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ก

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
งบประมำณประจำปี พ.ศ. 2564
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน
จานวน 8,868,000 บาท งบประมาณเงินรายได้ จานวน 4,341,500 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 13,209,500
บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 ทั้งสิ้น 8,238,080 บาท โดยแต่ละโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
งบประมำณ งบประมำณ รวมทั้งสิ้น
แผ่นดิน
รำยได้
รวมทั้งสิ้น
8,868,000 4,341,500 13,209,500
รำยจ่ำยประจำขั้นต่ำ
1,180,156 1,180,156
รำยจ่ำยภำระผูกพันที่ต้องจัดสรร
260,000
260,000
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตแบบกำรพลิกโฉม4,014,100 427,500 4,441,600
มหำวิทยำลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคมและประเทศชำติ
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing
Universities) ให้ทันสมัยและตอบสนองต่อกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นและประเทศชำติ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำหลักสูตรแบบกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing Universities) 1,010,000
1,010,000
เพื่อสร้ำงทำงเลือกของชุมชนท้องถิ่น และตอบสนองต่อกำรพัฒนำประเทศและกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1. โครงการความร่วมมือในการบูรณาการทางานในสถานประกอบการจริงทั้งภาครัฐและเอกชน 3,000
3,000
2. โครงการพัฒนาสาระรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและการ
7,000
7,000
เปลี่ยนแปลงของสังคม
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องต่อการพัฒนาหลักสูตรและประเทศ (หลักสูตรระบบราง) 500,000
500,000
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องต่อการพัฒนาหลักสูตรและประเทศ (หลักสูตรธุรกิจ
500,000
500,000
ความงามและแฟชั่น)
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่องำนในอนำคต ควำมต้องกำร
2,811,100
47,500
2,858,600
ของท้องถิ่นและกำรพัฒนำประเทศ
5. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
61,500
47,500
109,000
6. โครงการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตเิ พื่อยกระดับความเป็นเลิศทาง
50,000
50,000
วิชาการ สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
7. โครงการการส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ
15,000
15,000
8. โครงการการส่งเสริมทักษะทางดิจิทัล
15,000
15,000
9. โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
380,058
380,058
10. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์การศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
1,850,000
1,850,000
11. โครงการการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
209,942
209,942
12. โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
199,600
199,600
13. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะให้กับนักศึกษา
30,000
30,000
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำคณำจำรย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำประเทศและได้
12,000
340,000
352,000
มำตรฐำนสำกล
14. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มสี มรรถนะสูงขึ้น
340,000
340,000
15. โครงการการจัดการความรู้ (KM)
12,000
12,000
กลยุทธ์ที่ 5 สร้ำงและบูรณำกำรระบบกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ (Experience) และ
50,000
50,000
กำรแก้ปัญหำตำมสภำพจริง (Hand-on)
โครงกำร

ข

โครงกำร
16. โครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (WIL) และสหกิจศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนให้เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณภำพของบัณฑิต
17. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิง
ธุรกิจ
กลยุทธ์ที่ 7 สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและพัฒนำกลไกกระบวนกำรรับนักศึกษำใหม่
18. โครงการพัฒนาระบบกลไกและกระบวนการรับนักศึกษาใหม่คณะฯ
19. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
และกราฟิกดีไซน์
20. โครงการการประชาสัมพันธ์และกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม
21. โครงการทุนการศึกษาบรมราชาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2. กำรสร้ำงสรรค์กำรวิจัยเชิงพำณิชย์ พัฒนำนวัตกรรมและพันธ
กิจสัมพันธ์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพงำนวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถของ
ท้องถิ่นและขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรวิจัยของคณำจำรย์ให้มีศักยภำพเพิ่ม
สูงขึ้น
22. โครงการการเพิม่ ขีดความสามารถด้านระบบงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และบริการ
วิชาการสู่ท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรบริกำรวิชำกำร และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยกำร
น้อมนำแนวพระรำชดำริไปใช้เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
23. โครงการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
24. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
25. โครงการการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีตามศาสตร์พระราชาทางการเกษตรอัจฉริยะเพื่อ
ความยั่งยืนศาสตร์พระราชา เกษตรกรรุ่นใหม่
26. โครงการนวัตกรรมโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) เพื่อขับเคลื่อนเพิ่มมูลค่าสมุนไพร
ท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3. กำรยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4. กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรให้เป็น
มหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่มำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกตำมหลักธรรมำภิบำล
27. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
28. โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของคณะ
29. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
30. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการทบทวนแผนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคล และจัดเส้นทำงกำรทำงำนใหม่เพื่อส่งเสริมให้
มีสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
31. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งชานาญการ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5. กำรยกระดับมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งคุณภำพ

งบประมำณ งบประมำณ
แผ่นดิน
รำยได้
50,000
10,000
-

รวมทั้งสิ้น
50,000
10,000

10,000

-

10,000

121,000
100,000

40,000
-

161,000
100,000

6,000

-

6,000

15,000

-

15,000

-

40,000

40,000

4,509,200

1,385,000

5,894,200

-

-

-

-

385,000

385,000

-

385,000

385,000

4,509,200

1,000,000

5,509,200

9,200

-

9,200

2,500,000

-

2,500,000

2,000,000

-

2,000,000

-

1,000,000

1,000,000

-

-

-

344,700

1,088,844

1,433,544

344,700
344,700
-

1,028,844
135,720
670,454
40,000
182,670

1,373,544
135,720
1,015,154
40,000
182,670

-

60,000

60,000

-

60,000
-

60,000
-

ค

กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
จำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์และรำยไตรมำส
ประเด็นยุทธศำสตร์

รวมทั้งสิ้น
จำนวน ร้อยละ
3,441,600 37.13

1. สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพตรง
ตามความต้องการของท้องถิ่น
2. Research for life การวิจยั
385,000
เพื่อพัฒนานวัตกรรม
3. การบริการวิชาการเพื่อความ 4,009,200
ต้องการของท้องถิ่น
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา 1,433,544
องค์กร
รวมทั้งสิ้น
9,269,344

ไตรมำส 1
จำนวน ร้อยละ
2,284,457 56.17

ไตรมำส 2
จำนวน ร้อยละ
696,587 26.97

ไตรมำส 3
จำนวน ร้อยละ
285,556 13.59

ไตรมำส 4
จำนวน ร้อยละ
175,000 33.76

4.15

132,500

3.26

157,500

75,000

20,000

3.86

43.25

1,440,000

35.41 1,369,200 53.00 1,200,000 57.12

-

-

15.47

210,000

5.16

25.71

323,374

62.38

100.00

4,066,957

100.00

2,583,287 100.00 2,100,726 100.00

518,374

100.00

360,000

6.10

13.94

540,170

3.57

กำรแปลงแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ต าม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จาแนกได้ ดังนี้
งบ
จำนวน
จำนวน
คิดเป็น
ประเด็นยุทธศำสตร์
ประมำณ
กลยุทธ์
โครงกำร
ร้อยละ
1. สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของ
4
21
3,441,600
37.13
ท้องถิ่น
2. Research for life การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
385,000
4.15
3
1
3. การบริการวิชาการเพื่อความต้องการของท้องถิ่น
4,009,200
43.25
3
4
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2
0
5. ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาองค์กร
1,433,544
15.47
2
5
9,269,344 100.00
รวม
14
31

ส่วนที่ 1
บทนำ
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

2

หลักกำร เหตุผลและควำมเป็นมำของแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม ด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 1
พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง) และแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว
15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560–2574) ยุทธศาสตร์ใหม่ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาเนินการทบทวนและประเมินผลการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติ การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดการสัมมนาปฏิบัติการการจัดทาแผน
ทบทวนแผนและการประเมินแผนปฏิบัติการ ประจาปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เพื่อ
วิเคราะห์สถานการณ์ โครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติ การของแต่ละสาขาวิชา นาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาร่วมกันในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2563 ในวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ.
2563 เพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อนุมัติคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2563 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 หลังจากนั้นนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อพิจารณา
อนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ในคราวประชุม ครั้ ง ที่ 5/2563 ในวั น อั ง คารที่ 24
พฤศจิกายน 2563
วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติกำรประจำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายใน 1 ปี
เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ
งบประมาณในการดาเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้มั่นใจว่ามีแนวทางในการสร้างความสาเร็จให้กับเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. เพื่อให้แผนที่วางไว้สามารถปฏิบัติได้และใกล้เคียงกับเป้าหมายมากที่สุด
3. เพื่อใช้ในการกาหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจาปี
4. เพื่อจัดลาดับความสาคัญและเร่งด่วน
5. เพื่อใช้มอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อลดความผิดพลาด ความซ้าซ้อนและความขัดแย้งในการทางาน
7. เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
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แผนภำพแสดงกระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20 ปี
พ.ศ. 2561-2579
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 1
พ.ศ. 2561-2564
- ทบทวนผลการประเมินคณะเทคโนโลยีฯจากคณะกรรมการภายใน
และคณะกรรมการภายนอก
- ศึกษางานวิจัยความต้องการของท้องถิ่นและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผลแผนปฏิบัติการ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะฯ
ไม่เห็นชอบ
▪ คณะกรรมกำรบริหำรคณะ
▪ คณะกรรมกำรประจำคณะ

เห็นชอบ
เผยแพร่ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกหน่วยงานนาแผนปฏิบตั ิการประจาปีไปสู่การปฏิบัติ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจาปี
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แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรวม 13,209,500 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 ทั้งสิ้น 8,238,080 บาท จาแนกเป็น
งบแผ่นดิน 8,868,000 บาท งบประมาณเงินรายได้ 4,341,500 บาท
การจัดสรรงบประมาณมีแนวทางการดาเนินงานตามกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2564 ที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารคณะ คณะกรรมการประจ าคณะ และสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังนี้
1. การจัดทาโครงการ/กิจกรรม ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ
คณะฯ ตอบตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการประจาปีและรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
2. การจัดทาโครงการ/กิจกรรม มีการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการตามเป้าประสงค์ (Goals) และ
กลยุทธ์ (Strategy) ของคณะฯ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมขอบเขตของโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการ ความคุ้มค่าของโครงการ ความพร้อมในการ
ดาเนินโครงการและความเสี่ยงของโครงการ
3. การจัดสรรงบประมาณแต่ละโครงการ จะพิจารณาตามภารกิจที่จาเป็นหรือเร่งด่วนหรือจุดที่
ควรพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
4. การจัดสรรงบประมาณให้สาขาวิชาจะพิจารณาตามภารกิจที่จาเป็นและรายหัวของนักศึกษา
5. งบประมาณรายจ่ายที่จาเป็นตามภารกิจพื้นฐานและภารกิจในภาพรวมของคณะฯ จัดสรรไว้
ที่ส่วนกลางตามที่ตกลงกัน
6. การจัดทาโครงการ/กิจกรรมให้ความสาคัญกับการเกิดประโยชน์โดยตรงกับนักศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 37.13
7. คณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจาคณะ เป็นผู้พิจารณาประเมินผลการ
ด าเนิ น งานตามแผนการปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี พ.ศ. 2563 เพื่ อ น าผลการประเมิ น มาประกอบการจั ด สรร
งบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2564
กำรวำงแผนและบริหำรโครงกำรประจำปี พ.ศ. 2564
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวน/ตรวจสอบผลกำรดำเนินโครงกำรที่ผ่ำนมำ
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 ริเริ่มโครงกำรใหม่และวิเครำะห์เบื้องต้น
2.1 พิจารณาที่มาและความสาคัญของโครงการ
2.2 พิจารณาลักษณะของโครงการ
2.3 ระบุกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.4 พิจารณาความถูกต้องทางจริยธรรมและความเป็นธรรมในสังคม
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2.5 ระบุเป้าหมาย ผลผลิต และคาดการณ์ผลลัพธ์ หรือผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/
หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว
2.6 วิเคราะห์กระบวนการและแนวคิดของโครงการใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องความสอดคล้อง
และผลกระทบในมิติเชิงยุทธศาสตร์
2.7 วิเคราะห์ความเหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการและวิธีการดาเนินการเบื้องต้น
2.8 พิจารณาความพร้อมและความเพียงพอของทรัพยากรและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
2.9 วิเคราะห์ศักยภาพและความเหมาะสมของหัวหน้าโครงการและทีมงาน
ขั้นตอนที่ 3 วิเครำะห์และวำงแผนรำยละเอียดโครงกำร
3.1 พิจารณาขอบเขตของโครงการ
3.2 วิเคราะห์รายละเอียดโครงสร้างผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ
3.3 พิจารณากฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ
3.4 วิเคราะห์ และทบทวนความคุ้ มค่ าของโครงการ ความน่าเชื่อถือ ของสมมุ ติฐ าน และ
ผลประโยชน์โครงการทางเศรษฐกิจ
3.5 ระบุทางเลือก วิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจ เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3.6 วิเคราะห์กระบวนการนาส่งผลผลิต
3.7 วิเคราะห์แผนและความพร้อมในการใช้ทรัพยากรบุคคล ประมาณราคาและทรัพยากรที่
ต้องใช้ในการดาเนินกิจกรรม
3.8 วิเคราะห์ความเสี่ยง และแผนการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ขัน้ ตอนที่ 4 วิเครำะห์และจัดทำคำของบประมำณ
4.1 จัดลาดับความสาคัญของโครงการตามมิติต่าง ๆ
4.2 พิจารณาจัดทาคาของบประมาณ
ขั้นตอนที่ 5 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร
5.1 จัดทาและอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
5.2 พิจารณาความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
5.3 ทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาดาเนินงาน
5.4 สรุปผลการติดตามปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข และบทเรียน
ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลและติดตำม/ปรับปรุง/แก้ไข
6.1 ประเมินผลผลิตและกระบวนการบริหารจัดการผลผลิต
6.2 ประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
6.3 ติดตามผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและลบ
6.4 สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน แนวทางการแก้ไข และบทเรียน
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แผนภำพแสดงกระบวนกำรจัดสรรเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2564
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ทบทวน วิเคราะห์ผลการดาเนินการที่ผ่านมา
คณะฯ ทบทวนผลผลิตและกาหนดเป้าประสงค์
การให้บริการตามกรอบของมหาวิทยาลัยฯ
จัดทาคาของบประมาณตามกรอบ
ของมหาวิทยาลัยฯ
วิเคราะห์รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต ตัวชี้วัด
และประสานแผนกับมหาวิทยาลัยฯ

คณะกรรมกำร
บริหำรงำนคณะฯ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
สภำมหำวิทยำลัย
เห็นชอบ
คณะฯ จัดทาแผนปฏิบัติการ

ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ

โครงกำร

1
1
1
5
3
3
1
1
12
1
10
14
5
1
1
2
1
1
1
1
1

งบประมำณ
งบแผ่นดิน เงินรำยได้
1,180,156
260,000

1,180,156
260,000

3,000
7,000
500,000
500,000
61,500
50,000
15,000
15,000
380,058
1,850,000
209,942
199,600
30,000
12,000
50,000
10,000
100,000
6,000
15,000
-

3,000
7,000
500,000
500,000
109,000
50,000
15,000
15,000
380,058
1,850,000
209,942
199,600
30,000
340,000
12,000
50,000
10,000
100,000
6,000
15,000
40,000

47,500
340,000
40,000

รวม
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รำยจ่ำยประจำขั้นต่ำ
รำยจ่ำยภำระผูกพันที่ต้องจัดสรร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงบัณฑิตที่มีศักยภำพตรงตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น
1
โครงการความร่วมมือในการบูรณาการทางานในสถานประกอบการจริงทั้งภาครัฐและเอกชน
2
โครงการพัฒนาสาระรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและการเปลีย่ นแปลงของสังคม
3
โครงการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องต่อการพัฒนาหลักสูตรและประเทศ (หลักสูตรระบบราง)
4
โครงการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องต่อการพัฒนาหลักสูตรและประเทศ (หลักสูตรธุรกิจความงามและแฟชั่น)
5
โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
6
โครงการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการ สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
7
โครงการการส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ
8
โครงการการส่งเสริมทักษะทางดิจทิ ัล
9
โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
10
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์การศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
11
โครงการการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
12
โครงการเพิม่ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
13
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิม่ ความรู้และทักษะให้กับนักศึกษา
14
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
15
โครงการการจัดการความรู้ (KM)
16
โครงการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (WIL) และสหกิจศึกษา
17
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
18
โครงการพัฒนาระบบกลไกและกระบวนการรับนักศึกษาใหม่คณะฯ
19
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์
20
โครงการการประชาสัมพันธ์และกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม
21
โครงการทุนการศึกษาบรมราชาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ

จำนวน
กิจกรรม

ลำดับ

โครงกำร

งบประมำณ
งบแผ่นดิน เงินรำยได้

รวม

3

-

385,000

385,000

1
7

9,200
2,500,000

-

9,200
2,500,000

5

2,000,000

-

2,000,000

2

-

1,000,000

1,000,000

2
3
1
1
1
103

344,700
8,868,000

135,720
135,720
670,454
1,015,154
40,000
40,000
182,670
182,670
60,000
60,000
4,341,500 13,209,500
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 Research for life กำรวิจัยเพื่อพัฒนำนวัตกรรม
22
โครงการการเพิ่มขีดความสามารถด้านระบบงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์และบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อควำมต้องกำรของท้องถิ่น
23
โครงการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
24
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
25
โครงการการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีตามศาสตร์พระราชาทางการเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืนศาสตร์พระราชา
เกษตรกรรุ่นใหม่
26
โครงการนวัตกรรมโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) เพื่อขับเคลื่อนเพิ่มมูลค่าสมุนไพรท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ธรรมำภิบำลเพื่อกำรพัฒนำองค์กร
27
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพโครงการ
28
โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของคณะ
29
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
30
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนและจัดทาแผนยุทธศาตร์คณะ
31
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งชานาญการ
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
กิจกรรม
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คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2544 สถาบันให้แยก
โครงสร้ า งออกมาเป็ น โครงการจั ด ตั้ ง คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร และโครงการจั ด ตั้ ง คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สั งกัดสถาบั น ราชภัฏ นครสวรรค์ ต่อมาได้รับการแต่ งตั้ งเป็น คณะเทคโนโลยี การเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง
การแบ่ ง ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย ลงวั น ที่ 27 ธั น วาคม พ.ศ. 2549 ซึ่ ง คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แบ่งหน่วยงาน ดังนี้
1. สานักงานคณบดี
2. ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ปั จ จุ บั น การจั ดการศึกษาของคณะฯ มีการเปิดสอนหลั กสู ตรระดับปริญญาตรี 6 หลั กสู ตร
10 สาขาวิชา ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
• สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3. หลักสูตรศิลปบัณฑิต
• สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
• สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
• สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร
• สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
• สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
6. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
• สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์
บุคลากรประจาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 71 คน ดังนี้
• ประจาภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 16 คน
• บุคลากรประจาภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จานวน 43 คน
• บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 12 คน
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ปรัชญำ
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ท้องถิ่นก้าวหน้า พัฒนาด้วยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
บูรณาการการศึกษา พัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
2. ยกระดับการบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอนและงานสร้างสรรค์เชื่อมโยงองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชดาริสู่ชุมชนและท้องถิ่น
4. สร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
เป้ำประสงค์ การบูรณาการการทางานกับการเรียนรู้ (CWIE)
กลยุทธ์ที่ 1
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิ กโฉมและ
สร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์ที่ 2
ขั บ เคลื่ อ นการน า Project based Learning/Problem based Learning
และ Area based Learning เป็นฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3
สร้างความเข้มแข็งการบูรณาการการศึกษาด้วยวิจัย บริการวิชาการและทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 4
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์/ส่งเสริมทักษะวิชาชี พและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 Research for life การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
เป้ำประสงค์ 1. ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ
2. พัฒนานวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 1
สร้างศักยภาพงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการเพื่อสร้างนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 2
ยกระดับงานวิจัยนวัตกรรมร่วมกับนักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3
หาแนวร่วมการวิจัยเพื่อให้ได้แหล่งทุนสนับสนุน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อความต้องการของท้องถิ่น
เป้ำประสงค์ 1. เพื่อสร้างงานบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดอาชีพ
2. เพื่อสร้างงานบริการวิชาการที่ยกระดับองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1
เพิ่มเป้าหมายการลงพื้นที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาความเข้มแข็งการสร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลในการบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้ำประสงค์ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 1
ขยายพื้นที่ความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 2
สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการร่วมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาองค์กร
เป้ำประสงค์ สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ รับฟังและแก้ปัญหาตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1
สร้างแรงจูงใจบุคลากรให้พัฒนาตนเองตามความต้องการ
กลยุทธ์ที่ 2
ปรับปรุงกลไกระบบการบริหารจัดการให้โปร่งใส ตรวจสอบได้

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
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แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
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แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
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กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis) คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะฯ
การวิเคราะห์ สถานการณ์ภายในและภายนอกของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ภำยในองค์กร (Internal factor)
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
S1 บุคลากรมีความหลากหลายของสาขาวิชาที่สามารถบูรณา W1 สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอและไม่
การร่วมกันได้
ทันสมัยกับการเปลีย่ นแปลงของสถาบันคู่แข่งและสังคม
S2 บุคลากรมีศาสตร์ที่สามารถทาวิจัยเพื่อตอบสนองต่อความ W2 คณาจารย์มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศใน
ต้องการของท้องถิ่นได้
ระดับต่าทาให้ไม่สามารถประชาสัมพันธ์ผลงานในระดับ
S3 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ นานาชาติได้/พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ
และให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นได้
W3 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยังไม่ครบตาม
S4 การเรียนการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติและการใกล้ชิดให้ความ กระบวนการ
ช่วยเหลือนักศึกษา
W4 ไม่มีฐานข้อมูลความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทาให้
S5 มีระบบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
การบูรณาการเกิดขึ้นได้น้อย/ขาดระบบฐานข้อมูลในการบริหาร
ภายในคณะ
และตัดสินใจ
W5 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านสหกิจศึกษามีน้อย
W6 บุคลากรไม่สามารถวิจัยหรือบริการวิชาการในการต่อยอด
เชิงพาณิชย์
W7 ไม่มีหลักสูตรยกระดับทักษะเดิม (up skill) และหลักสูตร
เรียนรู้ทักษะใหม่ (reskill) เพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ภำยนอกองค์กร(External factor)
โอกำส (Opportunities)
ภัยคุกคำม (Threat)
O1 นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันสนับสนุนด้านการศึกษา การ T1 นักศึกษาแรกเข้ามีปริมาณน้อยและมีแนวโน้มศึกษาต่อ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระดับปริญญาตรีลดลง
O2 ภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากร T2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มั่นใจ/ขาดความเชื่อมั่นในการจัดการ
ทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏส่งผลให้นักศึกษาหางาน
O3 ตลาดแรงงานในปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะ ทายาก
เฉพาะด้านเทคโนโลยีมากขึ้น
T3 มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาสายวิชาชีพเปิดหลักสูตร
O4 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนการเปิด ใกล้เคียงกับคณะในระดับปริญญาตรีและเปิดรับสมัครเรียน
หลักสูตรในสหวิชาและการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
หลายรอบ
ภายนอก
T4 หลักสูตรและการเรียนการสอนสาหรับการศึกษาทางเลือกมี
O5 ประชาชนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลมาก มากขึ้นและหลากหลายรูปแบบ
ขึ้น
O6 ความต้องการศึกษาในพื้นที่ใกล้บ้าน
O7 มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่าง
และเป็นพื้นที่เศรษฐกิจตามแผนพัฒนาชาติและยุทธศาสตร์
จังหวัด
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ตำแหน่งสภำพปัจจุบันและแนวโน้มในกำรกำหนดกลยุทธ์

สถำนภำพปัจจุบัน : คำถำม (Question)
? Question Marks Situation (WO) ภำยนอกเอื้อแต่ภำยในด้อย
แนวทำงกำรกำหนดกลยุทธ์
กลยุทธ์พลิกฟื้น การแก้ไขจุดอ่อนเพื่อช่วงชิงโอกาสหรือหาจุดแข็งจากภายนอกมาเสริมโดยการปรับปรุง พัฒนา
แก้ไข ทบทวนและหาพันธมิตรด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมและสร้างความเข็มแข็งของ
เครือข่ายทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน (W5O4)
2 ขับเคลื่อนการนา Project based Learning/Problem-based Learning และ Area based
Learning เป็นฐานการศึกษา (W7O1)
3. หาแนวร่วมการวิจัยเพื่อให้ได้แหล่งทุนสนับสนุน (W6O7)
4. พัฒนาความเข้มแข็งการสร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลในการบริการวิชาการ (W6O7)
5. สร้างแรงจูงใจบุคลากรให้พัฒนาตนเองตามความต้องการ (W2W4O1)
6. ปรับปรุงกลไกระบบการบริหารจัดการให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ (W3W4O5)

รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
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การประเมินตนเองของ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นการประเมินผลการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2562 และคณะฯ ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. (13 ตัวบ่งชี้) ผลการประเมิน
ตนเอง อยู่ที่ 4.38 คะแนน คุณภาพอยู่ระดับ ดี
ผลกำรประเมินเป็นรำยองค์ประกอบ ดังนี้
1. องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ผลการประเมินตนเอง คือ 3.99 คะแนน คุณภาพอยู่ระดับ ดี
2. องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ผลการประเมินตนเอง คือ 4.49 คะแนน คุณภาพอยู่ระดับ ดี
3. องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ผลการประเมินตนเอง คือ 4.50 คะแนน คุณภาพอยู่ระดับ พอใช้
4. องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินตนเอง คือ 5.00 คะแนน คุณภาพอยู่ระดับ ดีมาก
5. องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ผลการประเมินตนเอง คือ 5.00 คะแนน คุณภาพอยู่ระดับ ดีมาก
ผลวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ 3 ด้ำน ดังนี้
1. ด้านปัจจัยนาเข้า ผลการวิเคราะห์อยู่ที่ 4.45 คุณภาพอยู่ระดับดี
2. ด้านกระบวนการ ผลการวิเคราะห์อยู่ที่ 4.40 คุณภาพอยู่ระดับดี
3. ด้านผลลัพธ์ ผลการวิเคราะห์อยู่ที่ 4.32 คุณภาพอยู่ระดับดี

ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ
ข้อเสนแนะเพื่อกำรพัฒนำ
กิจกรรม/แนวทำงกำรพัฒนำ
องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลิตบัณฑิต

กากับติดตามกลไกการ
ประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพตาม
เป้าหมาย

ประชุมคณะกรรมการโครงการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะ
แนวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ
มหาวิทยาลัย ติดตามการดาเนิน
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ย.62 – ก.ค. คณะกรรมการ
63
โครงการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรและแนะแนว
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ
มหาวิทยาลัย

ปัญหำ/อุปสรรค

ทางคณะได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรและแนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับมหาวิทยาลัย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร ชัยนาท
และอุทัยธานี โดยมีผลการดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดผลการดาเนินการ ดังนี้
- ตัวชี้วัดที่ 1) จานวนนักศึกษาใหม่ : 58%
โดยมีนักศึกษาใหม่มารายงานตัว 106 คน
เป็นชายเพศ 56 คน หญิง 53 คน จาก
เป้าหมาย 180 คน
- ตัวชี้วัดที่ 2 )จานวนโรงเรียนที่เข้าแนะ
แนว : 60% ได้เข้าแนะแนวจานวน 15
โรงเรียน จากเป้าหมาย 25 โรงเรียน
- การใช้งบประมาณ ใช้เงินไป 57.5% โดย
ใช้เงินไป 57,500 บาท จากงบประมาณของ
โครงการ 100,000 บาท
แนวทางในการดาเนินการต่อ : เร่งจัดทาสื่อ
ออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนชั้น
มัธยมปีที่ 6 ได้รับทราบข้อมูล

อุปสรรค์เนื่องจากโรค
COVID-19 ทาให้ไม่
สามารถเข้าแนะแนว
ในไตรมาส 2 ตามที่
ได้ตั้งเป้าหมายไว้

17

ผลกำรดำเนินงำน

ข้อเสนแนะเพื่อกำรพัฒนำ

กิจกรรม/แนวทำงกำรพัฒนำ

คณะควรมีการจัดบริการ
ให้คาปรึกษาทางวิชาการ
และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาตลอดจนการ
สร้างช่องทางการให้
คาปรึกษาในส่วนของคณะ
ในภาพรวม

จัดบริการการให้คาปรึกษาทาง
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา โดยสอดแทรกใน
กิจกรรมของคณะ ดังนี้
1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ และ
2.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4

ประชุมคณะอนุกรรมการกิจการ
นักศึกษาฯ เพื่อประเมินผลการ
ดาเนินงานของกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
นาไปสู่การปรับปรุงการจัด
กิจกรรมในครั้งต่อไป

ก.ค.-ส.ค.62
(ไตรมาส 4)
ม.ค.-มี.ค.2562
(ไตรมาส 2)

ผู้รับผิดชอบ

- รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
- คณะกรรม
การกิจการนักศึกษา
และทานุบารุงศิลป
วัฒน
ธรรม
- ประธานและ
กรรมการสโมสร

ต.ค.62 – ก.ย. - คณะกรรม
63
การกิจการนักศึกษา
และทานุบารุงศิลป
วัฒน
ธรรม
- สโมสรนักศึกษา

ผลกำรดำเนินงำน

1.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ยังไม่ได้
ดาเนินการ
2.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4
เลื่อนการจัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ไป ในช่วง เดือน ก.ค.-ส.ค.63
(ไตรมาส 4)

มี ก ารประชุ ม คณะอนุ ก รรมการกิ จ การ
นั ก ศึ ก ษาฯ ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2562
เพื่อประเมินผลการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ ผ่ า นมา และหาแนวทางในการด าเนิ น
กิ จ กรรมให้ คุ้ ม ค่ า มากที่ สุ ด ตามความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี
และให้คณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษา ฯ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู้ น านั ก ศึ ก ษาด าเนิ น
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างสุ ภ าพเรียบร้อยเป็ น
ตัวอย่างที่ดี

ปัญหำ/อุปสรรค

เนื่องจากปัญหาการ
ระบาดของโรคโควิด
19 ในช่วงที่จัด
กิจกรรมเดือนมีนาคม
2563 ซึง่
มหาวิทยาลัยได้มี
ประกาศให้งด
กิจกรรมที่มีการ
ชุมนุมคนจานวนมาก
เพื่อเป็นการป้องกัน
การแพร่ระบาดของ
โรคโควิค 19 อันอาจ
จะเกิดขึ้นได้

18

ควรจัดประเมินการ
ให้บริการในข้อ 1-3 ใน
ภาพรวมและนาไปสู่การ
ปรับปรุงการให้บริการ
ครอบคลุมทุกประเด็น

ระยะเวลำ

ข้อเสนแนะเพื่อกำรพัฒนำ

ควรนาอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาไปประกอบการ
จัดทาแผนพัฒนานักศึกษา
ด้วย

กิจกรรม/แนวทำงกำรพัฒนำ

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ

ปัญหำ/อุปสรรค

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ยังไม่ได้ดาเนินการ

19

ประชุมคณะอนุกรรมการกิจการ
ก.ค.-ก.ย.63 -คณะกรรม
นักศึกษาฯ ร่วมกับสโมสร
การกิจการนักศึกษา
นักศึกษา ก่อนการจัดกิจกรรม
และทานุบารุงศิลป
เพื่อวางแผนการสอดแทรกอัต
วัฒน
ลักษณ์ของนักศึกษาของคณะเข้า
ธรรม
กับกิจกรรมนั้นๆ อย่างเหมาะสม
- สโมสรนักศึกษา
ควรทบทวนตัวชี้วัด
ประชุมคณะอนุกรรมการกิจการ
ก.ค.-ก.ย.63 -คณะกรรม
กิจกรรมและแผนพัฒนา นักศึกษาฯ ร่วมกับสโมสร
และตรวจสอบ การกิจการนักศึกษา
นักศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง นักศึกษา เพื่อทบทวนตัวชี้วัด
การทากิจกรรม และทานุบารุงศิลป
เชิงปริมาณและคุณภาพที่ กิจกรรมและแผนพัฒนานักศึกษา
ตลอดปีงบ วัฒน
สามารถประเมินผลได้
ให้ครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและ
ประมาณ
ธรรม
อย่างเป็นรูปธรรม
คุณภาพที่สามารถประเมินผลได้
- สโมสรนักศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม
การจัดกิจกรรมให้ความรู้ ประชุมคณะอนุกรรมการกิจการ
ม.ค.-มี.ค.63 -คณะกรรม
ด้านประกันคุณภาพควร นักศึกษาฯ ร่วมกับสโมสร
การกิจการนักศึกษา
ขยายกลุ่มเป้าหมายสู่
นักศึกษา ทบทวนผลการ
และทานุบารุงศิลป
ระดับห้องเรียน
ดาเนินงานของกิจกรรมการอบรม
วัฒน
บุคลิกภาพ ภาวะผู้นา การให้
ธรรม
ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่
- สโมสรนักศึกษา
นักศึกษา ในปีทีผ่านมา และ
ร่วมกันกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะ
เข้าอบรมในครั้งต่อไป

ผลกำรดำเนินงำน

ยังไม่ได้ดาเนินการ เลื่อนการจัดกรรมเป็น
ในช่วง เดือน ก.ค.-ส.ค.63 (ไตรมาส 4)

เนื่องจากปัญหาการ
ระบาดของโรคโควิด
19 ในช่วงที่จัด
กิจกรรมเดือน
มีนาคม 2563 ซึง่
มหาวิทยาลัยได้มี
ประกาศให้งด

ข้อเสนแนะเพื่อกำรพัฒนำ

กิจกรรม/แนวทำงกำรพัฒนำ

องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย
การจัดทาข้อเสนอ
สนับสนุนและส่งเสริมการทางาน
โครงการเชิงบูรณาการ
วิจัยการทางานวิจัยข้ามศาสตร์
ข้ามศาสตร์เพื่อขอ
จากแหล่งทุนภายนอก
สนับสนุนงบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอก

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.62-ก.ย.63 หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ

สนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ

ต.ค.62-ก.ย.63 หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ

ควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้
ขอทุนวิจัยภายนอก

สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์
ได้ขอทุนวิจัยภายนอก

ต.ค.62-ก.ย.63 หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ

- เมื่อมีแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกจะมีการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารประกาศรั บ ข้ อ เสนอ
โครงการวิจัยให้อาจารย์ และบุคลากร ให้
รับทราบโดยทั่วถึงกันผ่านระบบสารบรรณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (NSRU ARITC) และกลุ่ ม
ไลน์ (ชื่อกลุ่ม : คณาจารย์เทคโน)
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การ
ตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ในระดั บ
นานาชาติ โดยได้ ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏนครสวรรค์ และคณะต่าง ๆ ภายใต้
สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์
ร่วมกันจัดทาร่างประกาศการตอบแทนการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นขวัญและ
กาลังใจในการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ รวมถึงระดับชาติ (TCI Tier
1) อีกด้วย
- ประชาสั มพันธ์ ก ารประกาศรับ ข้ อ เสนอ
โครงการวิจัยให้อาจารย์ และบุคลากร ให้
รับทราบโดยทั่วถึงกันผ่านระบบสารบรรณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (NSRU ARITC) และกลุ่ ม
ไลน์ (ชื่อกลุ่ม : คณาจารย์เทคโน)

ปัญหำ/อุปสรรค

20

เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ

ผลกำรดำเนินงำน

กิจกรรม/แนวทำงกำรพัฒนำ

ควรส่งเสริมให้อาจารย์มี
การ บูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ในการทาวิจัยที่
สามารถผลิตผลงานวิจัยได้
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า
และเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของชาติ มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน
ควรมีการเขียนรายงานที่
เชื่อมโยงกับระบบบริหาร
จัดการในการพัฒนา
งานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์เพื่อให้เห็น
ระบบและกลไกที่เอื้อต่อ
การพัฒนาในระดับคณะ
อย่างชัดเจน

สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์
มีการ บูรณาการระหว่างศาสตร์
ในการทาวิจัยที่สามารถผลิตผล
งานวิจัยได้

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ

ผลกำรดำเนินงำน

ต.ค.62-ก.ย.63 หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ

- ทางคณะได้สนับสนุนและส่งเสริมให้
อาจารย์มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ใน
การทาวิจัยที่สามารถผลิตผลงานวิจัยได้
โดยสนับสนุนค่าวัสดุในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัดเกาะหงษ์ จังหวัดนครสวรรค์

สนับสนุนและส่งเสริมการบริหาร ต.ค.62-ก.ย.63 หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ
จัดการในการพัฒนางานวิจัย และ
งานสร้างสรรค์

- คณะมีโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน
ระบบวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรม
ที่ ส าคั ญ เช่ น การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้
บุคลากรมีผลงานด้านการแต่งหนังสือ ตารา
และบทความวิจัย และนาผลงานดังกล่ าว
เพื่ อ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ทั้ ง
ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ต ลอดจนการ
นาไปใช้ประโยชน์ ทั้ง เชิงวิช าการและการ
แข่งขันของประเทศ

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม โครงการ ต.ค.62-ก.ย.63 หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ
โครงการบริ ก ารวิ ช าการ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ บ บ ไ ม่ ใ ช้
แบบไม่ใช้งบประมาณหรือ งบประมาณหรือโครงการที่ส ร้าง
โครงการที่สร้างรายได้
รายได้

- ทางคณะได้สนับสนุนและส่งเสริมโครงการ
บริการวิชาการแบบไม่ใช้งบประมาณหรือ
โครงการที่สร้างรายได้ ได้แก่ โครงการ
บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

ปัญหำ/อุปสรรค
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ข้อเสนแนะเพื่อกำรพัฒนำ

ข้อเสนแนะเพื่อกำรพัฒนำ

สารวจความต้องการ
วิเคราะห์และจัดทา
หลักสูตรระยะสั้น

กิจกรรม/แนวทำงกำรพัฒนำ

คณะกรรมการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี ประชุม เพื่อ
สารวจความต้องการ วิเคราะห์
และจัดทาหลักสูตรระยะสั้น

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.62-ก.ย.63 หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ

ผลกำรดำเนินงำน

- ทางคณะมีนโยบายในการจัดทาหลักสูตร
ระยะสั้น ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผนจัดทา
หลักสูตร และในปีงบประมาณ 2563 ทาง
คณะได้จัดโครงการระยะสั้นที่สร้างรายได้
คือ โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ
- ทางคณะได้ จั ด ท าแผนการด าเนิ น งาน
บริการวิช าการ โดยยกระดับคุณภาพการ
บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โดยการน้อมนาแนวพระราชดาริไปใช้เพื่ อ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ต.ค.62-ก.ย.63 หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ

คณะควรจัดทาผลการ
ดาเนินงานและการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ที่สามารถนามาเพื่อการ
พัฒนาการบริการวิชาการ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ต.ค.62-ก.ย.63 หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ

- ทางคณะได้ จั ด ท าผลการด าเนิ น งานใน
ลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่ผ่าน
ท า ง โ ป ร แ ก ร ม facebook ข อ ง ค ณ ะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตรและเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรม รวมทั้ ง เผยแพร่ ผ่ า นทาง
โปรแกรม facebook ของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏนครสวรรค์ อีกด้วย

ก.ค. – ก.ย.62 -คณะกรรม
การกิจการนักศึกษา
และทานุบารุงศิลป
วัฒน
ธรรม

ยังไม่ได้ดาเนินการ

องค์ประกอบที่ 4 : กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประเมินความสาเร็จตาม ประชุมคณะอนุกรรมการกิจการ
วัตถุประสงค์ของแผนและ นักศึกษาฯ ร่วมกับสโมสร
โครงการ
นักศึกษา ทบทวน และประเมิน
ความสาเร็จของแผนพัฒนา
นักศึกษา
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คณะควรมีระบบการจัดทา จัดทาแผนการดาเนินงานบริการ
แผนการดาเนินงานบริการ วิชาการให้ชัดเจนมากขึ้น
วิชาการที่ชัดเจน

จัดทาผลการดาเนินงานและการ
ประเมินผลที่สามารถนามาเพื่อ
พัฒนาการบริการวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ปัญหำ/อุปสรรค

ข้อเสนแนะเพื่อกำรพัฒนำ

กิจกรรม/แนวทำงกำรพัฒนำ

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ

ปัญหำ/อุปสรรค

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ทางคณะได้จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์
ประจาหลักสูตรทุกท่านในการอบรม/
พัฒนาการประกันคุณภาพ แต่เนื่องจากทาง
คณะยังไม่พบว่ามีหน่วยงานใดจัดการอบรม
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพตามเกณฑ์
AUN-QA จึงยังไม่มีอาจารย์เข้าอบรม
จากการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ 2562 นั้น ผลจากการ
บริหารความเสี่ยง แล้ว พบว่า ผลของการ
ดาเนินงาน ยังไม่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึง
ทาให้ความเสี่ยงนั้นยังคงอยู่
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ควรทบทวนตัวชี้วัดแผน ประชุมคณะอนุกรรมการกิจการ
ก.ค.-ก.ย.63 -คณะกรรม
ด้านทานุบารุงศิลปะและ นักศึกษาฯ ร่วมกับสโมสร
และตรวจสอบ การกิจการนักศึกษา
วัฒนธรรมของคณะให้
นักศึกษา เพื่อทบทวนตัวชี้วัด
การทากิจกรรม และทานุบารุงศิลป
ครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณ กิจกรรมและแผนทานุบารุงศิลปะ
ตลอดปีงบ วัฒน
และคุณภาพ สามารถ
และวัฒนธรรมให้ครอบคลุมทั้ง
ประมาณ
ธรรม
วัดผลประเมินได้ เพื่อ
เชิงปริมาณและคุณภาพที่
นาไปสู่การปรับปรุงได้
สามารถประเมินผลได้อย่างเป็น
อย่างเป็นรูปธรรม
รูปธรรม
องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร
ส่งเสริมให้หลักสูตรที่มี
ทางคณะมีแนวทางส่งเสริมให้
ต.ค.62-ก.ย.63 คณะกรรมการบริหาร
ความพร้อมได้รับการ
หลักสูตรดาเนินงานการประกัน
คณะ
รับรองตาม TQR
คุณภาพ ระดับหลักสูตร ใน
รูปแบบการประกันคุณภาพตาม
เกณฑ์ AUN-QA โดยสนับสนุนให้
อาจารย์ประจาหลักสูตรอบรม
การประกันคุณภาพตามเกณฑ์
AUN-QA
การบริหารความเสี่ยง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทาง
ต.ค.2562
คณะกรรมการบริหาร
ประเด็นความเสี่ยงที่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ความเสีย่ ง
สาคัญ คือ จานวน
ได้จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
นักศึกษาที่เข้าสมัครเรียน และได้กาหนดประเด็นความเสี่ยง
มีแนวโน้มลดลง ทาให้
เรื่องจานวนนักศึกษาลดลงไว้ คือ
ส่งผลต่อการดาเนินงาน
จานวนนักศึกษาไม่เพียงพอต่อ
ด้านต่างๆ ของคณะ และ การเปิดหลักสูตร โดยมีแนว

ผลกำรดำเนินงำน

กิจกรรม/แนวทำงกำรพัฒนำ

เกิดประเด็นปัญหาในการ
เปิดหลักสูตรได้ จึงถือเป็น
ประเด็นสาคัญ ดังนั้น ควร
กาหนดประเด็นความเสี่ยง
ในกรณีนี้และวางแผนลด
ความเสี่ยง

ทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง
ได้แก่
1. เปิดหลักสูตรรองรับนักศึกษา
กลุ่มใหม่ๆ
2. สร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัว
3. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ทางคณะมีการจัดทาการ
วิเคราะห์ต้นทุนเป็นประจาทุกปี
และได้มีเปรียบเทียบจานวนจริง
กับจานวนที่กาหนดไว้ในแผน
ตาม มคอ.2

การวิเคราะห์ต้นทุนผัน
แปรต่อการผลิตนักศึกษา
ในแต่ละหลักสูตรเพื่อ
นาไปนาเสนอเกี่ยวกับ
เกณฑ์ขั้นต่าในการรับ
นักศึกษา
เตรียมการพัฒนาแผนกล
ยุทธ์ใหม่ตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงของกระทรวง
อุดมศึกษาฯ และ
มหาวิทยาลัย

จัดส่งบุคลากรไปอบรมเพื่อ
รับทราบเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง
ของกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ

ผลกำรดำเนินงำน

ต.ค.62-ก.ย.63 คณะกรรมการบริหาร
คณะ

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ต.ค.62-ก.ย.63 คณะกรรมการบริหาร
คณะ

ยังไม่ได้ดาเนินการ

ปัญหำ/อุปสรรค
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ข้อเสนแนะเพื่อกำรพัฒนำ

ส่วนที่ 2
ควำมเชื่อมโยงสอดคล้องของแผน

ควำมเชื่อมโยงของแผนพัฒนำที่เป็นกรอบแนวคิดกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (พ.ศ. 2563-2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา
1. ยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
2.พัฒนาอาจารย์
3.คุณภาพบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
1. แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ
2. ระบบฐานข้อมูล
3. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
4. พัฒนาเครือข่าย
5. จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ระยะ 20
ปี (พ.ศ. 2561 – 2579)
ระยะที่ 1 ปี (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มงุ่ เน้นการใช้นวัตกรรมและ
ดิจิทัล เทคโนโลยี (Digital technology) ในการดาเนินการ
ตามพันธกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
ผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing
Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและ
ประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ พัฒนา
นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน

แผนยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม (พ.ศ. 2563-2567)
บูรณาการการศึกษา พัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างบัณฑิตทีม่ ีศักยภาพตรงตามความ
ต้องการของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Research for life การวิจัยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการเพื่อความต้องการของ
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาองค์กร
-
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ยุทธศำสตร์ใหม่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นตำมพระบรมรำโชบำย ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็น“
เลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น
1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านสังคม
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู
1. การผลิตครู ระบบปิด/เปิด
2. การพัฒนาศักยภาพครู
3. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู

ควำมเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์กับคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
ปรัชญำ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ท้องถิ่นก้าวหน้า พัฒนาด้วยเทคโนโลยี
บูรณาการการศึกษา พัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
2. ยกระดับการบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอนและงานสร้างสรรค์เชื่อมโยง
องค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชดาริสู่ชุมชนและท้องถิ่น
4. สร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เทคโนโลยีเยี่ยม เปีย่ มคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างบัณฑิตทีม่ ีศักยภาพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Research for life การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการเพื่อความต้องการของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาองค์กร
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อัตลักษณ์
ประเด็น
ยุทธศำสตร์

มหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มงุ่ เน้นการใช้นวัตกรรมและดิจิทลั เทคโนโลยี (Digital
technology) ในการดาเนินการตามพันธกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนากาลังคน เพื่อรองรับการทางานในอนาคต (Future of
works) ตามการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ
2. วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชน ท้องถิ่น และการดาเนินชีวิตแบบปกติใหม่ (New normal)
3. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
(Reinventing Universities) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป็นคนดีมีวนิ ัย ใฝ่เรียนรู้สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจติ อาสา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและ
ประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัย
แห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม

วิสัยทัศน์และนโยบำยของคณบดีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธวัช พะยิ้ม
คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
วิสัยทัศน์และนโยบำย
1. การเพิ่มจานวนนักศึกษา

8. น้อมนาแนวพระราชดาริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
9. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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2. การพัฒนาหลักสูตร
3. โครงการระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้
4. การจัดระบบฐานข้อมูล (สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน
นาไปใช้ประโยชน์ได้)
5. การสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น (บูรณาการกับการเรียนการสอน สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ)
6. การสร้างธรรมมาภิบาล
7. พัฒนาบทบาทอาจารย์ในคณะ ครูยุคใหม่

แนวทำงกำรพัฒนำ
• การประชาสัมพันธ์
• พัฒนาสื่อ
• อาจารย์พี่เลี้ยง
• การให้ทุนการศึกษา
• การพัฒนาหลักสูตรใหม่
• บูรณาการหลักสูตรใหม่ร่วมกัน
• หลักสูตรระยะสั้น
• โครงการตอบสนองผู้สูงอายุ
• การสอน / ผลิตบัณฑิต
• การบริการวิชาการ
• การวิจัย
• ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
• OTOP
• ภาคเกษตร
• ภาคอุตสาหกรรม
• โปร่งใสตรวจสอบได้
• ซื่อสัตย์สุจริต
• โค้ช
• กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ
• ผู้อานวยการเรียนรู้
• สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
• พืชพื้นถิ่น
• พัฒนา วิจัยและต่อยอด สร้างองค์
ความรู้ สร้างมูลค่าโครงการต้นแบบ
• การพึ่งพาตนเอง
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
• แลกเปลี่ยน อาจารย์ นักศึกษา
• พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่
• เปิดช่องทางให้ต่างชาติเข้ามาศึกษา

ส่วนที่ 3
กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
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กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ
คณะฯ ได้กาหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ครอบคลุมตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านบริการวิชาการและด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจาปีเป็นแนวทางให้คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับได้
เข้าใจทิศทางในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติการกากับติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ผล
ลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ได้กาหนด
ขั้นตอนกำรนำแผนปฏิบัติกำรของคณะฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ
สานักงานคณบดีแจ้งให้หน่วยงานระดับภาควิช า/สาขาวิชา รับทราบแผนปฏิบัติ การประจาปี
และให้ทุกหน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ของตนเองให้สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการของคณะฯ โดย
กิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติ การของหน่วยงานสามารถมีทั้งกิจกรรม/โครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้ โดยระบุให้ชัดเจนถึงแหล่งที่มาของประมาณ กระบวนการมีดังนี้
1. สาขาวิชาฯ กาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ชัดเจนตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการของคณะฯ
2. สาขาวิชาฯ เสนอแผนปฏิบัตกิ ารของตนให้คณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาอนุมัติ
3. สาขาวิชาฯ จัดทาโครงการ แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การบรรลุเป้าหมายเชิงประมาณ และคุณภาพ รวมทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จาการดาเนินกิจกรรม/โครงการต่อคณะฯ
4. คณะกรรมการบริหารคณะฯ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการกิจกรรม
5. คณะฯ จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกรอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน
โครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี พ.ศ. 2563
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ต าม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะประกอบไปด้วย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 14 กลยุทธ์ ดังนี้
งบ
จำนวน
จำนวน
คิดเป็น
ประเด็นยุทธศำสตร์
ประมำณ
กลยุทธ์
โครงกำร
ร้อยละ
1. สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของ
4
21
3,441,600
37.13
ท้องถิ่น
2. Research for life การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
385,000
4.15
3
1
3. การบริการวิชาการเพื่อความต้องการของท้องถิ่น
4,009,200
43.25
3
4
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2
0
5. ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาองค์กร
1,433,544
15.47
2
5
9,269,344 100.00
รวม
14
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กำรกำกับติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัด
กลยุทธ์
(Strategy)

กำรดำเนินกำร/โครงกำรที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศ
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ 1. พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนและ
ผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมและสร้างความ ประเทศชาติ
เข็ ม แข็ ง ของเครื อ ข่ า ยทางการศึ ก ษาทั้ ง 1. สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับโรงเรียนมัธยมเป้าหมาย
ภาครัฐและเอกชน

เป้ำหมำย

✓

✓

✓

✓

✓

✓

QA

✓
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1. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา/
ปรับปรุง
1. ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้ามีจานวน
เพิ่มขึ้น
2. จานวนโรงเรียนมัธยมเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ
2. แสวงหาความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา 1. จ านวนกิ จ กรรมกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย
เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา
ความร่ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ และเอกชนใน
การจัดการเรียนการสอนทั้งในและ/หรือ
ต่างประเทศ
3. ขับเคลื่อนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษา เชิงบูรณาการกับ 1. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการอบรม
การทางาน (Cooperative and Work Integrated Education: และสามารถไปปฏิ บั ติ งานการจั ด การ
CWIE)
เรียนการสอนแบบเชิงบูรณาการกับการ
ทางาน (WIL) และสหกิจศึกษา
2 . ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร น า Project based 1. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1. จานวนหลักสูตร
Learning/Problem based Learning และ
2. ร้อยละของนักศึกษา
Area based Learning เป็นฐานการศึกษา
3. สร้างความเข้มแข็งการบูรณาการการศึกษา 1. เพิ่มศักยภาพของคณะฯ ใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชนทั้งภายใน 1. จานวนแหล่งเรียนรู้
ด้วยวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุง
และภายนอกคณะฯ
ศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มงำน
วิชาการ วิจัย+ กิจการ นศ. บริหาร
บริการ

✓

✓
✓
✓

กลยุทธ์
(Strategy)

QA
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กลุ่มงำน
กำรดำเนินกำร/โครงกำรที่เกี่ยวข้อง
เป้ำหมำย
วิชาการ วิจัย+ กิจการ นศ. บริหาร
บริการ
4. ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 1. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาใหมีความหลากหลาย สามารถ 1. จานวนรายวิชาในหลักสูตร
✓
การจั ด การเรี ย นการสอนให้ เ หมาะสมกั บ สนองต่อสถานการณ์และความแตกตางระหวางบุคคล รวมทั้งการ 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ✓
สถานการณ์ / ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะวิ ช าชี พ และ จัดการศึกษาทางเลือกใหม่
ต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษ
3. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ า นเกณฑ์ ✓
ที่ 21
ตามที่หลักสูตรกาหนด
2. พัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานของคณะฯ ให้ 1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
✓
เป็นพื้นที่เรียนรู้
2. จ านวนสิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ยนรู้ตาม ✓
✓
รายการ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน งำนวิจยั และงำนสร้ำงสรรค์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น
1. สร้ า งศั ก ยภาพงานวิ จั ย ร่ ว มกั บ สถาน 1. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมให้สามารถ นาไปสร้าง 1. จานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูก
✓
ประกอบการเพื่อสร้างนวัตกรรม
มูลค่าเพิ่มและต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
นาไปใช้หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
2. ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
✓
ที่ มี ผ ลกระทบสู ง และสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด
และระดับชาติ
3. จ านวนเครื อ ข่ า ยการวิ จั ย ทั้ งภายใน
✓
และ/หรือต่างประเทศ
2. ยกระดับงานวิจัยนวัตกรรมร่วมกับ
1. สร้างอัตลักษณ์หรือลักษณะเด่นจากผลงานวิจยั นวัตกรรมของ 1. จานวนผลงานวิจัย
✓
นักศึกษา
นักศึกษา
3. หาแนวร่วมการวิจัยเพื่อให้ได้แหล่งทุน
1. ส่งเสริมการทาวิจัยแบบมีส่วนร่วมและการวิจัยเชิงบูรณาการ 1. จานวนงานวิจัยที่สามารถแก้ ปั ญ หา
✓
สนับสนุน
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน
หรือเพิ่มมูลค่าในท้องถิ่น
2. แสวงหาและพัฒ นาแหล่งทุน เพื่ อ สนับ สนุน การวิจั ยและการ 1. จานวนผลงานวิจัย และนวัต กรรมที่
✓
พัฒนานวัตกรรม
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น

กลยุทธ์
(Strategy)

กำรดำเนินกำร/โครงกำรที่เกี่ยวข้อง

1. จานวนชุมชน
2. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ
1. จานวนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

✓
✓

1. จานวนองค์ความรู

✓

1. จานวนฐานข้อมูล

✓

1. ร้อยละของคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก
2. ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับตาแหน่ง
ทางวิชาการ (อาจารย์ : ผศ.: รศ. :)
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
มีศักยภาพสูงขึ้น
2. ปรับปรุงกลไกระบบการบริหารจัดการให้ 1. สร้างกระบวนการทางานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
สนับสนุนการปฏิบัติงานและเข้าถึงของบุคลากรได้ทุกระดับ
2. ระดั บ ความพึงพอใจของคณาจารย์
และบุคลากรต่อการบริหารจัดการของ
คณะ

QA

✓
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยีตำมแนวพระรำชดำริสู่ชุมชนและท้องถิ่น
1. เพิ่มเป้าหมายการลงพื้นที่ใช้เทคโนโลยี 1. เพิ่มศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริระหว่างคณะฯ กับชุมชน
เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น เพื่อขยายฐานการบริการวิชาการและสามารถแก้ปญ
ั หาได้ตรงตาม
ความต้องการ
2. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
1. ส่งเสริมให้มศี ูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เหมาะสมแก่ท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการบริการวิชาการของท้องถิ่น
2. สร้างองค์ความรู้นามาประยุกต์ใช้ ให้ท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพใน
การพึ่งพาตนเองและสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
3. พัฒนาความเข้มแข็งการสร้างเครือข่าย
1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายฐานความรูด้ ้านภูมปิ ัญญา
และฐานข้อมูลในการบริการวิชาการ
ท้องถิ่นและฐานความรูด้ ้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนาไปใช้
ในการบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรส่งเสริมและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำบุคลำกรและสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรให้ทันสมัยตำมหลักธรรมำภิบำล
1. สร้างแรงจูงใจบุคลากรให้พัฒนาตนเอง
1. ส่งเสริมบุคลากรให้มสี มรรถนะความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ตามความต้องการ
เพิ่มทักษะใหม่ (New skills) ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
และทางานอย่างมีความสุข

เป้ำหมำย

กลุ่มงำน
วิชาการ วิจัย+ กิจการ นศ. บริหาร
บริการ

✓
✓
✓
✓
✓

ส่วนที่ 4
แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สำหกรรม
จำแนกตำมโครงกำร

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
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คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
มหำวิทยำลัย
คณะฯ
กลยุทธ์

กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตแบบกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing Universities) ให้
มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สงั คมและประเทศชำติ
สร้ำงบัณฑิตที่มีศักยภำพตรงตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น
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1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมและสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน
2. ขับเคลื่อนการนา Project based Learning/Problem based Learning และ Area based Learning เป็นฐานการศึกษา
3. สร้างความเข้มแข็งการบูรณาการการศึกษา ด้วยวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์/ส่งเสริมทักษะวิชาชีพและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

1. โครงกำรควำมร่วมมือในกำรบูรณำกำรทำงำนในสถำนประกอบกำรจริงทั้งภำครัฐและเอกชน
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3,000

-

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

3,000

3,000

-

-

-

3,000

3,000

-

-

-
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ค่าจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและ กิจกรรมกับภาคี
วิชาชีพหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สาขาวิชา เครือข่าย ความร่วมมือ
ออกแบบ
กับภาครัฐและเอกชน
ในการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในและ/หรือ
ต่างประเทศ จานวน 13
กิจกรรม
รวม

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
3,000
-

2. โครงกำรพัฒนำสำระรำยวิชำในหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลำดแรงงำนและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม
งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
พัฒนาสาระรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้อง จานวนหลักสูตรที่ได้รับ
7,000
กั บ ตลาดแรงงานและการเปลี่ ย นแปลงของ การพัฒนา/ปรับปรุง
สั ง คม สาขาวิ ช าออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ จานวน 2 หลักสูตร
กราฟิกดีไซน์
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

รวม

7,000

-

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

7,000

-

7,000

-

-

7,000

-

7,000

-
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3. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรที่สอดคล้องต่อกำรพัฒนำหลักสูตรและประเทศ (หลักสูตรระบบรำง)
กิจกรรม

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
จานวนหลักสูตรที่ได้รับ 500,000
การพัฒนา/ปรับปรุง
จานวน 2 หลักสูตร
500,000
ตัวชี้วัด

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระบบราง
รวม

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

500,000

68,500

311,500

63,000

75,000

500,000

68,500

311,500

63,000

75,000
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4. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรที่สอดคล้องต่อกำรพัฒนำหลักสูตรและประเทศ (หลักสูตรธุรกิจควำมงำมและแฟชั่น)
งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
1. การพัฒนาหลักสูตรความงามและแฟชั่น
จานวนหลักสูตรที่ได้รับ 80,000
การพัฒนา/ปรับปรุง
2. จัดทาประชาสัมพันธ์หลักสูตร
20,000
3. การอบรมหลักสูตรระยะสั้นความงามและ จานวน 2 หลักสูตร
200,000
แฟชั่น
4. การประกวด ความงามและแฟชั่น
180,000
5. การวิพากษ์/ประเมินหลักสูตร
20,000
รวม
500,000
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

80,000
20,000
200,000

80,000
20,000
-

100,000

100,000

-

180,000
20,000
100,000

100,000

100,000

180,000
20,000
300,000
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5. โครงกำรพัฒนำคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

รวม

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

10,000

-

-

10,000

-

-

10,000

10,000

-

-

10,000

-

14,500

15,000
15,000
7,500

15,000
15,000
14,500
7,500

-

14,500
7,500

-

15,000
15,000
-

37,000

-

37,000

-

-

37,000

-

61,500

47,500

109,000

-

22,000

57,000

30,000
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1. การอบรมบุ ค ลิ ก ภาพ ภาวะผู้ น า การให้ ร้อยละของบัณฑิตที่
ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ได้รับการประเมิน
2. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสาน คุณภาพจากผู้ใช้บัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐาน
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
คุณวุฒิในระดับดีมาก
3. ไหว้ครูช่าง
4. ไหว้พระพิรุณ
5. เตรียมความพร้อมในการทางานของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. ให้คาปรึกษาและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
10,000
-

6. โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อยกระดับควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร สำขำวิชำไฟฟ้ำอุตสำหกรรม
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โร
บอทเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
2. การประกวดแข่ ง ขั น หุ่ น ยนต์ ส.ส.ท. ชิ ง
แชมป์ประเทศไทย
3. อบรมการพั ฒ นานวั ต กรรมหุ่ น ยนต์ แ ละ
ระบบอัตโนมัติ
รวม

ร้อยละของบัณฑิตที่
ได้รับการประเมิน
คุณภาพจากผู้ใช้บัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิในระดับดีมาก

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
6,540
-

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

6,540

-

6,540

-

-

34,860

-

34,860

-

-

34,860

-

8,600

-

8,600

-

-

8,600

-

50,000

-

6,540

43,460

-

50,000
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7. โครงกำรกำรส่งเสริมทักษะทำงภำษำอังกฤษ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

การส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ (งาน
วิชาการ) 15,000 บาท
รวม

ร้อยละของจานวน
นักศึกษาที่ได้คะแนน
ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
15,000
15,000

-

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

15,000

15,000

-

-

-

15,000

15,000

-

-

-
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8. โครงกำรกำรส่งเสริมทักษะทำงดิจิทัล
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

การส่งเสริมทักษะทางดิจิทัล (งานวิชาการ)
15,000 บาท
รวม

ร้อยละของจานวน
นักศึกษาที่ได้คะแนน
ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
15,000
15,000

-

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

15,000

-

15,000

-

-

15,000

-

15,000

-

-
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9. โครงกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ตัวชี้วัด

1. จัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
54,180 บาท
2. จัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์
การเกษตร 14,504 บาท
3. จัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน
แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 40,000 บาท
4. จัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน
สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
17,300 บาท
5. จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อ
เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนสาขาวิชา ทล.บ. 2 ปี
45,780 บาท
6 จัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กราฟฟิกดีไซน์ 12,000 บาท
7. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน
ทล.บ. 4 ปี 16,300 บาท

1. จานวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตามรายการ
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาไม่น้อย
กว่า 3.51

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
54,180
-

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

54,180

54,180

-

-

-

14,504

-

14,504

-

14,504

-

-

40,000

-

40,000

40,000

-

-

-

17,300

-

17,300

17,300

-

-

-

45,780

-

45,780

20,000

25,780

-

-

12,000

-

12,000

-

-

12,000

-

16,300

-

16,300

13,300

-

3,000

-
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กิจกรรม

กิจกรรม

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
26,584
-

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

26,584

-

26,584

-

-

60,000

-

60,000

40,000

20,000

-

-

70,000

-

70,000

-

70,000

-

-

19,690

-

19,690

9,845

9,845

-

-

3,720

-

3,720

3,720

-

-

-

308,058

-

198,345

166,713

15,000

-
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8. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม 26,584 บาท
9. จัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดโครงการทักษะ
ด้านการจัดการฟาร์ม แขนงวิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์ 60,000 บาท
10. การจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 70,000บาท
11. การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แขนง
วิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าฯ 19,690
บาท
12จัดหาสิ่งสนับสนุนสาหรับการเรียนรู้
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 3,720 บาท
รวม

ตัวชี้วัด

-

10. โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์กำรศึกษำเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ตัวชี้วัด

จัดซื้อชุดฝึกเครื่องกัดซีเอ็นซีเสมือนจริงพร้อม
เครื่องกัดซีเอ็นซี สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
1,850,000 บาท ประกอบด้วย
1) เครื่องกัดซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1
เครื่อง
2) ชุดโปรแกรมการเรียนรู้ระบบซีเอ็นซี และ
โปรแกรมออกแบบเพื่อการผลิต จานวน 1 ชุด
3) เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล จานวน 1
เครื่อง
4) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จานวน 1
เครื่อง
5) เครื่องสื่อสารแบบพกพา (Tablet) จานวน
2 เครื่อง

1. จานวนครุภัณฑ์
การศึกษาตามรายการ
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาไม่น้อย
กว่า 3.51

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
1,850,000
-

รวม
1,850,000

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

1,850,000

-

-

-
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กิจกรรม

11. โครงกำรกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรฯ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

4,720
27,700

-

4,720
27,700

-

-

26,096

-

26,096

26,096

-

-

-

20,000

-

20,000

-

20,000

-

-

24,920

-

24,920

-

24,920

-

-

23,416

-

23,416

23,416

-

-

-

10,500

-

10,500

-

-

-

10,500

12,800

-

12,800

-

12,800

-

-

15,410

-

15,410

-

15,410

-

-
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1. ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
1. จานวนนักศึกษา
2. ระดับความรู้ความ
2. ศึกษาดูงานนอกห้องเรียนแขนงวิชา
เข้าใจที่เพิ่มขึ้น
เทคโนโลยีการผลิตพืช
3. การเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกับสถาน
ประกอบการ สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องกลหุ่นยนต์การเกษตร
4. การเรียนรู้นอกห้องเรียน สาขาวิชาการ
ออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
5. การศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้นอก
สถานที่ตามศาสตร์พระราชา สาขาวิชา ทล.บ.
2 ปี
6. สร้างประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรม
สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม
7. ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
8. การเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้านไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
9. ศึกษาดูงาน ฯแขนงวิชาเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
4,720
27,700
-

กิจกรรม
10. การเรียนรู้นอกห้องเรียน สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน
รวม

ตัวชี้วัด

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
44,380
209,942

-

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

44,380

-

44,380

-

-

209,942

49,512

149,930

-

10,500
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12. โครงกำรเพิ่มทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรม

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

12,000

-

12,000

-

-

17,000

-

17,000

-

-

17,600

-

17,600

-
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1. อบรมการออกแบบงานวิศวกรรมด้วย
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
และหุ่นยนต์การเกษตร
2. อบรมระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
ด้วย PLC สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ
หุ่นยนต์การเกษตร 17,000 บาท
3. วิศวจิตอาสาเรียนรู้ชุมชน สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร
17,600 บาท
4. สนับสนุนการเข้าร่วมประกวดแข่งขันของ
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิง
ธุรกิจ 20,000 บาท
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาการ
ออกแบบ
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสมรรถนะ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบในการใช้
ทักษะวิชาชีพสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์
7. เสริมทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
1. จานวนนักศึกษาเข้า
12,000
อบรม
2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่ผ่านการรับรองมาร
17,000
ฐานทักษะความรู้
ความสามารถต่อ
จานวนนักศึกษาที่เข้า
17,600
รับการพัฒนา
ตัวชี้วัด

20,000

-

20,000

-

20,000

-

-

6,000

-

6,000

-

-

6,000

-

10,000

-

10,000

-

-

10,000

-

5,600

-

5,600

-

5,600

-

-

กิจกรรม

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
15,500
-

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

15,500

-

-

15,500

-

53,800

-

53,800

-

35,480

18,320

-

16,500

-

16,500

-

9,000

-

7,500

4,000

-

4,000

-

4,000

-

5,000

-

5,000

-

-

-

5,000

15,000

-

15,000

-

15,000

-

-

1,600

-

1,600

1,600

-

-

-

199,600

-

199,600

1,600

135,680

49,820

12,500
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8. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของบัณฑิตฯสาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในศตวรรษที่ 21
9. การพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้
ตอบสนองต่องานด้านการจัดการอุตสาหกรรม
(ทล.บ. 4 ปี)
10. อบรมเชิงปฏิบัติการ Ready to work
สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม
11. จิตอาสา ผ้าป่ารีไซเคิล สาขาวิศวกรรม
การจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
12. เสริมสร้างทักษะวิศวกรในศตวรรษที่ 21
สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม
13. การพัฒนาสมรรถนะทักษะวิชาชีพของ
นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ด้านการติดตั้งระบบ ไฟฟ้าภายในอาคาร
14. Ready to work สาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน
รวม

ตัวชี้วัด

13. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเพิ่มควำมรู้และทักษะให้กับนักศึกษำ
กิจกรรม
1 กิจกรรมเตรียมความพร้อม สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร

5. เตรียมความพร้อมสาหรับการประกอบ
วิชาชีพ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้า
รวม

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

12,000

-

-

-

6,000

17,000

-

-

2,000

-

17,600

-

-

-

6,000

10,000

-

20,000

-

-

10,000

-

6,000

-

6,000

-

6,000

-

-

30,000

-

30,000

-

6,000

12,000

12,000
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2. กิจกรรมเตรียมความพร้อม สาขาวิชาการ
ออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
3. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมการปรับพื้นฐาน เพือ่ เพิ่มทักษะของผู้
เข้าเรียน สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
1. จานวนนักศึกษาเข้า
6,000
ร่วมโครงการ
2. ร้อยละของนักศึกษา
2,000
ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่
6,000
หลักสูตรกาหนด
ตัวชี้วัด

14. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่มศักยภำพให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สนับสนุนเงินงบประมาณในการพัฒนา
ร้อยละของบุคลากรที่
บุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะใน
ได้รับการพัฒนามี
การปฏิบัติงาน ในการเดินทางไปเข้าร่วม
ศักยภาพสูงขึ้น
สัมมนา และอบรมทั้งภายในและต่างประเทศ
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
รวม

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
340,000

-

340,000

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

340,000

95,000

95,000

90,000

60,000

340,000

95,000

95,000

90,000

60,000
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15. โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM)
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

การจัดการความรู้ (KM)

รวม

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

12,000

6,000

6,000

-

-

12,000

6,000

6,000

-

-

54

1.จานวนอาจารย์ที่เข้า
ร่วมโครงการจานวน 40
ท่าน
2.ร้อยละของคณาจารย์
ที่มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบcoaching
และ WiL ที่นาองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
จานวนอย่างน้อยร้อย
ละ 10
3.ร้อยละของคณาจารย์
ที่มีการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการที่มีคุณภาพ
ที่นาองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์จานวนอย่าง
น้อยร้อยละ 5

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
12,000
-

12,000

-

16. โครงกำรกำรจัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรทำงำน (WIL) และสหกิจศึกษำ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. อบรมเตรียมสหกิจศึกษาและการจัดการ
สอนแบบ CWIE
2. ประกวดผลงานสหกิจศึกษา

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

36,724

-

36,724

-

-

13,276

-

13,276

-

-

13,276

-

50,000

-

50,000

-

36,724

13,276

-

55

รวม

1. จานวนนักศึกษาที่
ผ่านการอบรมและ
สามารถไปปฏิบัติงาน
การจัดการเรียนการ
สอนแบบเชิงบูรณาการ
กับการทางาน (WIL)
และสหกิจศึกษา
2. จานวนนักศึกษาที่ได้
นาเสนอผลงานหลังจาก
กลับจากสถาน
ประกอบการ
3. จานวนหน่วยงาน
หรือองค์กรที่เป็น
พันธมิตรทางการศึกษา

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
36,724
-

17. โครงกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมห้องปฏิบัตกิ ำร สำขำวิชำกำรออกแบบสร้ำงสรรค์เชิงธุรกิจ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

รวม

1. จานวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตามรายการ
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาไม่น้อย
กว่า 3.51

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
10,000
-

10,000

-

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

10,000

10,000

-

-

-

10,000

10,000

-

-
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18. โครงกำรพัฒนำระบบกลไกและกระบวนกำรรับนักศึกษำใหม่คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรฯ
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กลไกและกระบวนการรับ
นักศึกษาใหม่ของคณะโดยการสร้างเครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมศึกษากลุ่มโรงเรียน
เป้าหมาย
รวม

ตัวชี้วัด
ร้อยละของจานวน
นักเรียนที่สมัครเข้า
เรียนมีจานวนเพิ่มขึ้น

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
100,000
-

100,000

-

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

100,000

45,000

40,000

5,000

10,000

100,000

45,000

40,000

5,000

10,000
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19. โครงกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรครุศำสตร์อุตสำหกรรม สำขำวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์และกรำฟิกดีไซน์
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
และกราฟิกดีไซน์
รวม

ตัวชี้วัด
ร้อยละของจานวน
นักเรียนที่สมัครเข้า
เรียนมีจานวนเพิ่มขึ้น

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
6,000
6,000

-

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

6,000

6,000

-

-

-

6,000

6,000

-

-

-
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20. โครงกำรกำรประชำสัมพันธ์และกระบวนกำรรับนักศึกษำใหม่สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์และสร้างเครือข่าย ร้อยละของจานวน
กลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมเป้าหมาย
นักเรียนที่สมัครเข้า
เรียนมีจานวนเพิ่มขึ้น
รวม

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
15,000
15,000

-

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

15,000

5,000

10,000

-

-

15,000

5,000

10,000

-

-
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21. โครงกำรทุนกำรศึกษำบรมรำชำภิเษกเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ทุนการศึกษาบรมราชาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ
รวม

ร้อยละของจานวน
นักเรียนที่สมัครเข้า
เรียนมีจานวนเพิ่มขึ้น

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
40,000
-

40,000

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

40,000

-

-

-

40,000

40,000

-

-

-

40,000
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
มหำวิทยำลัย
คณะฯ

กำรสร้ำงสรรค์กำรวิจัยเชิงพำณิชย์ พัฒนำนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
Research for life กำรวิจัยเพื่อพัฒนำนวัตกรรม

กลยุทธ์

1. สร้างศักยภาพงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการเพื่อสร้างนวัตกรรม
2. ยกระดับงานวิจัยนวัตกรรมร่วมกับนักศึกษา
3. หาแนวร่วมการวิจัยเพื่อให้ได้แหล่งทุนสนับสนุน
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22. โครงกำรกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนระบบงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และบริกำรวิชำกำรสู่ท้องถิ่น
ตัวชี้วัด

1. สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และ
ให้บริการวิชาการวิจัยสู่ท้องถิ่น สาขาละ
25,000 บาท 9 สาขาวิชา
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการนาเสนอ
ผลงาน วิจัยและงานสร้างสรรค์
3. การสนับสนุนการนานักศึกษาเข้าร่วม
แข่งขันผลงานและทักษะวิชาชีพต่างๆ ของ
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
รวม

จานวนงานวิจัยตีพิมพ์
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ, จานวน
งานวิจัยที่สามารถ
แก้ปัญหาหรือเพิ่ม
มูลค่าในท้องถิ่น

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
225,000

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

225,000

112,500

67,500

45,000

-

-

100,000

100,000

20,000

30,000

30,000

20,000

-

60,000

60,000

-

60,000

-

-

-

385,000

385,000

132,500

157,500

75,000

20,000
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กิจกรรม

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
มหำวิทยำลัย
คณะฯ

กำรสร้ำงสรรค์กำรวิจัยเชิงพำณิชย์ พัฒนำนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อควำมต้องกำรของท้องถิ่น

กลยุทธ์

1. เพิ่มเป้าหมายการลงพื้นที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่น
3. พัฒนาความเข้มแข็งการสร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลในการบริการวิชาการ
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23. โครงกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน สำขำวิชำวิศวกรรมพลังงำน
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

บริการวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
รวม

1. จานวนชุมชน
2.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
9,200
9,200

-

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

9,200

-

9,200

-

-

9,200

-

9,200

-

-
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24. โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
กิจกรรม

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

160,000

100,000

-

60,000

-

119,396
120,678

119,396
100,478

20,200

-

-

1,156,382
699,800

35,000
-

795,474
448,100

325,908
251,700
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1. พัฒนาแผนธุรกิจ การตลาดเพื่อการส่งออก
และการตลาดออนไลน์
2. เวทีพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน
3. วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
OTOP
4. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP
5. กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์และ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพื่อการ
ส่งออก
6. กิจกรรมพัฒนามาตรฐานเบื้องต้นของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
7.กากับ ติดตาม ประเมินผลและเผยแพร่ผล
การดาเนินงานโครงการ
รวม

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
จานวนกิจกรรม/ผลงาน 160,000
หรือนวัตกรรมในการ
พัฒนาท้องถิ่นอันเกิด
119,396
จากการสร้างสรรค์ของ 120,678
มหาวิทยาลัยที่แสดงถึง
การเป็นองค์กรแห่งการ 1,156,382
เรียนรู้
699,800
ตัวชี้วัด

183,936

-

183,936

-

63,000

120,936

-

59,808

-

59,808

-

-

59,808

-

2,500,000

-

2,500,000

354,874

1,326,774

818,352

-

25. โครงกำรกำรพัฒนำศูนย์เทคโนโลยีตำมศำสตร์พระรำชำทำงกำรเกษตรอัจฉริยะเพื่อควำมยั่งยืน
กิจกรรม

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

330,000

71,500

118,500

127,500

12,500

727,000
218,000

99,000
68,000

296,240
75,000

331,760
75,000

-

305,000

-

195,000

110,000

-

420,000

-

420,000

5,072

4,240

410,688

-

2,000,000

-

2,000,000

243,572

688,980

1,054,948

12,500
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1. การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีตามศาสตร์
พระราชาทางการเกษตรอัจฉริยะเพื่อความ
ยั่งยืน
2. เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ
3. เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อ
เพิ่มมูลค่า
4. การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตรเพื่อ
ความยั่งยืน
5. เพื่อเพิ่มศักยภาพตามความต้องการของ
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
รวม

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
จานวนกิจกรรม/ผลงาน 330,000
หรือนวัตกรรมในการ
พัฒนาท้องถิ่นอันเกิด
จากการสร้างสรรค์ของ 727,000
มหาวิทยาลัยที่แสดงถึง 218,000
การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
305,000
ตัวชี้วัด

26. โครงกำรนวัตกรรมโรงงำนผลิตพืช (Plant Factory) เพื่อขับเคลื่อนเพิ่มมูลค่ำสมุนไพรท้องถิ่น
กิจกรรม
1. โครงสร้างนวัตกรรมโรงงานผลิตพืช การ
ผลิตพืชสมุนไพร
2. จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

919,000

919,000

45,600

30,400

5,000

45,600

30,400

5,000
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งบประมำณ
งบรำยได้
รวม
แผ่นดิน
จานวนกิจกรรม/ผลงาน
919,000 919,000
หรือนวัตกรรมในการ
พัฒนาท้องถิ่นอันเกิด
81,000
81,000
จากการสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัยที่แสดงถึง
การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
1,000,000 1,000,000
ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
มหำวิทยำลัย
คณะฯ

กำรสร้ำงสรรค์กำรวิจัย พัฒนำนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์

1. ขยายพื้นที่ความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม
2. สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
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โครงกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

จานวนกิจกรรมที่
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้าง
องค์ความรู้และนาไป
ถ่ายทอด หรือสามารถ
สร้างคุณค่าต่อสังคม
ชุมชน

-

-

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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รวม

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
-

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5
มหำวิทยำลัย
คณะฯ
กลยุทธ์

กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่
มำตรฐำนสำกล
ธรรมำภิบำลเพื่อกำรพัฒนำองค์กร
1. สร้างแรงจูงใจบุคลากรให้พัฒนาตนเองตามความต้องการ
2. ปรับปรุงกลไกระบบการบริหารจัดการให้โปร่งใส ตรวจสอบได้
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27. โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
ตัวชี้วัด

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

128,220

-

-

-

128,220

7,500

-

-

7,500

-

135,720

-

-

7,500

128,220
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งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบและ 1. จานวนหลักสูตรของ
128,220
ประเมินระบบ
คณะฯ ที่ได้รับการ
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทารายงาน ประเมินการประกัน
7,500
ผลการดาเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ประจาปี คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร2.
การศึกษา 2563
2. หลักสูตรทุกหลักสูตร
ของคณะฯ ได้ผลการ
ประเมินประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
3. ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึก
ภายใน ระดับคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป
รวม
135,720
กิจกรรม

28. โครงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะ
กิจกรรม
1. จัดซื้อวัสดุในการจัดทาสิ่งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
คณะ
2. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
3. ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา และ
ครุภัณฑ์สานักงาน
รวม

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
ระดับความพึงพอใจของ
324,944
ผู้รับบริการ
ตัวชี้วัด

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

324,944

50,000

100,000

100,000

74,944

-

100,000
245,510

100,000
245,510

30,000
50,000

30,000
100,000

30,000
95,510

10,000
-

-

670,454

670,454

130,000

230,000

225,510

84,944
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29. โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
กิจกรรม

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
ระดับความพึงพอใจของ
40,000
คณาจารย์และบุคลากร
ต่อการบริหารจัดการ
ของคณะ
40,000
ตัวชี้วัด

การจัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะ

รวม

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

40,000

10,000

10,000

10,000

10,000

40,000

10,000

10,000

10,000

10,000
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30. โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรทบทวนแผนและจัดทำแผนยุทธศำตร์คณะ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผน
ทบทวนแผนและการประเมินแผนปฏิบัติการ

1. จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
2. แผนยุทธศาสตร์,
แผนปฏิบัติการประจาปี
ที่ได้รับการทบทวน

รวม

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
182,670

-

182,670

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

182,670

-

-

182,670

-

182,670

-

-

182,670
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31. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนเพื่อเข้ำสู่ตำแหน่งชำนำญกำร
กิจกรรม

-

60,000

รวม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
(1 ต.ค.-31 ธ.ค. 63) (1 ม.ค.-31 มี.ค. 64) (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 64) (1 ก.ค.-30 ก.ย. 64)

60,000

20,000

20,000

10,000

10,000

60,000

20,000

20,000

10,000

10,000
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สนับสนุนเงินงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และเพื่อการ
พัฒนาเลื่อนระดับตามสายงาน เป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปเข้าร่วมสัมมนา และอบรม
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
รวม

งบประมำณ
งบรำยได้
แผ่นดิน
จานวนบุคลากรที่ได้รับ
60,000
การพัฒนา/เลื่อนระดับ
ตามสายงาน
ตัวชี้วัด

ส่วนที่ 5
กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
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กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินการให้ได้ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้นั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กาหนดให้หน่วยงานทุกระดับ ดาเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวางแผน การนา
แผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผล
วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล
1. เพื่อติดตามการดาเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. เพื่ อ น าผลการประเมิ น มาใช้ เ ป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นางานและเป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจ
3. เพื่อทบทวนทิศทางนโยบายและแนวทางการบริหารงานของคณะฯ
ส่วนประกอบสำคัญในกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2. การวางแผนและการบริหารโครงการสาหรับหน่วยงานทุกระดับ
3. การจัดทารายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการใช้
จ่ายงบประมาณการ
4. การจัดทาคู่มือประกันคุณภาพภายใน และคารับรองการปฏิบัติราชการ
5. การจัดทารายงานประเมินตนเอง (SAR) การประกันคุณภาพภายใน
กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินโครงกำรของคณะฯ
การติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ หมายถึง การตรวจสอบความคืบหน้าของ
การดาเนินงานจริงเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณที่กาหนดไว้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่มี
ปั ญหา/อุป สรรคเกิดขึ้น จะทาให้ ส ามารถวิเคราะห์ ปัญหา/สาเหตุ และปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงานและแผน
งบประมาณได้ รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
อย่างทันท่วงที ท้ายที่สุดจะทาให้การดาเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้
สิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากการติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของการด าเนิ น โครงการ คื อ รายงานความคื บ หน้ า โครงการ และ
ข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กาหนดโดยมีหลักการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ ประกอบด้วย
ขั้นตอนสาคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำและอนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนงบประมำณ
หมายถึง การจั ดทาแผนปฏิบั ติก าร (Project Schedule) และแผนงบประมาณ (Project
Cost) ต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
ขั้นตอนที่ 2 พิจำรณำควำมคืบหน้ำ ตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนงบประมำณ
หมายถึง การติดตามความคืบหน้า แผนปฏิบัติการ (Schedule Variance) และการติดตาม
ความคืบหน้าแผนงบประมาณ (Cost Variance) ได้แก่ การเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ณ เวลาปัจจุบัน กับ
แผนที่กาหนด เพื่อให้รู้ถึงความเบี่ยงเบนจากแผนงานที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 3 ทบทวน/ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร แผนงบประมำณและระยะเวลำดำเนินงำน
ในกรณีที่โครงการเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่กาหนด จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์
สาเหตุ/ปัญหา และทบทวน/การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาดาเนินงาน เพื่อให้
มั่นใจว่าโครงการจะยังคงบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
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ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลกำรติดตำมปัญหำ อุปสรรค วิธีกำรแก้ไข และบทเรียน
การสรุปปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการนั้น ดาเนินการดังนี้
1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ดาเนินการโดยงานนโยบายและแผน
2. รายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน ต่อคณะกรรมการ
บริหารคณะ ดาเนินการโดยหน่วยงาน/สาขาวิชา
3. ประเมินความก้าวหน้าการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบภายใน
ทีค่ ณะฯ แต่งตั้ง
4. รายงานประเมินตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพภายใน
กระบวนกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินโครงกำร
การติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ ของสาขาวิชา ภาควิชา และคณะฯ ให้ทุกหน่วยงาน
ดาเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติดังนี้
กระบวนกำร
กำรดำเนินงำน
 ตรวจสอบรายละเอียดการอนุมัติให้ดาเนินโครงการ
ตรวจสอบอนุมัติโครงการ รวมถึง
 ตรวจสอบเป้าหมายและขอบเขตของโครงการ
เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ
จัดทาแผนปฏิบัติการโครงการ
และแผนงบประมาณโครงการ

ติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผน
งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินงาน

ติดตามปัญหาและอุปสรรค
ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหา

 จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule)
แผนงบประมาณ (Project Cost) ที่ต้องชัดเจนและ
สอดคล้องกัน
 ใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของ
โครงการและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
 ติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่ดาเนินการได้จริง
ณ เวลาปัจจุบัน
 วิเคราะห์ความเบี่ยงเบนของแผนทั้งในเชิงปริมาณ
คุณภาพ และระยะเวลา
 พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ
และระยะเวลาดาเนินงาน เพื่อให้โครงการจะบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด
 ประมวลผลปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
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กำรตรวจสอบ
เป็นการกากับติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ตรวจสอบการขออนุมัติโครงการให้
เป็นไปตามเป้าหมายและงบประมาณที่ได้กาหนดไว้ ดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบการขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมโดยงานนโยบายแผน
2. อนุมัตโิ ครงการ/กิจกรรมโดยคณะผู้บริหาร
3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณโดยงานการเงิน
4. ตรวจสอบผลการดาเนินงานภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรมโดยงานนโยบายแผน
5. ตรวจสอบผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย
กำรประเมินผล
หน่วยงานระดับสาขาวิชา ภาควิชา และระดับคณะฯ ต้องดาเนินงานจัดทารายงานประเมิน
ตนเองของแต่ละตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละตัวชี้วัด และจัดให้มีคณะกรรมการประเ มิน
จากบุคคลภายใน และบุคคลภายนอกมาทาการประเมิน ตามข้อกาหนดในแต่ละระดับ
1. ประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิ บัติการและ
แผนงบประมาณของหน่วยงานทุกระดับ เพื่อจัดทารายงานการประเมินความสาเร็จของแผน
2. ประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ใน 5 องค์ประกอบ สาหรับการประกันคุณภาพภายในประจาปี
การศึกษา และรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินจาก สกอ.
3. การรายงาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย

ภำคผนวก

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและภายนอก
โดยใช้ SWOT Analysis

วิเคราะห์ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลักและประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตามลาดับ โดยให้สอดคล้องกัน

กาหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในระดับองค์กร
(ภายใต้พันธกิจ หรือประเด็นยุทธศาสตร์)

กาหนดตัวชี้วัดหลัก

จัดทาแผนที่กลยุทธ์โดยกาหนดเป้าประสงค์แต่ละมิติ

กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก และกลยุทธ์ตามลาดับ
องค์กรสามารถกาหนดโครงการริเริ่มไว้ล่วงหน้าได้
นากลยุทธ์ที่ต้องดาเนินการในแต่ละปีมากาหนดโครงการ
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดระดับโครงการ

กาหนดงบประมาณของโครงการ

แผนกลยุทธ์ 4 ปี

แผนปฏิบัติการ
ประจาปี

เลขที่..............................
วันที่รับ..........................

โครงกำร ขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
1. หน่วยงำนหลัก คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. ชื่อโครงกำร ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อกิจกรรม …………………………………………………………………………………………………………………….………………
ลักษณะกิจกรรม ……………………………………………………………………………………………………………………………….
ลักษณะการดาเนินการ
 โครงการใหม่
 โครงการที่ทาครั้งเดียว (โครงการที่ริเริ่มใหม่ไม่เคยมีมาก่อน)
 โครงการที่ดาเนินการต่อเนื่อง ต่อเนื่อง ..............ปี
 โครงการที่นามาต่อยอดขยายผล
จากโครงการ ...................................................../กิจกรรม.............................................
 โครงการเดิม
 โครงการที่ทาซ้าทุกปีในกลุ่มเป้าหมายเดิม
 โครงการที่ทาซ้าทุกปีโดยขยายผลกลุ่มเป้าหมายใหม่
3. ลักษณะของโครงกำรสอดคล้องกับ ตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี้
3.1 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหำวิทยำลัย ระยะที่ 1 (ปี 2561-2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ...................................................................................................................................
กลยุทธ์ที่ : ............................................................................................................................. ..........................
ตัวชี้วัดที่ : .......................................................................................................................................................
3.2 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ...................................................................................................................................
กลยุทธ์ที่ : ........................................................................................................................... ............................
ตัวชี้วัดที่ : .......................................................................................................................................................
การบูรณาการกับภารกิจอื่น
 การวิจัย ชื่อโครงการ
............................................................................................................................. .....
 การบริการวิชาการ ชื่อโครงการ................................................................................................................
 การเรียนการสอน ชื่อรายวิชา...................................................................................................................
 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (ระบุ)................................................................................................................
 ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (DOE Thailand)
 ผู้เรียนรู้ (มีความเพียร ใฝ่รู้ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ก้าวทันยุคดิจิทัล มีสมรรถนะ
(Competency) รักษ์และประยุกต์ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิตเพื่อสัมมาอาชีพ)
 ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (ทักษะทางปัญญา ทักษะในศตวรรษที่ 21 Digital Intelligent
ความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการข้ามศาสตร์ พัฒนานวัตกรรม)
 พลเมืองที่เข้มแข็ง (รักชาติ รักท้องถิ่น จิตสานึกพลเมืองไทย ความยุติธรรม ความเท่าเทียม การ
อยู่ร่วมกันในสังคมไทย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน)

4. หลักกำรและเหตุผล
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
5. วัตถุประสงค์
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
6. แผนกำรปฏิบัติงำน
เป้ำหมำยของโครงกำร
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. เชิงคุณภาพ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
7. รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย รหัสงบประมำณ...................................................................................................
หมวดรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

รำยละเอียด

จำนวนเงิน

แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ไตรมำส 1
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64)

หน่วยนับ

ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
ไตรมำส 1
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.64) (เม.ย.-มิ.ย.64) (ก.ค.-ก.ย.64)

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

8. กำรกำหนดตัวชี้วัดของกิจกรรม
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
เชิงปริมำณ
...................................................
...................................................
เชิงคุณภำพ
...................................................
...................................................

9. กำรประเมินผล
 ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
 ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ
 มีการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
 อื่นๆ ระบุ...................................................................
10. ระยะเวลำที่ใช้ในโครงกำร
........................................................................................................................................................................................
11. สถำนที่ดำเนินงำน
.........................................................................................................................................................................................
12. ผู้ขออนุมัติโครงกำร
ลงชื่อ...............................................................................
(..................................................)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
13. ผู้ตรวจสอบรำยละเอียดโครงกำร
.............................................................................................................................................................. ...........................
.........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................................
(นางสุประวีณ์ สิทธิอัครานนท์)
รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี
14. ควำมเห็นของรองคณบดีฝ่ำยบริหำร
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
15. ควำมเห็นของคณบดี
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช พะยิ้ม)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.
2.
3.
4.
5.

6.

แบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกิจกรรม
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประจำปีงบประมำณ 25……..
ชื่อโครงการ............................................................................................................................. ..........................
ชื่อกิจกรรม......................................................................................................................................... ..............
ประเภทกิจกรรม
 อยู่ในแผนปฏิบัติการ ปี 25..  นอกแผนปฏิบัติการ ปี 25..
ผู้รับผิดชอบโครงการ.................................................................. สาขาวิชา......................................................
วันที่ดาเนินการ.................................................................................................................................................
ความสอดคล้องของแผน
3.1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1
2
3
4
5
3.2. เป้าประสงค์
1
2
3
4
5
3.3. มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
สกอ. ตัวบ่งชี้ที่..............................................................................................................................................
วัตถุประสงค์
สภำพควำมสำเร็จ
ผลกำร
ที่
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
ดำเนินงำน
บรรลุ
ไม่บรรลุ

7. เป้ำหมำยและกำรประเมินผลโครงกำร
7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ....................................................................................................................................
ผลการประเมินเชิงปริมาณ
( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน
(ระบุ).............................................................................................................................................................
7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ................................................................................................................. ...................
ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
 ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ.........../ระดับ………… ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน
 ความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ.........../ระดับ………… ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน
 นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
ร้อยละ.........../ระดับ………… ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน
 อื่นๆ........................................................................................ ( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน
8. กิจกรรมที่ดำเนินกำร
ช่วงเวลำ
งบประมำณ
กิจกรรมที่ดำเนินกำร
แผน
ปฏิบัติจริง
แผน
ปฏิบัติจริง
1. ขั้นวางแผนงาน (P)
………………………………………………………………
2. ขั้นดาเนินการ (D)
………………………………………………………………
3. ขั้นสรุปและประเมินผล (C)
………………………………………………………………
4. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)
………………………………………………………………

9. กำรบูรณำกำรของโครงกำรกับกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย หรือกำรบริกำรวิชำกำร
 ไม่มี
 การเรียนการสอน รายวิชา......................................................................................................................
โดย..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
 การวิจัย ชื่อโครงการวิจัย เรื่อง................................................................................................................
โดย.......................................................................................................................... ...............................
............................................................................................................................. ...................................
 การบริการวิชาการ ชื่อโครงการบริการวิชาการ........................................................................................
โดย.......................................................................................................................... ................................
................................................................................................................................................................
10. ภำพกิจกรรม

ภำพที่ 1 แสดง
ภำพที่ 1 แสดง

ภำพที่ 2 แสดง

ภำพที่ 2 แสดง

11. ปัญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ในกำรดำเนินงำนของโครงกำร
11.1 ปัญหาอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11.2. ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เอกสำรอ้ำงอิง
a. โครงการ เลขที่..................
b. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โครงการ เลขที่.........................
c. คาสั่งแต่งตั้งวิทยากร เลขที่.........................
d. หนังสือเชิญวิทยากรจากภายนอก ที่................(ถ้ามี)
e. บันทึกเชิญวิทยากร ที่................(ถ้ามี)
ลงชื่อ
(

)
ผู้ประเมินผล

วันที่

แบบรำยงำนกำรประเมินผลควำมสำเร็จของกำรบูรณำกำรโครงกำร
คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประจำปีงบประมำณ 2564
1. ประเภทโครงกำร
1.1  การบริการวิชาการแก่สังคม
2. ชื่อโครงกำร
3. กลุ่มเป้ำหมำย และจำนวนของผู้เข้ำร่วม

1.2  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

4. ระยะเวลำ วัน เวลำ และสถำนที่จัด
5. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของโครงกำร/กิจกรรม
 ผลการประเมินเป็นค่าเฉลี่ย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
 ผลการประเมินรูปแบบอื่น (กรณีไม่สามารถระบุผลการประเมินเป็นค่าเฉลี่ยได้)
6. ลักษณะกำรบูรณำกำร
6.1 กรณีเป็นโครงกำรกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
 การบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน รายวิชา
นามาเชื่อมโยงกับรายวิชา ดังนี้ (เช่น การกาหนดให้นักศึกษานาความรู้ไปจัดทาเป็นโครงการหรื อ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน)
ประสบควำมสำเร็จ เนื่องจาก
มีแนวทำงกำรปรับปรุงกำรบูรณำกำร ได้แก่
 การบริการวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย เรื่อง
น ามาเชื่อมโยงใช้กับ งานวิจั ย ดังนี้ (เช่น นาผลการวิจัยไปสู่ การใช้ประโยชน์จริง หรือ นาความรู้
ประสบการณ์ จ ากการให้ บ ริ ก ารกลั บ มาพั ฒ นาต่ อ ยอดสู่ ก ารพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ผ่ า นกระบวนการวิ จั ย )
ประสบควำมสำเร็จ เนื่องจาก
มีแนวทำงกำรปรับปรุงกำรบูรณำกำร ได้แก่
6.2 กรณีเป็นโครงกำร ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน รายวิชา
นามาเชื่อมโยงกับรายวิชา ดังนี้ (เช่น มีการจัดการเรียนการสอนที่นาการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน)
ประสบควำมสำเร็จ เนื่องจาก
มีแนวทำงกำรปรับปรุงกำรบูรณำกำร ได้แก่

 ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา ชื่อกิจกรรม
น ามาเชื่ อ มโยงกั บ กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา ดั ง นี้ (เช่ น มี ก ารน าการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมไป
ผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมหลักสูตร)
ประสบควำมสำเร็จ เนื่องจาก
มีแนวทำงกำรปรับปรุงกำรบูรณำกำร ได้แก่
ลงชื่อ
(
วันที่

)

