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ฉบับปรับปรุง  
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บทสรุปผู้บรหิาร 

การจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 น้ี จัดท า

ข้ึนเพ่ือให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีทิศทางในการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจตลอดถึง

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ รวมถึงกลยุทธ์วิธีการเพ่ือพัฒนาคณะ ฯ และใช้เป็นคู่มือในการ

ก ากับการด าเนินงานของผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานในองคก์ร 

นอกจากน้ีแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับน้ียังใช้เป็นคัมภีร์ในการ

เสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับทิศทางการปฏิบัติงาน และการพัฒนาคณะ ฯ ของบุคลากรในองค์กร 

ซึ่งภารกิจดังกล่าวน้ัน บุคลากรทุกคนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

ท้ังส้ิน โดยท้ังน้ีคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ ได้ท าการระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร 

คณาจารย์ และบุคลากรในคณะผ่านการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ โดยมีวิสัยทัศน ์ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ปรัชญา      :  ทักษะเดน่  เน้นคุณธรรม  ก้าวน าวิชาการ ช านาญเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

อัตลักษณ์   :  บัณฑิตจิตอาสา  พัฒนาท้องถิ่น 

เอกลักษณ์   : เป็นคณะท่ีแน่วแน่ในการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีทุกระดับ 

วิสัยทัศน์    : มุ่งม่ันสู่ความเป็นองค์กรแห่งคุณภาพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ค่านิยม        : (Core  Values) 

  SMART   

 S : Spirit   = มีจติวิญญาณ 

 M : Modernize  = มีความทันสมัยบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

 A : Academic  = มีลักษณะเป็นนักวิขาการ 

 R : Renowned  = มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ 

 T : Technology  = ใช้เทคโนโลยีในงานวิชาชีพ 

 

พันธกจิ 

1) ผลิตบัณฑิตเป็นนักเทคโนโลยีให้เป็นมืออาชีพ  มีความรู้คูคุ่ณธรรม และมีทักษะท่ี

เช่ียวชาญ ตรงกับความต้องการของสังคม 

2) พัฒนางานวิจัย และสร้างองคค์วามรู้ความเป็นเลิศของงานวิชาการความเช่ียวชาญใน

เทคโนโลยี และภูมิปัญญาให้เป็นท่ียอมรับของระดับชาติและนานาชาติ 



3) เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ และถา่ยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม 

4) ส่งเสริม สนับสนุน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ของชุมชน และ

สังคม 

           5) การบริหารจัดการองคก์ร ด้วยหลักการบริหารราชการท่ีดี 

เป้าประสงค ์(Goals) :   

 1) บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และมีศักยภาพสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  2) วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความ

ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืนของประเทศ     

          3) ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 

ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

  4) บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวม

รักษามรดกทางวัฒนธรรม 

  5) ยกระดับคุณภาพคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้บริหารจัดการองค์กรเชิง

คุณภาพและธรรมาภิบาลด้วยหลักการบริหารราชการท่ีดี ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 

Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง 

เป้าประสงค์   1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และมีศักยภาพ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

   กลยุทธ์  

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีการเรียนรู้เชิง 

ผลิตภาพ (Productive Learning)  

1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

เพ่ือพัฒนา นักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่ประชาคมอาเซียน+3+I  

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะดา้นภาษาสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแกไ้ขปัญหาท้องถ่ิน 

       เป้าประสงค์ วจิัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนืของประเทศ 



       กลยุทธ์  

    2.1 สร้างผลงานวิจัยท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และ

ท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหล่ือมล้ า สร้างความม่ังคั่ง และย่ังยืนของท้องถ่ิน

ประเทศชาติ 

   2.2 พัฒนาองคก์รแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 เป้าประสงค ์ประชาชนสามารถด ารงชวีติโดยใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน

เข้มแข็ง ประชาชนมคีวามสุข และมรีายได้เพิ่มขึน้ 

                  กลยุทธ ์   

                              3.1  สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษา

แกไ้ขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน 

                             3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนวพระราชด าริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรม

การเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

  เป้าประสงค ์เพื่อสง่เสริม และสนับสนุนการมสี่วนร่วมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศกึษา ใน

การสบืสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเทคโนโลยขีองท้องถิ่น 

 กลยุทธ ์   

                            4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังการ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย  

     4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปล่ียน ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ  

     4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่

เศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  

       เป้าประสงค์ ยกระดับคุณภาพคณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาให้บริหารจัดการ

องคก์รเชงิคุณภาพและธรรมาภบิาลด้วยหลักการบริหารราชการท่ีด ียึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง                  

 

 



กลยุทธ ์   

     5.1 ดึงดูดบุคลากรท่ีมีความสามารถให้เข้าท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีด

สมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปล่ียนแปลง 

     5.2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีมีสุนทรียะ การอนามัย

สุขาภิบาล และการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี 

     5.3 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ิง

อ านวยความสะดวก และบริการข้ันพ้ืนฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อม ต่อการเป็น Semi residential 

University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลท่ัวไปคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

 

ความเปน็มาและขอ้มูลพื้นฐานเกี่ยวกับคณะ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

เดิมเป็นหมวดวิชาหัตถศึกษา สังกัดวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เปิดสอน

ระดับ ป.กศ. และ ป.กศ. สูง วิชาท่ีเปิดสอนเป็นวิชาพ้ืนฐาน คือ  วิชาหัตถศึกษา  และเปิดสอนเป็นวิชา

โท ให้กับนักศึกษาท้ังภาคปกติและภาคนอกเวลา (ภาคค่ า)  มีอาคารโรงฝึกงานหน่ึงหลัง  

          พุทธศักราช  2518 วิทยาลัยครูท่ัวประเทศได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  

พ.ศ. 2518  มีผลท าให้วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ได้เกิดการเปล่ียนแปลง  จากหมวดวิชาหัตถ

ศึกษา เป็นภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์  สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์  ต่อมาได้เรียกช่ือ

ส้ันๆ เป็น “ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์”  

        พุทธศักราช 2526 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์  ได้เปิดสอนระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

(ค.บ.) วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์  หลักสูตร 4  ปี  ให้กับนักศึกษาภาคปกติและเปิดหลักสูตร  2 ปี 

(หลังอนุปริญญา) ตามโครงการอบรมครูประจ าการ  (อคป.) เป็นการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี

เป็นรุ่นแรกของภาควิชา 

        พุทธศักราช 2528  วิทยาลัยได้ปรับเปล่ียนโครงการอบรมครูประจ าการ  (อคป.) เป็น

โครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) และภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์  ได้เปิด

สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับอนุปริญญา (อ.วท.) โปรแกรมวิชาไฟฟ้า และโปรแกรมวิชา

เคร่ืองกล  เป็นรุ่นแรกให้กับนักศึกษา (กศ.บป.) ในปีน้ีนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต   (ค.บ. ) อุตสาหกรรม

ศิลป์  ตามโครงการอบรมครูประจ าการ (อคป.) ของภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์  ส าเร็จเป็นบัณฑิตรุ่น

แรก 

        พุทธศักราช 2527  นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต   (อุตสาหกรรมศิลป์)  ภาคปกติส าเร็จเป็น

บัณฑิตรุ่นแรกของบัณฑิตภาคปกติของภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 

 พุทธศักราช 2531  เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับปริญญาตรี 2 ปี หลังอนุปริญญา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ให้กับ

นักศึกษาโครงการ การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) เป็นรุ่นแรก  

        พุทธศักราช 2533  เปิดสอนนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงเทคโนโลยีการผลิต) ให้กับนักศึกษาภาคปกติ  

 พุทธศักราช 2537  สภาการฝึกหัดครูได้มีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี  28  กรกฎาคม พ.ศ. 2537 

ให้จัดต้ัง  คณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวิทยาลัยครูท่ัวประเทศรวม  8   แห่ง  ซึ่งจากมติ

ดังกล่าว  ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์  จึงได้ รับการยกฐานะเป็นคณะวิชา และได้เสนอขอแต่งต้ัง

กรรมการบริหารคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อวิทยาลัย   และสภาวิทยาลัยได้แต่งต้ังให้ นายมงคล  

การช านาญ  เป็นหัวหน้าคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  บริหารงานในรูปแบบคณะวิชา  เม่ือวันท่ี  28  



กันยายน  2537  โดยแยกการบริหารออกจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ทางคณะถือว่าวันท่ี

สภาการฝึกหัดครูมีมติเห็นชอบให้จัดต้ังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันท่ี  28 กรกฎาคม 2537  ซึ่งถือ

เป็นวันเกดิของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

    พุทธศักราช 2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้ตรา “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538” โดยให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมีอธิการบดีเป็นผู้บริหารสถาบัน  คณบดีเป็นผู้บริหารคณะและสถาบันได้

แต่งต้ังให้นายวิชิต   ศรีทอง  เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

        พุทธศักราช 2539   สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้สร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (5 

ช้ัน) เป็นแห่งแรก ของสถาบันราชภัฏท่ัวประเทศ 

      พุทธศักราช 2540  สถาบันได้ปรับเปล่ียนโครงการจากการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ 

(กศ.บป.)  เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (กศ.ปช.) 

พุทธศักราช 2541  มีพิธีเปิดอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เม่ือวันท่ี  28   พฤศจิกายน พ.ศ. 

2541  โดยมีเจ้าคุณอุดมประชานาถ  (หลวงพ่อเป่ิน) เจ้าอาวาสวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็น

ประธานฝ่ายสงฆ์   และนายจรูญ  ถาวรจักร์ อธิการบดี  สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระ

บรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส  และคณะได้ย้ายเข้ามาด าเนินการท่ีอาคารเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

พุทธศักราช  2542  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองการแบ่ง

ส่วน  ราชการภายในสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ตามมาตรา 6 

และมาตรา  11  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538   โดยให้มีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เป็นคณะ

หนึ่งของสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประกาศ ณ วันที่ 27 

กันยายน  พ.ศ. 2542     (ตามหน้า  39  เล่ม  116  ตอนพิเศษ 79 ง. ราชกจิจานุเบกษา 12  ตุลาคม   2542)  

  พุทธศักราช 2543  สภาสถาบันราชภัฏได้แต่งต้ังให้   นายวิชิต    ศรีทอง   เป็นคณบดีคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคนแรกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว   

  พุทธศักราช 2546  สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปล่ียนช่ือ

เป็น  สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสถาบันราชภัฏได้แต่งต้ังให้นาย

ประจบ ดีบุตร เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 พุทธศักราช 2547  วันท่ี  14  มิถุนายน  พ.ศ.  2547  ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช

ภัฏ  พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 121ตอนพิเศษ 23 ก ให้สถาบันราชภัฏวไลย

อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็น  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

จังหวัดปทุมธานี  โดยมี นายประจบ  ดีบุตร เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พุทธศักราช 2548 วันท่ี  23  เมษายน  พ.ศ.  2548  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้แต่งต้ังให้ นายวิวัฒน์  คลังวิจิตร  เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธาน ี  



 พุทธศักราช 2550 วันท่ี  19  มกราคม  พ.ศ. 2550  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้แต่งต้ังให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ ดีบุตร    เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธาน ี  

  พุทธศักราช 2554 วันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ

บรมราชูปถัมภ์  ได้แต่งต้ังให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  ฉุยฉาย  เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2554 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้แต่งต้ังให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ ดีบุตร เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธาน ี  

พุทธศักราช 2558 วันท่ี 7 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้แต่งต้ังให้

อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว รองอธิการบดี เป็นผู้ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม และวันท่ี 2  กรกฎาคม  2558 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม

ราชูปถัมภ์  ได้แต่งต้ังให้ รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี   

พุทธศักราช 2562 วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระ

บรมราชูปถัมภ์  ได้แต่งต้ังให้ รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  เป็นคณบดีคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัด

ปทุมธานี  จนถงึปัจจุบัน 

คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี คณบดี 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวรรณ  แพงศรี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนพัฒนา 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

4. อาจารย์อ าพล  เทศดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักษณ์  กิ่งทอง ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวินัยนักศึกษา 

6. อาจารย์จิรัญญา โชตยะกุล ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยแผนและงานประกัน 

7. อาจารย์ศัลย์ชัย  ใจสมุทร ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยอาคารสถานท่ี 

8. อาจารย์องอาจ  ทับบุรี ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกจิกรรมและกจิกรรมสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี ประธาน 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์ รองประธาน 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน ์ คลังวิจติร กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ  ดีบุตร กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักษณ์  กิ่งทอง กรรมการ 

6. อาจารย์ธราพงษ์  พัฒนศักดิ์ภญิโญ กรรมการ 

7. อาจารย์กิตติศักดิ์  วาดสันทัด กรรมการ 

8. อาจารย์จุฑามาศ  เถียรเวช กรรมการ 

9. อาจารย์องอาจ  ทับบุรี กรรมการ 

10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวรรณ  แพงศรี กรรมการและเลขานุการ 

11. นางสาวนิภารัตน์  อินทรรักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      

 ปรัชญา  :  ทักษะเดน่  เน้นคุณธรรม  ก้าวน าวิชาการ ช านาญเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 อัตลักษณ์   :  บัณฑิตจิตอาสา  พัฒนาท้องถิ่น 

เอกลักษณ์  : เป็นคณะท่ีแน่วแน่ในการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีทุกระดับ 

      วิสัยทัศน์    : มุ่งม่ันสู่ความเป็นองค์กรแห่งคุณภาพทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

     ค่านิยม      : (Core  Values) 

  SMART   

 S : Spirit   = มีจติวิญญาณ 

 M : Modernize  = มีความทันสมัยบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

 A : Academic  = มีลักษณะเป็นนักวิขาการ 

 R : Renowned  = มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ 

 T : Technology  = ใช้เทคโนโลยีในงานวิชาชีพ 

 

 

 



       พันธกจิ 

    1) ผลิตบัณฑิตเป็นนักเทคโนโลยีให้เป็นมืออาชีพ  มีความรู้คู่คุณธรรม และมีทักษะท่ี

เช่ียวชาญ ตรงกับความต้องการของสังคม 

    2) พัฒนางานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ความเป็นเลิศของงานวิชาการความเช่ียวชาญใน

เทคโนโลยี และภูมิปัญญาให้เป็นท่ียอมรับของระดับชาติและนานาชาติ 

    3) เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม 

    4) ส่งเสริม สนับสนุน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ของชุมชน 

และสังคม 

               5) การบริหารจัดการองคก์ร ด้วยหลักการบริหารราชการท่ีดี 

    เป้าประสงค ์(Goals) :   

 1) บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และมีศักยภาพสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต     

   2) วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความ

ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืนของประเทศ     

          3) ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 

ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

  4) บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวม

รักษามรดกทางวัฒนธรรม 

  5) ยกระดับคุณภาพคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้บริหารจัดการองค์กรเชิง

คุณภาพและธรรมาภิบาลด้วยหลักการบริหารราชการท่ีดี ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 

Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นใน การพัฒนาท้องถิ่น 

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทาง

วัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดก ทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบ

การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน 

การพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

เพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความรว่มมือตามรูปแบบประชา

รัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน การพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงก าหนดกลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัดผลงาน

หลัก ดังนี้ 

 กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ KPI เชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

1) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการ

จัดการเรียนรูท้ี่มีการเรยีนรูเ้ชิงผลิตภาพ  

1.1.1) โครงการพัฒนาหรอืปรบัปรุงหลักสตูรจัดการเรยีนรูเ้ชิงผลิตภาพ 

(Productive learning) 

1.1.1.1 รอ้ยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรอืปรับปรุง

เพื่อให้เกดิการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 

learning) ต่อหลักสูตรที่จัดการเรยีนการสอนในคณะ 

2) พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรยีนรูเ้ชิง

ผลิตภาพ ท้องถิ่น (Productive Learning) 

เพื่อพัฒนานักศึกษา ให้มีความพรอ้มใน

การท างานสู่ประชาคมอาเซียน + 3 +1 

1.2.1) โครงการส่งเสรมิจัดการเรยีนรูเ้ชิงผลิตภาพ 

1.2.2) โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จ าเป็นตอ่การ 

ด าเนินชวีิตในศตวรรษที่ 21 

1.2.3) โครงการพัฒนากจิกรรมกระบวนการเรียนรูจ้ากการปฏิบัติงานผ่าน

การท างานรว่มกับชุมชน 

1.2.1.1 รอ้ยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปี

การศึกษาที่มีผลงาน เชิงประจักษต์่อรายวิชา  ที่

เปิดสอนในปีการศึกษา 

 

 

3) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะ

ทักษะด้านภาษาสากล  

1.3.1) โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูด้้านภาษาสากล 

 

1.3.1.1.รอ้ยละของนักศึกษาทกุช้ันปีที่เข้ารว่ม

กจิกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 

4) สรา้งเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อ

พัฒนาคุณภาพบัณฑติ 

1.4.1) โครงการสรา้งเครอืข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงาน

ภายในประเทศ 

1.4.2) โครงการสรา้งเครอืข่ายความรว่มมอืกับสถานศึกษาหน่วยงาน

1.4.1.1 จ านวนเครอืขา่ยความร่วมมือภายในประเทศ

และมีการจัดกจิกรรมร่วมกัน 

1.4.2.1 จ านวนเครอืข่ายความรว่มมือกับ



 กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ KPI เชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

ภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนใน

ต่างประเทศและมีการจัดกจิกรรมรว่มกัน 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การวจิัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ มาตรการ/โครงการ KPI เชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

1) พัฒนาองคก์รแห่งการเรียนรูโ้ดยสรา้ง

ชุมชนอุดมปัญญา 

2.2.1) โครงการส่งเสรมิงานวจิัยและงานสร้างสรรคเ์พื่อเสรมิสรา้งความ

เข็มแข็งเพื่อการพัฒนาทอ้งถิน่ 

2.2.1.1 รอ้ยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสรมิ

การผลิตผลงานวิจยัหรอืนวัตกรรมที่สรา้งองค์

ความรูใ้หม่ทีต่อบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรอื

สรา้งสรรคห์รอืแก้ไขปัญหาชมุชนท้องถิ่น 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนางานพันธกจิสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กลยุทธ์ มาตรการ /โครงการ KPI เชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

1) สรา้งเครอืข่ายชุมชนนักปฏบิัติจาก

ภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข

ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสรมิพลังให้

ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ไดอ้ยา่ง

ยั่งยนื 

 

3.1.1) โครงการสรา้งเครอืข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพือ่ร่วมกันศึกษาแกไ้ข

ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสรมิพลังให้ชุมชนทอ้งถิ่นสามารถด ารงอยู่

ได้อย่างยั่งยืน 

 

3.1.1.1 จ านวนหมู่บา้นในจงัหวัดปทุมธานีและ

จังหวัดสระแกว้ที่มีฐานข้อมูลต าบลในการ

คัดเลือกชุมชนส าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของการสรา้งเครอืข่าย

ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากภายใน

หรอืภายนอกมหาวิทยาลัยเพือ่ร่วมกันศึกษาและ

แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพืน้ที่

เป้าหมายรว่มที่บูรณาการภารกิจของ

มหาวิทยาลยั 

2) พัฒนาศูนย์เรยีนรูโ้ครงการตามแนว

พระราชด ารหิลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

และเฉลิมพระเกยีรติพระบรมวงศานุวงศ์ 

3.2.3) โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติ 3.2.3.1 รอ้ยละของการด าเนนิงานโครงการตาม

แผนจัดนิทรรศการเฉลิม 

พระเกยีรติ 

 

 



ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การส่งเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค ์สรา้งจิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรูต้่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดก ทางวัฒนธรรม 

พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 กลยุทธ์ มาตรการ /โครงการ KPI เชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

1) บรหิารจดัการงานส่งเสรมิศาสนา ท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทัง้การอนุรักษ์ 

ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย  

1.1) โครงการบรหิารจัดการงานสง่เสรมิศาสนาท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

1.1.1) ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงาน

บรหิารจัดการงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

2) สรา้งเครอืข่ายหรอืแลกเปลี่ยน ดา้น

ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นใน

ระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ 

2.1) โครงการบรหิารจัดการศลิปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สรา้งสรรค ์

2.1.1จ านวนเครอืข่ายพันธมิตรที่มีความรว่มมือ

ด้านศิลปวัฒนธรรมและด าเนินกจิกรรมร่วมกันทั้ง

ในประเทศหรือต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ มาตรการ /โครงการ KPI เชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

1.ดงึดดูบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้า

ท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะ

ของทรัพยากรบุคคลอยา่งต่อเนื่องทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง 

5.1.1) โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลศิ 

 

5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากร

บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

 

 5.3.1) โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเพื่อความเป็นเลศิ 

 

5.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม

แผนการประกันคุณภาพการศึกษา 

 5.4.1) โครงการพัฒนาประสทิธิผลการบริหารส านักงาน 

5.4.3) โครงการจัดประชุมเพือ่พัฒนาระบบบรหิารจัดการโดยมสี่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน 

5.4.1.1 รอ้ยละของการเบกิจา่ยงบประมาณ      

ตามแผนที่ก าหนด 

5.4.3.1 รอ้ยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตาม

แผนการจัดประชุม 

2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสี

เขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล 

และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความ

พรอ้มด้านอาคารสถานที่ 

5.5.1) โครงการพัฒนาสิง่แวดล้อมและมหาวิทยาลยัแหง่ความพอเพียง 5.5.1.1 ระดับความส าเร็จของบริหารจัดการ

มหาวิทยาลยัสีเขยีว 

3. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการ

เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวย

5.6.2) โครงการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบเครอืข่ายให้

พรอ้มต่อการเป็น Semi Residential University 

5.6.2.1 คา่เฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา 

และอาจารย์ตอ่การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 



กลยุทธ์ มาตรการ /โครงการ KPI เชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

ความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐานภายใน

มหาวิทยาลัยให้พร้อม  ต่อการเป็น Semi 

residential University 

 และระบบเครอืข่ายให้พร้อมตอ่การเป็น Semi 

residential University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและองค์กร (SWOT Analysis) 

 

ตารางที่ 1  แสดงความเช่ือมโยงของนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับแผนกลยุทธ์ 

 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์คณะฯ กลยุทธ์ของคณะฯ 

นโยบายข้อ 1  

ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน

การจัด การศึกษาตามเกณฑ์ 

มาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต

โดยกระบวนการเรียนรู้ เชิ งผ ลิ ตภาพ 

(Productive Learning) สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นใน การพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

เป้าประสงค์ บัณฑติมีคุณภาพมาตรฐาน มี

ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และมีศักยภาพ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

กลยุทธ ์ 

1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

(Productive Learning)  

1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การผลิต

บัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิต

ภ า พ  (Productive Learning) ส ร้ า ง

เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบ

ประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน  การ

พัฒนาท้องถิ่ น  โดยยึดหลักปรัชญ า

เศรษฐกจิพอเพียง 

 

 

1.1พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการ

จัดการเรียนรูท้ี่มีการเรยีนรูเ้ชิงผลิตภาพ  

1.2  พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิง

ผลิตภาพ ท้องถิ่น (Productive Learning)  

เพื่อพัฒนานักศึกษา ให้มีความพรอ้มในการ

ท างานสู่ประชาคมอาเซียน + 3 +1  

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะ

ทักษะด้านภาษาสากล  
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ผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อพัฒนา

นักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่

ประชาคม 

อาเซยีน+3+I  

1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะ

ทักษะด้านภาษาสากล 

 

นโยบายข้อ 2  

สรา้งผลงานเชิงประจักษ์ใน

การเป็นสถาบันอดุมศึกษา

เพื่อการพัฒนาท้องถิน่ให้เปน็

ที่ยอมรับ  

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่ อตอบสนองต่อการแก้ ไข

ปัญหาท้องถิ่น  

เป้าประสงค์ วิจัยและนวัตกรรมสามารถ

แก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของ

ประเทศ 

กลยุทธ์  

2.1 สรา้งผลงานวิจัยที่เป็นองคค์วามรูใ้หม่ที่

ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไข

ปัญหาท้องถิ่น  

 

2.1  สรา้งผลงานวิจัยที่เป็นองคค์วามรูใ้หม่ที่

ตอบโจทย์ระดับชาติ และท้องถิ่น 

2.2 สรา้งผลงานวิจัยที่เป็นองคค์วามรูใ้หม่ที่ 

ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่น  

2.3 พัฒนาองคก์รแห่งการเรียนรูโ้ดยสรา้ง

ชุมชนอุดมปัญญา 
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เหลื่อมล้ า สรา้งความมั่งคั่ง และยั่งยืนของ

ท้องถิ่นประเทศชาต ิ

2.2 พัฒนาองคก์รแห่งการเรียนรูโ้ดยสรา้ง

ชุมชนอุดมปัญญา 

นโยบายข้อ 3  

พัฒนาและผลิตบัณฑิตใหม้ี

ความรู ้ความสามารถ มีอตั

ลักษณเ์ด่นชัดเป็นทีย่อมรับ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางาน

พันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

เป้าประสงค ์ประชาชนสามารถด ารงชีวิต

โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข 

และมีรายได้เพิ่มขึน้ 

กลยุทธ์  

3.1  สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจาก

ภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข

ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้

ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ ได้อย่าง

ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนา

งานพั นธกิ จสั มพั นธ์  และถ่ ายทอด 

เผย แพ ร่ โค รงการอั น เนื่ อ งม าจ าก

พระราชด าริ 

    

  

  

 

3.1  สรา้งเครอืข่ายชุมชนนักปฏิบัติจาก

ภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข

ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสรมิพลังให้

ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

3.2 พฒันาศูนย์เรยีนรูโ้ครงการตามแนว

พระราชด าริ หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือัน

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารแีละ

เฉลิมพระเกยีรติพระบรมวงศานุวงศ ์
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3.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้โครงการตามแนว

พระราชด าริ หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

โค ร งก า รอ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก ร ร ม พื ช อั น

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ

เฉลิมพระเกยีรติพระบรมวงศานุวงศ์ 

 

นโยบายข้อ 4  

พัฒนามหาวิทยาลยัขนาด

กลาง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การส่งเสริม

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์  สร้าง

จิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่าง

วัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดก

ทางวัฒนธรรม  พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่

เศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 

เป้าประสงค ์เพื่อส่งเสรมิ และสนับสนุน

การมีส่วนร่วมของคณาจารย ์บุคลากร และ

นักศึกษา ในการสืบสานท านบุ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้าง

จิตส านึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่าง

วัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่

มรดก ทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อ

ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

  

 

4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ 

ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย  

4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยน ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

ระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ  

4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ

ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ 

สรา้งสรรค ์
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ของท้องถิน่ 

กลยุทธ์  

4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ 

ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย  

4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยน ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

ระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ  

4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ

ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สรา้งสรรค์ 

นโยบายข้อ 5 

พัฒนาการบรหิาร 

จัดการในมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบ

การบรหิารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ ยกระดับคุณภาพคณาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษาให้บริหาร

จัดการองคก์รเชิงคุณภาพและธรรมาภิบาล

ด้วยหลักการบรหิารราชการที่ดี ยดึหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรร

มาภิบาล 

  

 

5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้า

ท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีด 

สมรรถนะของทรัพ ยากรบุ คคลอย่ าง

ต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

5.2 พั ฒ น า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ เ ป็ น

มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรยีะ การอนามัย 

สุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
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กลยุทธ์  

5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้า

ท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะ

ของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง 

5.2 พั ฒ น า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ เ ป็ น

มหาวิทยาลัยสี เขียวที่ มีสุ นทรียะ การ

อน ามั ย สุ ข าภิ บ าล  แล ะก ารจั ด ก า ร

สิ่งแวดล้อมที่ดี  และมีความพร้อมด้าน

อาคารสถานที่ 

5.3 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุน

การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวย

ความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐานภายใน

มหาวิทยาลัยให้พร้อม  ต่อการเป็น Semi 

residential University 

และมีความพรอ้มด้านอาคารสถานที่ 

5.3 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุน

การเรียนรูเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวย 

ความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐานภายใน

มหาวิทยาลัยให้พร้อม  ต่อการเป็น Semi 

residential University 

 

 

 

 

 



การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและองค์กร (SWOT Analysis) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

                คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่โดยแยกส่วนออกมาจากคณะ

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  โดยมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2537 ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เปิดท าการเรียนการสอนจ านวน 3 หลักสูตร 5 

สาขาวิชา เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาเศรษฐกจิและเทคโนโลยีของประเทศ อย่างไรก็ตามเพื่อให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสามารถตั้ง

รับกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อมุ่งไปสูก่ารเป็นชุมชนทางวิชาการที่มีความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นได้ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็น “วิชาการ

เด่น เน้นคุณธรรม น าท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี” จึงต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและองคก์รเพื่อก าหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาในปี 2563 ดังนี้ 

 

จุดแข็ง (Strength-S) 

 1. มหาวิทยาลัยมีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษาและผู้ปกครอง ตลอดจนมีสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบ

สาธารณูปโภคที่ครบครัน  

 2. คณะฯมีที่ตั้งใกล้กับสถานประกอบการและนิคมอุตสาหกรรม ส่งผลให้มีการเช่ือมโยงกับสถานประกอบการในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นระบบ 

 3. บรเิวณโดยรอบคณะฯมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรูข้องนักศึกษา  

 4. คณะฯมีการบรหิารงานที่เป็นระบบ บรหิารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 5. คณาจารย์ในคณะฯ มีผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพรแ่ละน าเสนอในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

 6. ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นให้กับผูป้กครองและนักศึกษาในคุณภาพของการ

จัดการศึกษา  

 7. คณะฯ มีการบริการวิชาการ สร้างความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นในการช่วยเหลือและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

ท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ  



 8. บัณฑิตได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการในเรื่องความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถอ่มตน ยอมรับฟังค าแนะน าและมีความพร้อมต่อการพัฒนา

ตนเอง  

 9. คณะฯ มีพื้นที่ส าหรับรองรับการขยายตัวและขยายสาขาในอนาคต 

 

จุดอ่อน (Weakness-W) 

 1.  พื้นฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และด้านภาษาของนักศึกษาโดยส่วนใหญ่ที่รับเข้ามาอยู่ในระดับพอใช้ ส่งผลต่อกระบวนการในการ

พัฒนาคุณภาพของบัณฑติทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 2. ขาดงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา  

 3. คณะฯ ยังไม่มีการรวมตัวกันของศิษย์เก่าในรูปแบบของชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่า เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ารุ่นพี่และนักศึกษารุ่น

น้อง รวมทั้งท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการผลักดันความเช่ือมั่นในศักยภาพของคณะฯ เข้าสู่ตลาดการจา้งงาน 

  

โอกาส (Opportunity-O) 

 1. คณะฯ ส่งเสรมิให้คณาจารย์และบุคลากรในคณะได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  

 2. มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม ท าให้คณะฯ สามารถเปิดหลักสูตรระยะสั้น ส าหรับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานและแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมรองรับแนวนโยบายของ สกอ. ส าหรับหลักสูตรการศึกษาตลอดชีพ  

 3. รัฐบาลมีนโยบายทุนกูย้ืม (กยศ.) และมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษา ท าให้นักเรียนระดับมัธยมปลายหรอืเทียบเท่ามีโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

มากขึน้ เนื่องจากการมีทุนการศึกษาเป็นการช่วยให้ผูม้ีรายได้น้อยสามารถเขา้ศึกษาในระดับที่สูงขึน้ได้ 

 4. นโยบายสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-based learning ซึ่งสอดคล้องกับผลผลิตบัณฑิตของคณะฯ  

 5. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้นักศึกษาเลือกเรยีนทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพิ่มมากขึน้ซึ่งสอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตของคณะฯ  

 

 



อุปสรรค (Threat-T) 

 1. มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยจ านวนมากท าให้นักเรียนนักศึกษามีทางเลือกมากขึ้นในการเขา้ศึกษา  

 2. ภาวะการแข่งขันในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีมีความรุนแรงมากขึ้น คณะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การรับนักศึกษาเป็นแบบเ ชิงรุก

มากกว่าการด าเนินการแบบตั้งรับ  

 3. การประกันคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก (สกอ. /สมศ.) มีหลักเกณฑ์ที่ใช้ก ากับมาตรฐานในการตรวจสอบไม่ชัดเจน มีความซ้ าซ้อน และมีการ

ปรับเปลี่ยนเกณฑ์อยู่ตลอดเวลา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 



แผ่นดิน รายได้

1 โครงการท่ี 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

1 กิจกรรมย่อยท่ี 1 เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียน

1. เพ่ือจัดอบรมความพร้อมในการเรียนหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
2. เพ่ือทดสอบทักษะพ้ืนฐานของนักศึกษาเข้าใหม่

ร้อยละ 95 ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1
 ท่ีเข้าร่วมการทดสอบทักษะพ้ืนฐาน

10,000 10,000  ค่าใช้สอย = 7,000 บาท
 (ค่าอาหารว่าง 35 x100คนx2ม้ือ = 7,000 บาท)
 ค่าวัสดุ = 3,000 บาท
 (กระดาษถ่ายเอกสาร, แฟ้ม, ดินสอ,หมึกพิมพ์และอ่ืนๆ)

เดือน มิ.ย.63 อ.อ าพล
(ประชุมผู้ปกครอง)

2 กิจกรรมย่อยท่ี 2 การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์
เพ่ือพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอน

1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝึกรายวิชาพ้ืนฐานทุกรายวิชา
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รหัส TEC)    
2. เพ่ือจัดหาเคร่ืองมือและครุภัณฑ์ส าหรับ
รายวิชาพ้ืนฐานทุกรายวิชาของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
3. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการ
เรียนการสอน

ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ

               255,000 257,000 512,000 งบแผ่นดิน = ค่าวัสดุ 255,000  บาท  (วัสดุฝึกรายวิชา รหัส TEC  เช่น
 เหล็ก, สี, วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า, วัสดุก่อสร้าง และอ่ืนๆ )              
งบรายได้ = 257,000 บาท                             
- ค่าครุภัณฑ์  257,000  (โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอ้ี.คอมพิวเตอร์
ประจ าห้อง และอ่ืนๆ)             

 เดือน ม.ค.63
เดือน มิ.ย.63

รศ.ดร.กรินทร์
/ผศ.ประภาวรรณ

3 กิจกรรมย่อยท่ี 3 บริหารจัดการหลักสูตร
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝึกรายวิชา 
2. เพ่ือจัดหาวิทยากรส าหรับบรรยายให้ความรู้
กับนักศึกษา

1.ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ            2.ร้อยละ 50
 ของจ านวนรายวิชาท่ีเปิดสอนใน
ปีการศึกษา2562 ของในหลักสูตร
ท่ีใช้วัสดุฝึก

20,000 20,000  ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จ านวน 6 ช่ัวโมง = 2,400 บาท (ส าหรับ
วิทยากรภายนอกบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา )  
ค่าวัสดุ  = 17,600 บาท (วัสดุอิเล็กทรอนิกส์, วัสดุไฟฟ้า และอ่ืนๆ)

 เดือน ต.ค.62
เดือน เม.ย.63

อ.กิตติศักด์ิ

4 กิจกรรมย่อยท่ี 4 บริหารจัดการหลักสูตร
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝึกรายวิชา
2. เพ่ือจัดหาวิทยากรส าหรับบรรยายให้ความรู้
กับนักศึกษา

ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ

41,000 41,000  ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จ านวน 8 ช่ัวโมง = 3,200 บาท (ส าหรับ
วิทยากรภายนอกบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา )  
ค่าวัสดุ  = 37,800 บาท (กระดาษ, ดินสอ, เลโก้, หมึกพิมพ์, สี และ
อ่ืนๆ)

 เดือน ต.ค.62
เดือน เม.ย. 63

ผศ.ประภาวรรณ

5 กิจกรรมย่อยท่ี 5 บริหารจัดการหลักสูตร
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝึกรายวิชา
2. เพ่ือจัดหาวิทยากรส าหรับบรรยายให้ความรู้
กับนักศึกษา

ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ

35,000 35,000  ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จ านวน 8 ช่ัวโมง = 3,200 บาท (ส าหรับ
วิทยากรภายนอกบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา )
 ค่าวัสดุ  = 31,800 บาท (ปูน,หิน,ทราย, เคร่ืองมือวัด, กระดาษ, 
หมึกพิมพ์ และอ่ืนๆ)

 เดือน ต.ค.62
เดือน เม.ย.63

อ.ธราพงษ์ /       อ.
ศัลย์ชัย

6 กิจกรรมย่อยท่ี 6 บริหารจัดการหลักสูตร
เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล

1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝึกรายวิชา
2. เพ่ือจัดหาวิทยากรส าหรับบรรยายให้ความรู้
กับนักศึกษา

ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ

41,000 41,000  ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จ านวน 8 ช่ัวโมง = 3,200 บาท  (ส าหรับ
วิทยากรภายนอกบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา )
 ค่าวัสดุ  = 37,800 บาท (เหล็ก, น้ ามันเคร่ือง, ใบตัดเหล็ก,ดอกสว่าน
 และอ่ืนๆ)

 เดือน ต.ค.62
เดือน เม.ย. 63

รศ.ดร.วัชระ    

7 กิจกรรมย่อยท่ี 7 บริหารจัดการหลักสูตร
เทคโนโลยีวิศวกรรม

1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝึกรายวิชา
2. เพ่ือจัดหาวิทยากรส าหรับบรรยายให้ความรู้
กับนักศึกษา

ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ

15,000 15,000  ค่าตอบแทน =2,000   บาท  (ส าหรับวิทยากรภายนอกบรรยายให้
ความรู้แก่นักศึกษา) (ค่าวิทยากร 5 ช่ัวโมง ๆ ละ 400 บาท)
 ค่าวัสดุ = 13,000  บาท (ใบเล่ือย,ลวดเช่ือม,ใบตัดเหล็ก, เหล็ก และ
อ่ืนๆ)

 เดือน ต.ค.62
เดือน เม.ย. 63

ผศ.ดร.ปิยนันท์ / ผศ.
ประจบ

8 กิจกรรมย่อยท่ี 8 บริหารจัดการหลักสูตร
อิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์

1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝึกรายวิชา
2. เพ่ือจัดหาวิทยากรส าหรับบรรยายให้ความรู้
กับนักศึกษา

ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ

17,000 17,000  ค่าตอบแทน = 2,400 บาท (ส าหรับวิทยากรภายนอกบรรยายให้
ความรู้แก่นักศึกษา)
(ค่าวิทยากร 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 400 บาท)
 ค่าวัสดุ  = 14,600 บาท (เซ็นเซอร์, แจ็ค, บอร์ด, แผงวงจร, ฟิวส์, 
ไอซี และอ่ืนๆ)

 เดือน ต.ค.62
เดือน เม.ย. 63

ผศ.ดร.ชุมพล

9 กิจกรรมย่อยท่ี 9 บริหารจัดการหลักสูตร
ออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝึกรายวิชา
2. เพ่ือจัดหาวิทยากรส าหรับบรรยายให้ความรู้
กับนักศึกษา

ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ

22,000 22,000  ค่าตอบแทน = 2,400 บาท (ส าหรับวิทยากรภายนอกบรรยายให้
ความรู้แก่นักศึกษา)
(ค่าวิทยากร 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 400 บาท)
 ค่าวัสดุ  = 19,600 บาท (สีน้ า, สีโปสเตอร์, สีอะคลิลิค,พู่กัน และอ่ืน)

 เดือน ต.ค.62
เดือน เม.ย. 63

อ.จุฑามาศ/ อ.ธนัง

10 กิจกรรมย่อยท่ี 10 บริหารจัดการหลักสูตร
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 ปี
หลัง)

1. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุฝึกรายวิชา
2. เพ่ือจัดหาวิทยากรส าหรับบรรยายให้ความรู้
กับนักศึกษา

ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ

20,000                 20,000  ค่าตอบแทน = 2,400 บาท (ส าหรับวิทยากรภายนอกบรรยายให้
ความรู้แก่นักศึกษา)
(ค่าวิทยากร 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 400 บาท)
 ค่าวัสดุ  = 17,600 บาท (สายไฟ,สายสัญญาณ, แผงวงจร, บอร์ด 
และอ่ืนๆ)

 เดือน ต.ค.62
เดือน เม.ย.63

อ.กันยารัตน์

11 กิจกรรมย่อยท่ี 11  การน าเสนอผลงาน
วิชาการหรือผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา

เพ่ือน านักศึกษาไปเผยแพร่ผลงานวิชาการในเวที
ระดับชาติ

ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา 
ท่ีน าเสนอในระดับชาติ
(จ านวน 10 ผลงาน)

80,000 80,000 ค่าใช้สอย = 70,000 บาท  ประกอบไปด้วยค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทาง ส าหรับ 7 หลักสูตร
หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์  7,000 บาท
หลักสูตรออกแบบฯ  7,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมโยธา  14,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการฯ  7,000 บาท
หลักสูตรวิศวกรรมเคร่ืองกล  14,000 บาท
หลักสูตรเมคคาทรอนิกส์  14,000 บาท
หลักสูตรเทคโนโลยีฯไฟฟ้า  7,000 บาท 
ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง = 10,000 บาท (ค่าน้ ามันรถคร้ังละ 1,000 บาท)

 เดือน ต.ค.62
ถึง เดือน ก.ย.63

รศ.ดร.วัชระ    
อ.กันยารัตน์ 
อ.ธนัง

12 กิจกรรมย่อยท่ี 12  การแข่งขันเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของนักศึกษา

1. เพ่ือน านักศึกษาไปร่วมการแสดงแข่งขันใน
งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ 
2.เพ่ือน านักศึกษาเข้าร่วมการแสดงงาน

ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา 
จ านวนผลงานท่ีได้รับรางวัล
(จ านวน 6  ผลงาน)

97,000 97,000  ค่าใช้สอย = 82,000 บาท ประกอบไปด้วยค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทาง ส าหรับ 5 หลักสูตร
หลักสูตรออกแบบฯ  15,000 บาท
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรม 15,000 บาท
หลักสูตรเทคโนโลยีฯเคร่ืองกล  15,000 บาท
หลักสูตรเมคคาทรอนิกส์  20,000 บาท
หลักสูตรเทคโนโลยีฯไฟฟ้าฯ  15,000 บาท
ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง = 15,000 บาท 
(5 คร้ังๆ ละ 3,000 บาท)

 เดือน ต.ค.62
ถึง เดือน ก.ย.63

อ.ธนัง
ผศ.สัญลักษณ์
อ.จิรัญญา

รายละเอียดงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุช่ือ)

แผนงาน การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ล าดับท่ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

แหล่งงบประมาณและ
จ านวนงบประมาณ

งบประมาณรวม

       

 



2 โครงการท่ี 1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21

13 กิจกรรมย่อยท่ี 1 การปฐมนิเทศและปัจฉิม
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1. เพ่ือจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
2. เพ่ือด าเนินการติดตามการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจของนักศึกษา

1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาฝึกงาน
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม      2.ระดับ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมค่าเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 3.50

5,000                  5,000                    ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน (ช่ัวโมงละ 400 
จ านวน 10 ช่ัวโมง  = 4,000 บาท)  
 ค่าวัสดุ = 1,000 บาท (กระดาษ,ดินสอ และอ่ืนๆ)

เดือน มิ.ย.63
เดือน ก.ค.63

รศ.ดร.กรินทร์

14 กิจกรรมย่อยท่ี 2 การเตรียมพร้อมด้าน
จิตส านึกทางวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เพ่ือจัดอบรมปฏิบัติการทักษะพ้ืนฐานทาง
อุตสาหกรรม

1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 
1 ในปีการศึกษา 2563 ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม      2.ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่าเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 3.50

50,000 50,000 ค่าตอบแทนวิทยากร = 3,200 บาท 
1 วันๆ ละ 8 ชม.ๆ ละ 400 บาท = 3,200 บาท      
ค่าวัสดุ = 20,800 บาท 
(กรรไกร, คัคเตอร์, กระดาษแข็ง, เชือกขาว, กาวลาเท็ก, ฟิวเจอร์บอร์ด
,คลิปด า, กระดาษถ่ายเอกสาร, เชือกฟาง และอ่ืนๆ)
ค่าใช้สอย =  26,000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างส าหรับนักศึกษา 2 วัน

 เดือน มิ.ย.63 อ.อ าพล

15 กิจกรรมย่อยท่ี 3 ไหว้ครูช่าง 1. เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย
อันดีงาม
2. เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความ
กตัญญูต่อครูอาจารย์

1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 
1 ในปีการศึกษา 2563 ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม      2.ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่าเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 3.50

30,000 30,000 ค่าวัสดุ =  10,000 บาท (ดอกไม้, ธูปเทียน,
 โอเอซีส,พาน และอ่ืนๆ)
ค่าใช้สอย  =  20,000 บาท 
(ค่าอาหารกลางวัน 250คน*80*1 ม้ือ)

 เดือน ก.ค.63 อ.อ าพล

16 กิจกรรมย่อยท่ี 4 ค่ายภาวะผู้น าส าหรับ
นักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. เพ่ือน านักศึกษาเข้าใหม่รับการฝึกภาวะผู้น า 
2. เพ่ือปลูกจิตส านึกในการศึกษาทางด้าน
วิศวกรรมและเทคโนโลยี

1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 
1 ในปีการศึกษา 2563 ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม      2.ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่าเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 3.50

130,000 130,000  ค่าใช้สอย  =  130,000 บาท 
(ค่าอาหารส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม , 
ค่าท่ีพัก, ค่าเช่ารถบัส และอ่ืนๆ)

 เดือน มิ.ย.63 อ.อ าพล

17 กิจกรรมย่อยท่ี 5 ปัจฉิมนิเทศ 1. เพ่ือจัดอบรมให้นักศึกษาทราบถึงการเตรียมตัว
เข้าสู่การท างานด้านอุตสาหกรรมและการเรียนรู้
สังคม
2. เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงการปฏิบัติตนเป็น
บัณฑิตท่ีดีต่อผู้ใช้บัณฑิต

1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายในปีการศึกษา 2562 ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม      2.ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่าเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 3.50

                  7,000                    7,000  ค่าตอบแทนวิทยากร (400X6X2 = 4,800 บาท)  
 ค่าวัสดุ = 2,200 บาท (กระดาษ , แฟ้มและอ่ืนๆ)

เดือน ก.พ.63 รศ.ดร.กรินทร์

18 กิจกรรมย่อยท่ี 6 การแข่งขันกีฬาภายในคณะ 1. เพ่ือให้นักศึกษาต่างสาขาได้ร่วมกันท า
กิจกรรมด้วยกัน 
2. เพ่ือให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี 
3. เพ่ือให้เกิดสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์

1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาและ
บุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม      
2.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าเฉล่ียไม่ต่ ากว่า
 3.50

30,000 30,000   ค่าวัสดุ  =  6,000  บาท (อุปกรณ์กีฬา, 
ป้ายไวนิล, ยา และอ่ืนๆ)
 ค่าใช้สอย = 24,000 บาท (ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักศึกษา จ านวน
 300 คนๆละ 80 บาท )

 เดือน ธ.ค.62 อ.องอาจ

19 กิจกรรมย่อยท่ี 7 การแข่งขันกีฬานักศึกษา
มหาวิทยาลัย

1. เพ่ือเสริมสร้างสุขพลานามัยให้กับนักศึกษา    
                 
2. เพ่ือให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ

1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาและ
บุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม      
2.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าเฉล่ียไม่ต่ ากว่า
 3.50

70,000 70,000  ค่าวัสดุ  =  25,000  บาท (เส้ือกีฬา, แผ่นโฟม, สี, แปรงทาสี, ป้ายไว
นิล และอ่ืนๆ) 
ค่าใช้สอย = 45,000 บาท 
 - อาหารกลางวัน = 24,000 บาท (ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักศึกษา
 จ านวน 300 คนๆละ 80 บาท )
 - ค่าเช่าชุดและแต่งหน้าหลีดเดอร์ = 21,000 บาท

 เดือน ก.พ.63 อ.อ าพล

20 กิจกรรมย่อยท่ี 8 การให้ความรู้ด้านประกัน
คุณภาพแก่นักศึกษา

1. เพ่ือจัดอบรมให้นักศึกษาทราบถึงการประกัน
คุณภาพในหลักสูตร
2. เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญการ
ประกันคุณภาพในหลักสูตร

1. ร้อยละ 85 ของความรู้ความ
เข้าใจท่ีได้รับเพ่ิมข้ึน 2.ระดับ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมค่าเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 3.50

5,000                  5,000  ค่าวัสดุ =  5,000 บาท 
(กระดาษ, กระดาษฟลิปชาร์ท, แม็กเย็บกระดาษ,ลูกแม็ก และอ่ืนๆ)

 เดือน มิ.ย.63 อ.จิรัญญา

21 กิจกรรมย่อย 9 ศึกษาดูงานทางด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ท่ีใช้ในงานจริงตามศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง

จ านวนหลักสูตร 8 หลักสูตร 40,000 40,000  ค่าวัสดุ = 15,000 บาท (ของท่ีระลึกฯ, น้ ามันเช้ือเพลิง และอ่ืนๆ)
ค่าใช้สอย  =  25,000 บาท (ค่าเช่ารถ, ค่าอาหาร, 
ค่าเบ้ียเล้ียง)
(จ านวน 8 หลักสูตรๆ ละ 5,000 บาท)

 เดือน ต.ค.62
เดือน ม.ค. 63
เดือน ก.พ. 63

รศ.ดร.กรินทร์

3 โครงการท่ี 1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากกรปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับชุมชน

22 กิจกรรมย่อยท่ี 1 เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและจิตอาสาเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและ
การเรียนรู้ร่วมกัน

เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมในการ
ท างานร่วมกันผ่านกิจกรรมจิตอาสา/บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม (ทุกหลักสูตร)

1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม      
2.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าเฉล่ียไม่ต่ ากว่า
 3.50

50,000 50,000  -ค่าวัสดุ = 15,000 บาท (แปรงทาสี,ไม้อัด,เหล็ก,สี, น้ ามันเช้ือเพลิง 
และอ่ืนๆ) 
- ค่าใช้สอย = 35,000 บาท 
(ค่าอาหารส าหรับนักศึกษา, ท่ีพักส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ , เบ้ีย
เล้ียงอาจารย์ และอ่ืนๆ)

 เดือน มี.ค.63 อ.องอาจ

4 โครงการท่ี 1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ

23 กิจกรรมย่อยท่ี 1 การร่วมมือทางวิชาการ
และการวิจัย

เพ่ือจัดให้อาจารย์และนักศึกษาของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้มีกิจกรรมสัมพันธ์
ตามการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง
หน่วยงานภายในประเทศ

จ านวนกิจกรรมท่ีเข้าร่วมกับ
เคร่ือข่าย จ านวน 2 เครือข่าย

11,600 11,600  ค่าใช้สอย = 7,600 บาท
 - ค่าอาหารกลางวัน 120x20คนx2วัน = 4,800 บาท
 - ค่าอาหารว่าง 35x20คนx4ม้ือ = 2,800 บาท
 ค่าวัสดุ = 4,000 บาท  (ของท่ีระลึกฯ, น้ ามันเช้ือเพลิง กระดาษ, 
ดินสอ และอ่ืนๆ)

 เดือน ม.ค.63 อ.ภุมรินทร์

5 โครงการท่ี 1.4.2 โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ

24 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ฝึกอบรมและแลกเปล่ียน
อาจารย์/นักศึกษาในอาเซียน

เพ่ือจัดให้อาจารย์หรือนักศึกษาของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีกิจกรรม
สัมพันธ์โดยผ่านการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับ
หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในต่างประเทศ

จ านวนกิจกรรมท่ีเข้าร่วมกับ
เคร่ือข่าย จ านวน 2 เครือข่าย

100,000 100,000  ค่าใช้สอย = 100,000  บาท (ค่าเดินทาง, ค่าท่ีพัก,
ค่าเบ้ียเล้ียง)

 เดือน มี.ค.63 รศ.ดร.กรินทร์

494,600 944,000 1,438,600รวมงบประมาณแผนงาน การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  



1 โครงการท่ี 2.2.1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

25 กิจกรรมย่อยท่ี 1 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

1. เพ่ือร่วมกันด าเนินการวิจัย
ระดับหลักสูตรและคณะ
2. เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรได้อบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนผลงานเพ่ือตีพิมพ์

1. มีระบบการติดตามผลการ
ใช้งานต่อเร่ือง ระยะเวลา 1 ปี (ทุก
 1 เดือน 12คร้ัง/ปี)
2.ร้อยละ70 ของจ านวนอาจารย์
ท้ังหมดในคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมท่ีเข้าร่วมกิจกรรม     
 3.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าเฉล่ียไม่ต่ ากว่า
 4.00

               259,000                 259,000 ค่าวัสดุ = 243,000 บาท (กระดาษ, หมึกพิมพ์, ดินสอ, 
แฟ้ม,  กระดาษฟลิปชาร์ท, แม็กเย็บกระดาษ, ลูกแม็กเย็บ
กระดาษและอ่ืนๆ)
ค่าตอบแทน = 7,200 บาท (ค่าวิทยากร 600X12X1) 
ค่าใช้สอย = 8,800 บาท 
 - อาหารกลางวัน 150X20X2=6000 บาท
 - อาหารว่าง 35X20X4 =2,800 บาท

 เดือน ต.ค.62
ถึงเดือน ส.ค. 63

ผศ.ประภาวรรณ

259,000                                      -   259,000              

1 โครงการท่ี 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถินและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน

26 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมอาชีพทหารผู้พิการ
หลังปลดประจ าการจากราชการสนามตาม 
ความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และกองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการสร้างอาชีพใหม่ๆ
เพ่ือสร้างความม่ันใจในอาชีพกับผู้รับบริการ

1. จ านวนทหารท่ีปลดประจ าการ
อย่างน้อยร้อยละ 50 มีแนวทางใน
การใช้ความรู้ไปเป็นอาชีพ
2. จ านวนอาชีพท่ีทางคณะแนะ
แนว จ านวน 2 อาชีพได้แก่ (1)การ
เพ้นส์สีบนผลิตภัณฑ์ (2) การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์และส่ิงพิมพ์

5,000 5,000 ค่าใช้สอย                                 

คร้ังท่ี 1 เดือน ก.พ. 2563                     
- ค่าอาหาร (100บาทx1ม้ือx20คน) = 2,000 บาท
 - ค่าอาหารว่าง (25บาทx1ม้ือx20คน) = 500 บาท
คร้ังท่ี 2 เดือน มิ.ย. 2563                    
- ค่าอาหาร (100บาทx1ม้ือx20คน) = 2,000 บาท
 - ค่าอาหารว่าง (25บาทx1ม้ือx20คน) = 500 บาท

 เดือน ก.พ.63
เดือน มิ.ย.63

อ.ธนัง
อ.กนกนาฎ

27 กิจกรรมย่อยท่ี 2. หลักสูตรอบรมการเพ่ิม
ผลผลิตในงานอุตสาหกรม

1. เพ่ือให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เทคนิคการเพ่ิม
ผลผลิตและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานและในสถานประกอบการได้                
     
2.เพ่ือหารายได้ให้กับหน่วยงาน

1.จ านวน 2 หลักสูตร  ได้แก่ 
(1)การควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย
พีแอลซี (Programmable Logic 
Control)  (2) การเพ่ิมผลผลิต 
TPM      
2.ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้า
อบรม
ไม่น้อยกว่า 4.51

5,000 5,000  ค่าวัสดุ = 5,000 บาท (กระดาษ, วัสดุอิเล็กทรอนิกส์,วัสดุไฟฟ้า และ
อ่ืนๆ)

 เดือนมกราคม - กรกฎาคม
 2563

รศ.ดร.กรินทร์

28 กิจกรรมย่อยท่ี 3 บริการวิชาการของ
หลักสูตรจากการจัดการเรียนการสอนแบบ 
productive learning

1. เพ่ือน านักศึกษาไปบริการวิชาการตามองค์
ความรู้ท่ีศึกษากับชุมชนหรือองค์กรเครือข่าย  
2. เพ่ือเผยแพร่ผลงานจากการจัดการเรียนการ
สอน

จ านวนหลักสูตร 4 หลักสูตรท่ีไป
บริการวิชาการของหลักสูตรจาก
การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

40,000 40,000 ค่าวัสดุ = 18,000 บาท (กระดาษ, กระดาษพรูฟฟลิปชาร์ท , แม็กเย็บก
ระดาษ,ลูกแม็กเย็บกระดาษ และอ่ืนๆ)
 - จ านวน 4 หลักสูตร 9 สาขาๆละ 2,000 บาท
ค่าใช้สอย  = 22,000 บาท (ค่าอาหารส าหรับผู้เขาร่วมโครงการ 
จ านวน 4 หลักสูตร 9 สาขาๆละ 2,444 บาท )

 เดือน ต.ค.62 
ถึงเดือน เม.ย. 63

ผศ.ประภาวรรณ
 (8 หลักสูตรรวม
 ป.โท ด้วย)

2 โครงการท่ี 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

29 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงกับบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. เพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้น าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2. เพ่ือน าแนวทางในการอบรมลงสู่ปฏิบัติการจริง

- ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้
อบรม  4.51
'- มีการน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและในองค์กรได้
จริงทุกวัน

                  8,000 8,000  ค่าวัสดุ  = 8,000  บาท (ดิน,ปุ๋ย, เมล็ดพันธ์ุผัก, จอบ,เสียม, ถุงปลูก,
 กระถาง, บัวรดน้ า,สายยาง และอ่ืนๆ)

 เดือน พ.ค.63 ผศ.ประภาวรรณ

30 กิจกรรมย่อยท่ี 2  เฉลิมพระเกียรติราชวงศ์
จักรี

เพ่ือเฉลิมพระกียรติพระเกียรติราชวงศ์จักรี
- พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร, สมเด็จพระ
เจ้าปิตุฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ฯ,สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ,
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
4.51

                11,000 11,000  ค่าวัสดุ  =  11,000  บาท (กระดาษ, ผ้า, สีและอ่ืนๆ)  เดือน ธ.ค.62
'เดือน ก.พ. 63
'เดือน ก.ค.63
'เดือน มิ.ย.63

อ.จุฑามาศ 
อ.กนกนาฎ
อ.ธนัง

24,000               45,000                 69,000               

1 โครงการท่ี 4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

31 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประเพณีลอยกระทง เพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของไทย ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4.51

10,000 5,000 15,000 งบแผ่นดิน  = 10,000 บาท

 ค่าวัสดุ  =  10,000  บาท (เข็มหมุด,เข็มกลัด,โอเอซีส และอ่ืนๆ)
งบรายได้  5,000  บาท (ศิลปวัฒนธรรม)
ค่าเช่าชุด แต่งหน้านางนพมาศ  =  5,000  บาท

 เดือน พ.ย.62 อ.จุฑามาศ          
/อ.องอาจ

32 กิจกรรมย่อยท่ี 2 การพัฒนาธุรกิจ
เคร่ืองป้ันดินเผาขนาดย่อม

1. เพ่ือบริการวิชาการทางด้านเคร่ืองป้ันดินเผา
2. เพ่ือบริการการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือสนองต่อ
มหาวิทยาลัยและชุมชน 
3. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
พันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย

1) ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน
2) มีผู้รับบริการขอของท่ีระลึกเพ่ือ
มอบให้วิทยากรของมหาวิทยาลัย
และคณะไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน

30,000 30,000  งบแผ่นดิน       
 - ค่าใช้สอย =5,000 บาท  
 - ค่าวัสดุ = 25,000 บาท

 เดือน ต.ค.62 
ถึงเดือน ก.ย.63

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ 
ผศ.เศกพร

2 โครงการท่ี 4.2.1 โครงการสร้างเครือข่ายหรือจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิท้องถ่ินในประเทศหรือต่างประเทศ

33 กิจกรรย่อยท่ี 1 สร้างเครือข่ายด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภมิปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ือน านักศึกษาไปศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานีและจังหวีด
สระแก้ว

ไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย 45,000 45,000 (ศิลปวัฒนธรรม)
ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง =  5,000 บาท
ค่าเช่ารถ  =  40,000 บาท
(9 หลักสูตรรวมป.โทด้วย)

 เดือน ต.ค.62 
ถึงเดือน เม.ย.63

อ.อ าพล

40,000 50,000 90,000รวมงบประมาณแผนงานการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึก

รวมงบประมาณ พัฒนางานพันกิจสัมพันธ์

แผนงาน การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึก

รวมงบประมาณแผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน

แผนงาน พัฒนางานพันกิจสัมพันธ์

แผนงาน วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน

 



1 โครงการท่ี 5.1.1 โครงการพัฒนระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ

34 กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ เพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพูนความรู้
สมัยใหม่ให้บุคลากร

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร
 4.51

                  117,500 117,500  ค่าตอบแทนวิทยากร 12 ชม X 600บาท = 6,000 บาท
 ค่าใช้สอย  = 111,500 บาท
  (ค่าเดินทาง,ค่าท่ีพัก, ค่าอาหาร)

 เดือน ต.ค.62 
ถึงเดือน ก.ย.63

ผศ.ประภาวรรณ

35 กิจกรรมย่อยท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะสาย
สนับสนุน

เพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพูนความรู้
สมัยใหม่ให้บุคลากร

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของบุคลากร
 4.51

                   20,500 20,500  ค่าท่ีพัก  = 7,200 บาท
ค่าอาหาร = 10,800 บาท
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง = 2,500 บาท

 เดือน ต.ค.62 
ถึงเดือน ก.ย.63

ผศ.ประภาวรรณ

36 กิจกรรมย่อยท่ี 3 บริหารการจัดการเรียนการ
สอนการศึกษาเพ่ือปวงชน

เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนการด าเนินการจัดการศึกษา
เพ่ือปวงชนให้กับผู้บริหารและบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานเสาร์-อาทิตย์ และล่วงเวลา

ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

401,300 401,300  ค่าตอบแทน  =  401,300 บาท
(ค่าตอบแทนการด าเนินการ, การศึกษาเพ่ือปวงชน)

 เดือน ต.ค.62 
ถึงเดือน ก.ย.63

ผศ.ประภาวรรณ

2 โครงการท่ี 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ

37 กิจกรรมย่อยท่ี 1 การตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ

1. เพ่ือด าเนินการจัดการส าหรับรับการตรวจ
ประเมินระดับหลักสูตร  
2. เพ่ือด าเนินการจัดการส าหรับรับการตรวจ
ประเมินระดับคณะ

ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

58,400 69,000 127,400 งบแผ่นดิน (รายจ่ายอ่ืน) = 58,400 บาท 
  - ค่าวัสดุ   58,400 บาท (กระดาษ, แฟ้ม, แม็กเย็บ
กระดาษ, ลูกแม็กเย็บกระดาษ, หมึกพิมพ์ และอ่ืนๆ)
งบรายได้ (รายจ่ายอ่ืน) = 69,000 บาท
  - ค่าตอบแทน  69,000 บาท

 เดือน ก.ค.63
ถึงเดือนส.ค.63

อ.ดร.จิตตภู          /อ.
จิรัญญา

3 โครงการท่ี 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน

38 กิจกรรมย่อยท่ี 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. เพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562
2. เพ่ือจัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563

ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

150,000 150,000  ค่าใช้สอย = 150,000 บาท
(ค่าเดินทาง,ค่าท่ีพัก, ค่าอาหาร, ค่าเช่ารถ)

 เดือน พ.ค.63 ผศ.ประภาวรรณ

39 กิจกรรมย่อยท่ี 2 การบริหารส านักงาน เพ่ือบริหารจัดการระบบการบริหารงานคณะ ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

444,400 444,000 888,400  งบแผ่นดิน = 444,400 บาท
  - ค่าวัสดุ     = 444,400 บาท (วัสดุส านักงาน อาทิเช่น ปากกาเขียน
ไวท์บอร์ด, กระดาษถ่ายเอกสาร,หมึกพิมพ์, หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
และอ่ืนๆ)
 งบรายได้ = 444,000 บาท
  - ค่าวัสดุ   = 384,000 บาท (วัสดุส านักงาน อาทิเช่น ปากกาเขียน
ไวท์บอร์ด, กระดาษถ่ายเอกสาร,หมึกพิมพ์, หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
และอ่ืนๆ)
  - ค่าสาธารณูปโภค = 30,000 บาท
  - ค่าใช้สอย = 30,000 บาท

 เดือน ต.ค.62 
ถึงเดือน ก.ย.63

ผศ.ประภาวรรณ

40 กิจกรรมย่อยท่ี 3 ปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือการ
เรียนรู้และห้องเรียนท่ียึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง

เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีลานอเนกประสงค์ ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

400,000 400,000 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง = 400,000 บาท  เดือน ต.ค.62 
ถึงเดือน ก.ย.63

อ.ธราพงษ์

41 กิจกรรมย่อยท่ี 4 พัฒนาพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน
วิศวกรรมเคร่ืองกล

ปรับปรุงต่อเติมส่วนต่อขยายอาคารปฏิบัติการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

765,000 765,000  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  =  765,000  บาท  เดือน ต.ค. 62 
ถึงเดือน พ.ค. 63

อ.ศัลย์ชัย

42 กิจกรรมย่อยท่ี 5 ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซม
อาคารปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. เพ่ือปรับปรุงต่อเติมประตูอาคารปฏิบัติการ 1
2. เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าในอาคาร
ปฏิบัติการ 2
3. เพ่ือจัดหาสุขภัณฑ์ส าหรับปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ าในอาคารปฏิบัติการ 2

ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

300,000 300,000 - ค่าครุภัณฑ์  100,000  (เคร่ืองปรับอากาศ
 และอ่ืนๆ )          
- ค่าใช้สอย    200,000  บาท     
 (ค่าจ้างด าเนินงาน)

 เดือน ต.ค.62
ถึงเดือน พ.ค.63

อ.ศัลย์ชัย

43 กิจกรรมย่อยท่ี 6 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์และ
สถานท่ีส าหรับสนับสนุนการบริการอาจารย์
และบุคลากร

1. เพ่ือซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ท่ีเส่ือมสภาพ 
2. เพ่ือซ่อมบ ารุงส่ิงก่อสร้าง

ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

150,000 150,000  ค่าใช้สอย = 150,000 บาท
(ค่าจ้างซ่อม)

 เดือน ต.ค.62 
ถึงเดือน ก.ย.63

อ.ศัลย์ชัย

4 โครงการท่ี 5.4.2 โครงการส่ือสารองค์กรและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 

44 กิจกรรมย่อยท่ี 1 ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ของคณะ

จัดท าแผนการส่ือสารองค์กรและการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับ 3 (ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการโครงการตามแผน 
ร้อยละ 51-100)

                36,000 36,000  ค่าวัสดุ  =  36,000  บาท
(สายสัญญาณ, สวิตซ์ และอ่ืนๆ)

 เดือน มี.ค.63 อ.ดร.จิตตภู

5 โครงการท่ี 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

45 กิจกรรมย่อยท่ี 1 การประชุมส าหรับผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้บริหารได้ร่วมประชุมสัมมนากิจกรรม
ด้านการบริหารกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายใน
และนอกประเทศ

ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน

25,000 25,000  ค่าใช้สอย =25,000 บาท  
 (ค่าลงทะเบียน,ค่าเดินทาง,ค่าเบ้ียเล้ียง, ค่าท่ีพัก)

 เดือน ธ.ค.62
เดือน ก.ค.63

รศ.ดร.เบญจลักษณ์

6 โครงการท่ี 5.5.1 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว

46 กิจกรรมย่อยท่ี 1 พัฒนาส่ิงแวดล้อมบริเวณ
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เพ่ือจัดภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามบริเวณรอบ
อาคารของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน                 
        2. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของบุคลากร 4.51

                30,000 30,000  ค่าวัสดุ  = 30,000  บาท 
(ต้นไม้, ปุ๋ย, ดิน, และอ่ืนๆ)

 เดือน พ.ย.62 อ.ศัลย์ชัย

743,800 2,667,300 3,411,100

1,561,400          3,706,300             5,267,700           

รวมงบประมาณแผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

รวมงบประมาณทุกแผนงานท้ังส้ิน

แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

 



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

 ตอบแทน  ใช้สอย  วัสดุ  ตอบแทน  ใช้สอย  วัสดุ

 สาธารณูป
โภค  ส่ิงก่อสร้าง  ครุภัณฑ์  ตอบแทน  ใช้สอย  วัสดุ  สาธารณูป

โภค

 ส่ิงก่อสร้าง  ครุภัณฑ์ (ต.ค.-ธ.ค.62) (ม.ค.–มี.ค.63) (เม.ย.-มิ.ย.63) (ก.ค.-ก.ย.63)

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

งาน ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productive Learning)

     โครงการท่ี 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) 21,200         -               444,800          -            466,000          -               159,000         28,000           -              -                -                257,000          444,000             21,200           159,000        472,800           -          -               -               257,000        910,000                 

               กิจกรรม 1  เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน -                  7,000               3,000              10,000                 -                 7,000             3,000                -           -                 -                 -                 10,000                     10,000                อ.อ าพล
               กิจกรรม 2  การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับการเรียนการสอน

255,000            255,000            -                  257,000            257,000                -                 -                255,000             -           -                 -                 257,000          512,000                   256,000               256,000               รศ.ดร.กรินทร์
ผศ.ประภาวรรณ

               กิจกรรม 3 บริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
และหุ่นยนต์

2,400            17,600              20,000              -                      2,400              -                17,600               -           -                 -                 -                 20,000                     10,000                10,000                อ.กิตติศักด์ิ

               กิจกรรม 4 บริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตฯ 3,200            37,800              41,000              -                      3,200              -                37,800               -           -                 -                 -                 41,000                     20,500                20,500                ผศ.ประภาวรรณ

               กิจกรรม 5 บริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 3,200            31,800              35,000              -                      3,200              -                31,800               -           -                 -                 -                 35,000                     17,500                17,500                อ.ธราพงษ์,อ.ศัลย์ชัย

               กิจกรรม 6  บริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล 3,200            37,800              41,000              -                      3,200              -                37,800               -           -                 -                 -                 41,000                     20,500                20,500                รศ.ดร.วัชระ

               กิจกรรม 7 บริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรม 2,000            13,000              15,000              -                      2,000              -                13,000               -           -                 -                 -                 15,000                     7,500                  7,500                  ผศ.ดร.ปิยะนันท์,ผศ.ประจบ
               กิจกรรม 8 บริหารจัดการหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ส่ือสาร
และคอมพิวเตอร์

2,400            14,600              17,000              -                      2,400              -                14,600               -           -                 -                 -                 17,000                     8,500                  8,500                  ผศ.ดร.ชุมพล

               กิจกรรม 9 บริหารจัดการหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

2,400            19,600              22,000              -                      2,400              -                19,600               -           -                 -                 -                 22,000                     11,000                11,000                อ.จุฑามาศ, อ.ธนัง

               กิจกรรม 10 บริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
อุตสาหกรรม (2 ปีหลัง)

2,400            17,600              20,000              -                      2,400              -                17,600               -           -                 -                 -                 20,000                     10,000                10,000                อ.กันยารัตน์

               กิจกรรม 11 การน าเสนอผลงานวิชาการหรือ
ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา

-                  70,000             10,000             80,000                 -                 70,000            10,000               -           -                 -                 -                 80,000                     24,800                18,400                19,200                17,600                รศ.ดร.วัชระ, 
อ.กันยารัตน์, อ.ธนัง

               กิจกรรม 12 การแข่งขันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักศึกษา -                  82,000             15,000             97,000                 -                 82,000            15,000               -           -                 -                 -                 97,000                     30,070                22,310                23,280                21,340                อ.ธนัง, ผศ.สัญลักษณ์
อ.จิรัญญา

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
งาน พัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21
   โครงการท่ี 1.2.2  โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21

8,800          -               8,200             -            17,000           3,200            270,000         76,800           -              -                -                -                 350,000             12,000           270,000        85,000             -          -               -               -               367,000                 

               กิจกรรม 1  การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

4,000            1,000               5,000               -                      4,000              -                1,000                -           -                 -                 -                 5,000                      2,500                  2,500                  รศ.ดร.กรินทร์

               กิจกรรม 2  การเตรียมพร้อมด้านจิตส านึกทางวิชาชีพทางด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-                  3,200              26,000             20,800             50,000                 3,200              26,000            20,800               -           -                 -                 -                 50,000                     50,000                อ.อ าพล

               กิจกรรม 3 ไหว้ครูช่าง -                  20,000             10,000             30,000                 -                 20,000            10,000               -           -                 -                 -                 30,000                     30,000                อ.อ าพล

               กิจกรรม 4 ค่ายภาวะผู้น าส าหรับนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -                  130,000            130,000                -                 130,000          -                   -           -                 -                 -                 130,000                   130,000               อ.อ าพล

               กิจกรรม 5 ปัจฉิมนิเทศ 4,800            2,200               7,000               -                      4,800              -                2,200                -           -                 -                 -                 7,000                      7,000                  รศ.ดร.กรินทร์

               กิจกรรม 6 การแข่งขันกีฬาภายในคณะ -                  24,000             6,000              30,000                 -                 24,000            6,000                -           -                 -                 -                 30,000                     30,000                อ.องอาจ

               กิจกรรม 7 การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัย -                  45,000             25,000             70,000                 -                 45,000            25,000               -           -                 -                 -                 70,000                     70,000                อ.อ าพล

               กิจกรรม 8 การให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 5,000               5,000               -                      -                 -                5,000                -           -                 -                 -                 5,000                      5,000                  อ.จิรัญญา

               กิจกรรม 9 ศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -                  25,000             15,000             40,000                 -                 25,000            15,000               -           -                 -                 -                 40,000                     20,000                20,000                รศ.ดร.กรินทร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
งาน พัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21
   โครงการท่ี 1.2.3 โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนกรเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับ
ชุมชน

-              -               -                 -            -                 -               35,000           15,000           -              -                -                -                 50,000               -                35,000         15,000             -          -               -               -               50,000                   

               กิจกรรม 1 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและการเรียนรู้
ร่วมกัน

35,000             15,000             50,000                 -                 35,000            15,000               -           -                 -                 -                 50,000                     50,000                อ.องอาจ

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
งาน สร้างเครือข่ายรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ
   โครงการท่ี 1.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงาน
ภายในประเทศ

-              7,600            4,000             -            11,600           -               -                -                -              -                -                -                 -                    -                7,600           4,000              -          -               -               -               11,600                   

               กิจกรรม 1 การร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย 7,600              4,000               11,600              -                      -                 7,600             4,000                -           -                 -                 -                 11,600                     11,600                อ.ภุมรินทร์

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
งาน  โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในต่างประเทศ

   โครงการท่ี 1.4.2  โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ

-              -               -                 -            -                 -               100,000         -                -              -                -                -                 100,000             -                100,000        -                  -          -               -               -               100,000                 

               กิจกรรม 1 ฝึกอบรมและแลกเปล่ียนอาจารย์/นักศึกษาในอาเซียน -                  100,000            100,000                -                 100,000          -                   -           -                 -                 -                 100,000                   100,000               รศ.ดร.กรินทร์
รวมงบประมาณแผนงาน 30,000         7,600            457,000          -            494,600          3,200            564,000         119,800         -              -                -                257,000          944,000             33,200           571,600        576,800           -          -               -               257,000        1,438,600              

แผนงาน  วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
งาน ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
   โครงการท่ี 2.2.1  โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน

7,200          8,800            243,000          -            259,000          -               -                -                -              -                -                -                 -                    7,200            8,800           243,000           -          -               -               -               259,000                 

               กิจกรรม 1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 7,200            8,800              243,000            259,000            -                      7,200              8,800             243,000             -           -                 -                 -                 259,000                   80,290                59,570                62,160                56,980                ผศ.ประภาวรรณ

รวมงบประมาณแผนงาน 7,200          8,800            243,000          -            259,000          -                 -                -                -              -                -                -                 -                      7,200            8,800           243,000           -          -               -               -               259,000                 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยยกกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

แผนงาน  การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยยกกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

แผนงาน  การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยยกกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

แผนงาน  การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยยกกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ

แผนงาน  การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

 งบลงทุน

 รวม ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยยกกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  (Productive Learning)

แผนงาน  การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

 งบลงทุน

 รวม

 งบด าเนินงาน

 รายจ่ายอ่ืน รวม

 งบด าเนินงาน

 รายจ่ายอ่ืน

แบบสรุปงบประมาณจ าแนกตามโครงการ กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปฏิทินการด าเนินงาน (ระบุไตรมาส เดือน ผู้รับผิดชอบ)

เงินแผ่นดิน  เงินรายได้/กองทุน …........................................  รวมท้ังส้ิน

 งบด าเนินงาน

 รายจ่ายอ่ืน

     0 

 



แผนงาน  พัฒนาพันธกิจสัมพันธ์ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
งาน สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ิน
   โครงการท่ี 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถด ารง
อยู่ได้อย่างย่ังยืน

-              5,000            -                 -            5,000             -               22,000           23,000           -              -                -                -                 40,000               -                27,000         23,000             -          -               -               -               50,000                   
               กิจกรรม 1 ส่งเสริมอาชีพทหารผู้พิการหลังปลดประจ าการจากราชการสนามตาม ความ
ร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

5,000              5,000               -                      -                 5,000             -                   -           -                 -                 -                 5,000                      2,500                  2,500                  อ.ธนัง, อ.กนกนาฎ

               กิจกรรม 2 หลักสูตรอบรมการเพ่ิมผลผลิตในงานอุตสาหกรม 5,000              5,000                5,000                      2,000                  2,000                  1,000                  รศ.ดร.กรินทร์

               กิจกรรม 3 บริการวิชาการของหลักสูตรจากการจัดการเรียนการสอนแบบ productive 
learning

-                  22,000             18,000             40,000                 -                 22,000            18,000               -           -                 -                 -                 40,000                     15,000                15,000                10,000                ผศ.ประภาวรรณ

แผนงาน  พัฒนาพันธกิจสัมพันธ์ 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
งาน ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ
   โครงการท่ี 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-              -               19,000           -            19,000           -               -                -                -              -                -                -                 -                    -                -               19,000             -          -               -               -               19,000                   

               กิจกรรม 1 ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับบุคลากรของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

8,000               8,000               -                      -                 -                8,000                -           -                 -                 -                 8,000                      8,000                  อ.อ าพล

               กิจกรรม  2 เฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี 11,000              11,000              -                      -                 -                11,000               -           -                 -                 -                 11,000                     2,000                  2,000                  2,000                  5,000                  อ.จุฑามาศ, อ.กนกนาฎ
อ.ธนัง

รวมงบประมาณแผนงาน -              5,000            19,000           -            24,000           -               22,000           23,000           -              -                -                -                 45,000               -                27,000         42,000             -          -               -               -               69,000                   

แผนงาน  การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึก
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
งาน บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
   โครงการท่ี 4.1.1  โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

-              5,000            35,000           -            40,000           -               -                -                -              50,000           -                -                 50,000               -                 5,000             35,000               -           50,000            -                 -                 90,000                   

               กิจกรรม 1 ประเพณีลอยกระทง 10,000              10,000              5,000             5,000                   -                 -                10,000               -           5,000              -                 -                 15,000                     15,000                อ.จุฑามาศ, อ.องอาจ

               กิจกรรม 2 การพัฒนาธุรกิจเคร่ืองป้ันดินเผาขนาดย่อม 5,000              25,000              30,000              -                      -                 5,000             25,000               -           -                 -                 -                 30,000                     9,300                  6,900                  7,200                  6,600                  รศ.ดร.เบญจลักษณ์
ผศ.เศกพร

แผนงาน  การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึก
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
งาน บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
   โครงการท่ี 4.2.1  โครงการสร้างเครือข่ายหรือจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิท้องถ่ินใน
ประเทศหรือต่างประเทศ

-              -               -                 -            -                 -               -                -                -              -                -                -                 -                    -                 -                -                   -           -                 -                 -                 -                        

               กิจกรรม 1 สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 45,000           45,000                 -                 -                -                   -           45,000            -                 -                 45,000                     15,000                15,000                15,000                อ.อ าพล

รวมงบประมาณแผนงาน -              5,000            35,000           -            40,000           -               -                -                -              50,000           -                -                 50,000               -                5,000           35,000             -          50,000          -               -               90,000                   

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
งาน การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ  

   โครงการท่ี 5.1.1  โครงการพัฒนระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ -              -               -                 -            -                 407,300        129,500         2,500            -              -                -                -                 539,300             407,300         129,500        2,500              -          -               -               -               539,300                 

               กิจกรรม 1 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ -               -                 -                  -              -                  6,000              111,500            -                  117,500                6,000              111,500          -                   -           -                 -                 117,500                   42,780                31,740                33,120                30,360                ผศ.ประภาวรรณ

               กิจกรรม 2 พัฒนาสมรรถนะสายสนับสนุน 18,000             2,500              20,500                 -                 18,000            2,500                -           -                 -                 20,500                     6,355                  4,715                  4,920                  4,510                  ผศ.ประภาวรรณ
               กิจกรรม 3 บริหารการจัดการเรียนการสอนการศึกษาเพ่ือปวงชน
(ค่าตอบแทนการด าเนินการ)

-               -                 -                  -              -                  401,300          -                  401,300                401,300           -                -                   -           -                 -                 -                 401,300                   124,403               92,299                96,312                88,286                ผศ.ประภาวรรณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
งาน มาตราการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
   โครงการท่ี 5.3.1  โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศ

-              -               -                 58,400       58,400           -               -                -                -              69,000           -                -                 69,000               -                 -                -                   -           127,400          -                 -                 127,400                   

               กิจกรรม 1 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรและคณะ

58,400         58,400              69,000             69,000                 -                 -                -                   -           127,400          -                 -                 127,400                   127,400               อ.จิรัญญา, อ.ดร.จิตตภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
งาน พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน
   โครงการท่ี 5.4.1  โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน
 -              150,000        444,400          -            594,400          -               380,000         384,000         30,000         -                1,165,000      100,000          2,059,000           -                530,000        828,400           30,000     -               1,165,000      100,000        2,653,400              

               กิจกรรม  1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรและคณะ

150,000           150,000            -                      -                 150,000          -                   -           -                 -                 -                 150,000                   150,000               ผศ.ประภาวรรณ

               กิจกรรม 2 การบริหารส านักงาน 444,400            -              444,400            30,000             384,000           30,000           444,000                -                 30,000            828,400             30,000       -                 -                 -                 888,400                   275,404               204,332               213,216               195,448               ผศ.ประภาวรรณ

               กิจกรรม 3 ปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรู้และห้องเรียนท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 400,000           400,000                -                 -                -                   -           -                 400,000           -                 400,000                   124,000               92,000                96,000                88,000                อ.ธราพงษ์

               กิจกรรม 4 พัฒนาพ้ืนท่ีปฏิบัติงานวิศวกรรมเคร่ืองกล

-                  

765,000           765,000                -                 -                -                   -           -                 765,000           -                 765,000                   237,150               175,950               183,600               168,300               อ.ศัลย์ชัย

               กิจกรรม 5 ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-                  

200,000            100,000            300,000                -                 200,000          -                   -           -                 -                 100,000          300,000                   93,000                69,000                72,000                66,000                อ.ศัลย์ชัย

               กิจกรรม 6 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์และสถานท่ีส าหรับสนับสนุน
การบริการอาจารย์และบุคลากร

-                  

150,000            150,000                -                 150,000          -                   -           -                 -                 -                 150,000                   46,500                34,500                36,000                33,000                อ.ศัลย์ชัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   โครงการท่ี 5.4.2 โครงการส่ือสารองค์กรและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) -              -               36,000           -            36,000           -               -                -                -              -                -                -                 -                    -                -               36,000             -          -               -               -               36,000                   

               กิจกรรม 1 ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ของคณะ 36,000              -              36,000              -                 -                  -                 -               -                  -                 -                  -                      -                 -                36,000               -           -                 -                 -                 36,000                     36,000                อ.ดร.จิตตภู

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
งาน จัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
   โครงการท่ี 5.4.3  โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน

-              25,000          -                 -            25,000           -               -                -                    -                25,000         -                  -          -               -               -               25,000                   

               กิจกรรม  1 การประชุมส าหรับผู้บริหาร 25,000            -              25,000              -                      -                 25,000            -                   -           -                 -                 -                 25,000                     12,500                12,500                รศ.ดร.เบญจลักษณ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
งาน พัฒนาส่ิงแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว
   โครงการท่ี 5.5.1  โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว

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

               กิจกรรม 1 พัฒนาส่ิงแวดล้อมบริเวณอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30,000              -              30,000              -                      -                 -                30,000               -           -                 -                 -                 30,000                     30,000                อ.ศัลย์ชัย

รวมงบประมาณแผนงาน -              175,000        510,400          58,400       743,800          407,300        509,500         386,500         30,000         69,000           1,165,000      100,000          2,667,300           407,300         684,500        896,900           30,000     127,400        1,165,000      100,000        3,411,100              

รวมงบประมาณท้ังส้ินทุกแผนงาน 37,200         201,400        1,264,400       58,400       1,561,400       410,500        1,095,500       529,300         30,000         119,000         1,165,000      357,000          3,706,300           447,700         1,296,900     1,793,700        30,000     177,400        1,165,000      357,000        5,267,700              

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สรางจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สรางจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทาง
วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์



คณะกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี ประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวรรณ  แพงศรี กรรมการ 

อาจารย์อ าพล  เทศดี กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักษณ์  กิ่งทอง กรรมการ 

อาจารย์ศัลย์ชัย  ใจสมุทร กรรมการ 

อาจารย์องอาจ  ทับบุรี กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  คลังวิจิตร กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ  ดีบุตร กรรมการ 

อาจารย์ธราพงษ์  พัฒนศักด์ิภิญโญ กรรมการ 

อาจารย์จุฑามาศ  เถียรเวช กรรมการ 

อาจารย์กิตติศักดิ์  วาดสันทัด กรรมการ 

อาจารย์ ดร. จิตตภู  พูลวัน กรรมการ 

อาจารย์จิรัญญา โชตยะกุล กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวกรรณิกา สร้อยส าโรง       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวอุษา  วิลาวรรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 


