แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ป 2556-2559)
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจหลัก หนาที่และความรับผิดชอบ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ปรัชญา

มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนและเทคโนโลยี สรางองคความรูใหม ใหมีคุณธรรม
นําสูสากล
วิสัยทัศน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพผานเกณฑอยูในระดับดี

คานิยมองคการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะ
อัตลักษณ
“จิตอาสา ใฝรู สูงาน”
เอกลักษณ
“คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนสวนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นภูมิภาคตะวันออก เนนดําเนินการ 2 เรื่อง คือ การสืบสานโครงการ
พระราชดําริหรือการจัดโครงการพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่น และการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา”
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวโดยอาศัยกรอบภารกิจตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 และแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงกําหนดพันธกิจไว 4 ประการดังตอไปนี้
พันธกิจ

1.
2.
3.
4.

มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
มุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม
ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู
ปรับปรุงถายทอดเทคโนโลยีและยกระดับความรูความสามารถของบุคลากรในดานอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในชวง ป พ.ศ. 2556-2559
1. จัดตั้งศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีและวิศวกรรมการผลิต (2558)
2. การเปดรับนักศึกษาสําหรับหลักสูตรใหม
2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการจัดการ (2556)
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการกอสราง (2556)
2.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (2557)
2.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (2559)
2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย (2557)
2.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (2557)
2.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง (2557)
2.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (2557)
2.9 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (2558)
3. ปรับเปลี่ยนชื่อคณะเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรทีเปดสอนในปจจุบัน
3.1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมศาสตร
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
1. มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและความคิดสรางสรรค
2. มีความรูและทักษะขั้นสูงในสาขาอาชีพ
3. มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
4. มีความสามารถในการศึกษา คนควา และเรียนรูดวยตัวเองอยางตอเนื่อง
5. มีความสามารถในการเผชิญสถานการณและสูงาน
6. มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดีมีคุณภาพ
7. มีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศในระดับสื่อสารได
8. มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศได
9. มีความรูความเขาใจและศรัทธาตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
หนาที่และความรับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีหนาที่และความรับผิดชอบในดานตาง ๆ ตอไปนี้
1. ดานการจัดการศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
1. พัฒนากระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือ ในการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม มาศึกษาใน
สถาบันดวยวิธีการหลากหลาย เพื่อใหไดคนดี คนเกง มีศรัทธาในวิชาชีพ และเพื่อกระจายโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น
2. จัดรูปแบบการจัดการศึกษา ใหหลากหลาย และเอื้อตอความตองการของทองถิ่น และ
สังคม
3. เปดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ใหมีความรูเปนสากล และมุงเนนการจัดการเรียนการ
สอนโดยสรางองคความรูจากทองถิ่น และแกปญหาทองถิ่น

4. พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย และหลากหลายสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความ
ตองการของทองถิ่น
5. สรางเครือขายการเรียนรู ระหวางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับหนวยงานและสถาบัน
อื่นๆ และองคกรตางๆทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งองคกรระหวางประเทศในการพัฒนาการศึกษา
6. ผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถ ภาคปฏิบัติโดยผานกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพ
อยางมีประสิทธิภาพ
7.จัดกิจกรรมนักศึกษาโดยมุงเนนใหนักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น อนุรักษศิลปนธรรม
ธรรมชาติสภาพแวดลอม ปลูกฝงจิตสํานึกในการพัฒนาทองถิ่น และความเปนประชาธิปไตย

8.พัฒนากลไกการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ ใหเกิด
ประโยชนสูงและประหยัดสุด
9.สรางกลไกการบริหารที่เอื้อตอการแสวงหารายได และการใชประโยชนจากรายไดของ
หนวยงานตาง ๆ ในคณะอยางมีประสิทธิภาพและกอประโยชนแกสวนรวม
10.นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณการวางแผน ตลอดจนการบริหารงานวิชาการและการวิจัย
2. ดานการวิจัย
1. ใหบุคลากรในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดทํางานวิจัยในสาขาตางๆ ทั้งการวิจัยเพื่อ
พัฒนาสถาบัน พัฒนางานดานอุตสาหกรรม และพัฒนาทองถิ่น
2. สงเสริมบุคลากรในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใหทํางานวิจัยระดับสูง และ
สามารถนําเสนอผลการวิจัยระดับนานาชาติได
3.
4.

สงเสริมและประสานความรวมมือ ระหวางสถาบันในการวิจัยรวมกัน

สงเสริมการจัดหาทุน และทรัพยากรวิจัย จากแหลงตางๆ ทั้งในและตางประเทศ

3. ดานการบริการวิชาการแกสังคม
1. ดําเนินการศึกษาชุมชน และจัดระบบขอมูลขาวสาร เพื่อใหบริการวิชาการแกทองถิ่น
2. สรางกลไกและสนับสนุนทรัพยากรที่มีศักยภาพในการใหบริการวิชาการ
3.ใหการอบรมในรูปแบบตางๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
4. รวมมือกับ สถานประกอบการ หนวยงานอื่น ในการสงเสริมการเพิ่มวุฒิใหกับบุคลากรใน
หนวยงาน
4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. สงเสริมการศึกษาคนควาวิจัยและเผยแพร สิ่งที่เปนแกนสารที่ดีแกงานของศิลปวัฒนธรรม
ของทองถิ่นและของชาติ ตลอดจนการกระตุนปลุกเราใหตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมที่มีความภูมิใจ
ในเอกลักษณทางวัฒนธรรม
2. สงเสริมการเผยแพรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทองถิ่น ทุกสาขา ทุกรูปแบบ ทั้งภายใน และ
ตางประเทศ
3. เรงรัดและสนับสนุนองคการทางวัฒนธรรมของคณะใหทําหนาที่เปนแหลง วิชาการดาน

ศิลปวัฒนธรรมโดยจัดระบบฐานขอมูลสารสนเทศทางวัฒนธรรมภายในจังหวัดฉะเชิงเทราและผูที่สนใจ และให
เปนหนวยสนับสนุน การจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแกหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ

นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมและทองถิ่น ให
บรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มติสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ในการประชุมครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2554 จึงกําหนดนโยบาย
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระหวางป พ.ศ. 25542558 ไวดังตอไปนี้
1. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรมุงเนนการผลิตบัณฑิตโดยรวมมือกับหนวยงานภายนอก
ในการสงเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อใหเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจิตอาสา ใฝรู สูงาน มีความสามารถใน
การพัฒนาทองถิ่น มีความรูคูคุณธรรมมีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความรักและผูกพันกับทองถิ่น สํานึกใน
ความเปนไทย และสามารถเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต
2. นโยบายดานการพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรมุงเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู และ
ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคม เปนทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณคา ใฝเรียนรูและสูงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น เปนพลเมืองที่ดีของสังคม สามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
3. นโยบายดานการวิจัยและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรมุงพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน และการบริการวิชาการ การศึกษาวิจัยที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณปจจุบัน ศึกษาวิจัยเพื่อ
สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพื่อการพัฒนาทองถิ่น การพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบาน
และการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน นําสูการเพิ่มมูลคาจากการวิจัย
4. นโยบายดานการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรมุงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การ
วิจัย และการผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงภูมิปญญาระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล เสริมสรางความเขมแข็ง
ของวิชาชีพครู การนําองคความรูที่มีความหลากหลายทางวิชาการไปพัฒนาชุมชนและสังคม เสริมสรางความ
เขมแข็งของผูนําชุมชนและทองถิ่น โดยมีการประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ
5. นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรมุงสงเสริมและมีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย แสวงหาความจริงบนพื้นฐานภูมิปญญาของทองถิ่น ภูมิปญญาไทย
และภูมิปญญาสากล โดยบูรณาการกับการศึกษาวิจัย การเรียนการสอน
และการบริการวิชาการ
6. นโยบายดานการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรมุงเนนการถายทอดภูมิปญญาความรู ตามแนวหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแกนักศึกษา คณาจารย บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหสามารถนําความรู
ไปพัฒนาตนเอง พัฒนามหาวิทยาลัย และพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม
7. นโยบายดานการผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรมุงขับเคลื่อนโครงการหนึ่งครุศาสตร หนึ่งจังหวัด บูรณาการการ
ผลิตบัณฑิตครุศาสตรแบบสหวิทยาการ และมีการเชื่อมโยงการพัฒนาครูประจําการ โดยใชโรงเรียนเปนฐาน
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู
8. นโยบายดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรมุงใหการสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม แสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษา การใชทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่นใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
9. นโยบายดานความรวมมือกับกลุมประเทศอาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรเรงปรับปรุงและพัฒนาระบบงานใหเปนการบริหารงานแนวใหม
เชื่อมโยงการใชทรัพยากรจากภายนอก โดยใชวัตถุประสงคเปนหลักในการบริหาร ที่สามารถประสานศักยภาพ
ความรวมมือกับกลุมประเทศอาเซียนในการพัฒนานักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
10. นโยบายดานการจัดระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรเนนการพัฒนาเพื่อจัดระบบการจัดสภาพแวดลอมที่ดีไดมาตรฐาน
สะอาด ปลอดภัย เปนมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีการใชประโยชนรวมกันทั้งนักศึกษา บุคลากร และชุมชน มี การ
จัดการเพื่อให เปนสถานศึกษาทีป่ ลอดมลพิษและสารเสพติด ประหยัดพลังงาน สนับสนุนโครงการลดโลกรอน
และการบริหารจัดการที่รวมบริการประสานภารกิจ
11. นโยบายดานการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรมุงเนนและใหความสําคัญในการใชหลักการบริหารจัดการองคกรที่
ดี ใชหลักธรรมาภิบาลควบคูกับหลักขององคกรแหงการเรียนรู ปรับปรุงและพัฒนาระบบสวัสดิการ
เพื่อสนับสนุน
กิจการของมหาวิทยาลัย เนนการสรางเครือขายเพื่อการพัฒนางานดานตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อจัดการศึกษา
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ศึกษาวิจัยและใหบริการวิชาการแกสังคม เปนสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดินในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร

1.
2.
3.
4.

การผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร
การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารยและบุคลากร
การสรางงานวิจัย และงานสรางสรรค ที่ตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น
การบริการวิชาการสูทองถิ่นเพื่อรวมสรางสังคมอุดมปญญา และสืบสานโครงการ
ตามแนวพระราชดําริ
5. สงเสริม พัฒนาการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
6. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและ
มาตราฐาน
7. การพัฒนาเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

เปาประสงค
1. บัณฑิตของคณะมีคุณธรรมและความรู ความสามารถ และเชี่ยวชาญไดรับการยอมรับ เชื่อมั่นและ
ตามความตองการของสังคมและสถานประกอบการ
2. มีเครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งในและตางประเทศในการพัฒนาขีดความสามารถและ
ประสบการณของบัณฑิต
3. คณาจารยและบุคลากรมีขีดสมรรถนะเพียงพอตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนดาน
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
5. มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่สามารถสรางคุณคาเพิ่มตอคณะ มหาวิทยาลัย
และทองถิ่น
6. มีระบบสารสนเทศ ระบบการใหบริการสํานักงานคณะ และงานวิชาการ ที่เอื้อตอการเปน
องคกรแหงการเรียนรู
7. มีศูนยแมแบบศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญา มีชีวิตและงานดานภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการทํานุ
บํารุง สืบสาน รักษา และสรางคุณคาเพิ่ม
8. สงเสริมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
9. ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา ไดรับการทํานุบํารุง สืบสาน อนุรักษ และสรางคุณคาเพิ่ม

การแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาสูการปฏิบัติ
ยุทธศาสตร/เปาประสงค
(Strategy / Goals)

คา
น้ําหนัก

ตัวชี้วัด
(Key
Performance
Indicator)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปาหมายปงบประมาณ (พ.ศ.)
2556

2557

2558

2559

2560

65

70

75

80

80

กลยุทธ
(Strategy)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

-โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
- โครงการพัฒนาหลักสูตรออกแบบกราฟกและ
มัลติมีเดีย
-โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาในดาน
งานอุตสาหกรรม
-โครงการสงเสริมสนับสนุนการประกวดแขงขัน
ทักษะดานการออกแบบฯ

50,000

1. การผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและ
เชี่ยวชาญในศาสตร
1. บัณฑิตของคณะมีคุณธรรมและความรู
ความสามารถ และเชี่ยวชาญไดรับการ
ยอมรับ เชื่อมั่นและตามความตองการของ
สังคมและสถานประกอบการ

1.รอยละของบัณฑิต
ที่ผานเกณฑ
สมรรถนะของบัณฑิต
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

- ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนแบบ
มุงเนนสมรรถนะที่เปนเลิศเปนที่
ตองการของสถานประกอบการ

- โครงการพัฒนาฝกทักษะวิชาการเทคโนโลยี
เครื่องกล
ประกอบดวยกิจกรรมหลักดังนี้
1. โครงการอบรมชางกลึง
2. โครงการอบรมชางซอมจักรยานยนต
3. โครงการอบรมชางซอมเครื่องยนต

- มุงเนนการพัฒนาบัณฑิตเพื่อใหเปนที่ -โครงการพัฒนาทางดานงานวิชาการดาน
ตองการของตลาดอุตสาหกรรม
วิศวกรรมไฟฟา ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
1. อบรมเรื่องการออกแบบระบบสองสวางและ
การใชโปรแกรมออกแบบ
2. อบรมเรื่องระบบควบคุม PLC และนิวเมติกส

100,000

ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิด
ชอบ
หลัก

ผูรับผิด
ชอบรวม

สาขาวิชา
ออกแบบ

40,000
70,000
80,000

สาขาวิชา
วิศวกรรม

เครื่องกล
ยานยนต

60,000

สาขาวิชา
วิศวกรรม
ไฟฟา

4

ยุทธศาสตร/เปาประสงค
(Strategy / Goals

คา
น้ําหนัก

ตัวชี้วัด
(Key
Performance
Indicator)

2. จํานวนสาขาวิชาที่
ผานเกณฑการนํา
แผน สูการพัฒนา
นักศึกษาสูความ
เปนเลิศ

เปาหมายปงบประมาณ (พ.ศ.)
2556

2557

2558

2559

2560

กลยุทธ
(Strategy)
- มุงเนนการพัฒนาบัณฑิตเพื่อให
เปนที่ตองการของตลาดอุตสาหกรรม

1

1

1

1

1

65

70

75

80

85

-โครงการพัฒนาทางดานวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
-พัฒนานักศึกษาดานการวิจัย/บริการวิชาการ/
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/วิชาการ
1. จัดซื้อครุภัณฑ
2. จัดซื้อวัสดุ

- โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ
- ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการ
เรียนการสอน ใหเปนแบบที่เนนผูเรียน ทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญและมุงเนนสมรรถนะ
เปนสําคัญและมุงเนนสมรรถนะที่เปน
เลิศ
- โครงการพัฒนาสูการรับรองสากลทางวิศวกร
- หลักสูตร
- การรับรองหลักสูตรตามเกณฑมาตร
- สถานที่
ฐานสาขาวิศวกร (กว.)
- บุคลากร
- จางที่ปรึกษา
- จป.ความปลอดภัย
- ผลักดันใหสาขาวิชามีแผนการพัฒนา
นักศึกษาสูความเปนเลิศ

3. รอยละเฉลี่ยของ
ระดับการยอมรับ
และเชื่อมั่นของผูใช
บัณฑิตที่มีตอบัณฑิต

โครงการ/กิจกรรม

- สํารวจการยอมรับและความเชื่อมั่น
ของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตในแตละ
สาขาวิชา

- โครงการสาขาวิชาที่เปนเลิศ
- โครงการสํารวจการยอมรับและความเชื่อมั่น
ของผูใชบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งบประมาณ

50,000
660,000

ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิด ผูรับผิด
ชอบ
ชอบรวม
หลัก
สาขาวิชา
เทคโนฯ

100,000/ป

รอง
คณบดี
วิชาการ

3,000,000

สาขาวิชา
วิศว
กรรม
การจัดการ
อุตฯ

100,000/ป

รอง
คณบดี
วิชาการ
รอง
คณบดี
วิชาการ

25,000/ป

ประธาน
สาขาวิชา

5

ยุทธศาสตร/เปาประสงค
(Strategy / Goals

คา
น้ําหนัก

ตัวชี้วัด
เปาหมายปงบประมาณ (พ.ศ.)
(Key
2556 2557 2558 2559 2560
Performance
Indicator)
4. รอยละของบัณฑิต 78
80
80
80
80
ที่มีงานทําตรงตาม
ศาสตร ภายใน 1 ป

5. จํานวนหลักสูตรที่
ไดรับการพัฒนาเปน
หลักสูตรใหม

1

1

-

1

-

กลยุทธ
(Strategy)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- โครงการจัดงานความสัมพันธวิศวกรรมไฟฟา
(ศิษยเกา - ศิษยปจจุบัน) เพื่อสอบถามสํารวจ
การไดงานของบัณฑิต

30,000

- โครงการวิจัยสํารวจบัณฑิตที่มีงานทํา
- โครงการฐานขอมูลศิษยเกา

10,000
20,000

ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิด ผูรับผิด
ชอบ
ชอบรวม
หลัก
สาขาวิชา ศิษยเกา
วิศวกรรม ไฟฟา
ไฟฟา

สาขาวิชา
เทคโนฯ
รอง
คณบดี
วิชาการ

- ใหแตละสาชาวิชาสํารวจขอมูล
บัณฑิตที่มีงานทําตรงตามศาสตร
ภายใน 1 ป

- โครงการสํารวจขอมูลบัณฑิตที่มีงานทําตรงตาม
ศาสตร ภายใน 1 ป

- สรางหลักสูตร ปริญญาเอก

- โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตร ปริญญาเอก
ปร.ด. การจัดการอุตสาหกรรม
- ศึกษาดูงาน

1,000,000

สาขาวิชา
วิศว
กรรม
การจัดการ
อุตฯ

- พัฒนาหลักสูตร วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) ทั้ง
หลักสูตร 4 ปและตอเนื่อง

25,000

สาขาวิชา
วิศวกรรม
ไฟฟา

- โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

150,000

สาขาวิชา
เทคโนฯ

- ปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)

25,000

สาขาวิชา
วิศวกรรม
ไฟฟา

- ปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยและ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ประธาน
สาขาวิชา
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค
(Strategy / Goals

คา
น้ําหนัก

ตัวชี้วัด
(Key
Performance
Indicator)
6. จํานวนหลักสูตรที่
ไดรับการปรับปรุง
7. รอยละเฉลี่ยของ
จํานวนนักศึกษาที่
เขารวมกิจกรรม
พัฒนาความรู ทักษะ
และคุณลักษณะ

8. จํานวนนักศึกษา
หรือศิษยเกาที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณ
ยกยอง ในดาน
วิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม
หรือรางวัลทางวิชาการ
หรือดานอื่น
ที่
เกี่ยวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ

เปาหมายปงบประมาณ (พ.ศ.)
2556

2557

2558

2559

2560

-

4

-

-

-

80

80

80

80

95

1

1

1

1

1

กลยุทธ
(Strategy)

โครงการ/กิจกรรม

-โครงการพัฒนาหลักสูตรทางดานวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี

งบประมาณ

100,000/
หลักสูตร

ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิด ผูรับผิด
ชอบ
ชอบรวม
หลัก
รอง
ประธาน
คณบดี สาขาวิชา
วิชาการ

- โครงการปรับปรุงหลักสูตรทางดานวิศวกรรม
และเทคโนโลยี

10,000/
หลักสูตร

- โครงการอบรมสัมมนาผูนํานักศึกษา
- โครงการอบรมปฏิบัติการงานชางพื้นฐาน
- โครงการทัศนศึกษาในสถานประกอบการ

20,000
30,000
6,000

รอง
คณบดี
กิจการ
นศ.

- อบรมทักษะการใชภาษาอังกฤษสําหรับสื่อสาร

15,000

- โครงการคนดีศรีวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม
- ใหองคกรภายนอกเสนอชื่อขอรับ

20,000

สาขาวิชา
วิศวกรรม
ไฟฟา

รอง
คณบดี
วิชาการ

สาขาวิชา
วิศว
กรรม
การจัดการ
อุตฯ
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค
(Strategy / Goals)

2. มีเครือขายความรวมมือทางการ
วิชาการทั้งในและตางประเทศในพัฒนา
ขีดความสามารถและประสบการณของ
บัณฑิต

คา
น้ําหนัก

ตัวชี้วัด
(Key Performance Indicator)
1. จํานวนเครือขาย ความรวมมือ
ทางวิชาการที่มีสวนรวมดานวิชาการ
และการพัฒนาบัณฑิต

เปาหมายปงบประมาณ (พ.ศ.)
2556

2557

2558

2559

2560

2

3

3

3

3

กลยุทธ
(Strategy)

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการสรางเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการของบุคลากร
ดานการออกแบบฯในภาค
ตะวันออก

- ธํารงรักษาและ
ขยายพันธมิตร
เครือขาย

- สรางเครือขาย
ความรวมมือ

- โครงการทัศนศึกษาในสถาน
ประกอบการ
- โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษากอน
สําเร็จการศึกษา
1. โครงการสรางความสัมพันธ
มหาวิทยาลัยและโรงงาน
อุตสาหกรรม
ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้
1.1 สํารวจความคิดเห็นของผูใช
บัณฑิต
1.2 ศึกษาดูงานและสงนักศึกษา
ฝกงานฝกงาน(สหกิจศึกษา)
1.3 สัมมนาอบรมดานเขียนแบบ
ดวยComputer
- โครงการความรวมมือการจัดการ
เรียนการสอนปริญญาโท
- LAO

งบประมาณ
100,000

6,000

80,000

งบประมาณ
ผูรับผิด
ผูรับผิด
ชอบหลัก
ชอบรวม
สาขาวิชาออกแบบ
รองคณบดีกิจการ
นศ.
สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
ยานยนต

สาขาวิชาวิศว
กรรม
การจัดการอุตฯ

สาขาวิชาวิศวกรรม
ไฟฟา

500,000
30,000
30,000

โรงไฟฟา
บางปะกง

- ความรวมมือในการจัดอบรมรวม
ของโรงไฟฟาบางปะกง
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค
(Strategy / Goals)

คา
น้ําหนัก

ตัวชี้วัด
(Key
Performance
Indicator)

เปาหมายปงบประมาณ (พ.ศ.)
2556

2557

2558

2559

2560

กลยุทธ
(Strategy)

โครงการ/กิจกรรม
- การศึกษาดูงานกับบริษัทเอกรัฐ หมอแปลง

งบประมาณ
50,000

- โครงการสรางความสัมพันธมหาวิทยาลัยและ
สถานประกอบการ
1. สํารวจความคิดเห็นผูใชบัณฑิต
2. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

2. จํานวนกิจกรรม
ความรวมมือทาง
วิชาการที่มีสวนรวม
ดานวิชาการ และ
การพัฒนาบัณฑิต

3

6

6

7

7

- สรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการ ที่มีสวนรวมดานวิชาการ และ
การพัฒนาบัณฑิต

- โครงการจัดทํา MOU กับเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการ

งบประมาณ
ผูรับผิด ผูรับผิด
ชอบ
ชอบรวม
หลัก

สาขาวิชา
วิศวกรรม
ไฟฟา

โรงไฟฟา
บางปะกง

สาขาวิชา
เทคโนฯ

25,000/
เครือขาย

รองคณบดี
วิชาการ

รองคณบดี
กิจการ นศ.
,
ประธาน
สาขาวิชา
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค
(Strategy / Goals)
2. การยกระดับขีดความสามารถของ
คณาจารยและบุคลากร
1. คณาจารยและบุคลากรมีขีดสมรรถนะ
เพียงพอตามมาตรฐานการจัดการเรียนการ
สอนดานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คา
น้ําหนัก

ตัวชี้วัด
(Key
Performance
Indicator)
1.
รอยละของ
บุคลากรที่ผานเกณฑ
สมรรถนะและ
ตัวชี้วัดระดับบุคคล

เปาหมายปงบประมาณ (พ.ศ.)
2556

2557

2558

2559

2560

80

90

100

100

100

กลยุทธ
(Strategy)

งบประมาณ
ผูรับผิด ผูรับผิด
ชอบ
ชอบรวม
หลัก

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- ยกขีดความสามารถบุคลากรให
สัมพันธยุทธศาสตรการพัฒนา

- โครงการสนับสนุนบุคลากรเพื่อสงเสริมความรู
ดานเทคโนโลยีทางดานการออกแบบฯ
- โครงการสงเสริมบุคลากรภายในสาขาวิชา เพื่อ
ทําผลงานเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

30,000

- สรางสมรรถนะชั้นสูงคณาจารย

1. โครงการอบรมศึกษาดูงานและศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก
- ดูงานในสถานประกอบการ(Toyota)และอื่นๆ
- อบรมงานดานเครื่องกลโดยใชงบบุคลากร
- สงอาจารยในสาขาดูงานและฝกงานในสถาน
ประกอบการ

50,000

- พัฒนาขีดสมรรถนะของอาจารยให
ผานเกณฑมาตรฐานที่คณะกําหนด

- โครงการฝกอบรมทักษะวิชาชีพชั้นสูง

200,000

- โครงการอบรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของอาจารยในสาขาวิชา

30,000

สาขาวิชา
เทคโนฯ

- โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของอาจารยตาม
เกณฑมาตรฐาน

250,000

รอง
คณบดี
วิชาการ

35,000

สาขาวิชา
ออกแบบ

สาขาวิชา
วิศวกรรมเ
ครื่องกล
ยานยนต

สาขาวิชาวิศว
กรรม
การจัดการอุต
ฯ

ประธาน
สาขาวิชา
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค
(Strategy / Goals)

คา
น้ําหนัก

ตัวชี้วัด
เปาหมายปงบประมาณ (พ.ศ.)
(Key
2556 2557 2558 2559 2560
Performance
Indicator)
2.
รอยละของ 100 100 100 100 100
อาจารยที่ไดรับการ
อบรมพัฒนาดานวิจัย
และดานการสอน
เพื่อปฏิรูปการเรียนรู
ดานอุตสาหกรรม
วิศวกรรม และ
เทคโนโลยี
3. รอยละของ
12
16
20
28
40
อาจารยที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตอ
อาจารยประจําใน
สาขาที่ตรงตามความ
ตองการของ
มหาวิทยาลัย
4. รอยละของ
จํานวนอาจารยที่มี
ตําแหนงทางวิชาการ
ตออาจารยประจํา

16

20

24

28

32

ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิด ผูรับผิด
ชอบ
ชอบรวม
หลัก
สาขาวิชา บ.แสงชัย
วิศวกรรม บ.โอมไฟฟา
รอนส

กลยุทธ
(Strategy)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- พัฒนาอาจารยเพื่อใหเกิดการปฏิรูป
การเรียนรูดานอุตสาหกรรม วิศวกรรม
และเทคโนโลยี

- อบรมเรื่องการออกแบบระบบไฟฟาสองสวาง
- อบรมเรื่องการออกแบบโปรแกรม Program
Mable Logic Control

30,000
30,000

- โครงการฝกอบรมการปฏิรูปการเรียนรูดาน
อุตสาหกรรม วิศวกรรม และเทคโนโลยี

75,000

รอง
คณบดี
วิชาการ

- Outsource

- โครงการจัดหาวุฒิตรงสาขา

240,000

สาขาวิชาวิศว
กรรม
การจัดการอุต
ฯ

- ยกระดับคุณวุฒิของอาจารยให
สัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาคณะ
และมหาวิทยาลัย

- โครงการพัฒนาคุณวุฒิอาจารยคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

500,000/
คน

ประธาน
สาขาวิชา

สาขาวิชาวิศว
กรรม
การจัดการอุต

- จัดหากับที่ปรึกษา
- การจายเงินรางวัล
- จัดสิ่งสนับสนุน
- สนับสนุนใหอาจารยในแตละ
สาขาวิชาเขาสูตําแหนงทางวิชาการใน
ระดับที่สูงขึ้น

รอง
คณบดี
วิชาการ

ประธาน
สาขาวิชา

- โครงการพัฒนาอาจารยคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

50,000/คน

รอง
คณบดี
วิชาการ

ประธาน
สาขาวิชา
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค
(Strategy / Goals)

คา
น้ําหนัก

ตัวชี้วัด
เปาหมายปงบประมาณ (พ.ศ.)
(Key
2556 2557 2558 2559 2560
Performance
Indicator)
5. รอยละของ
100 100 100 100 100
ผูบริหาร/บุคลากร
สายสนับสนุนที่ไดรับ
การพัฒนาทักษะและ
ขีดความรู
ความสามารถ

กลยุทธ
(Strategy)

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนการ
สอนและวัฒนธรรมทองถิ่น (30 คน)

- โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารและบุคลากร
สายสนันสนุนคณะฯ (15 คน)

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิด ผูรับผิด
ชอบ
ชอบรวม
หลัก
สํานัก
130,000
งานคณะ
(-คาเบี้ย
เลี้ยง
25,200
-คาที่พัก
90,000
-คาวัสดุ
1,500
-คาพาหนะ
13,300)
150,000
(-คาลง
ทะเบียน
90,000
-คาเบี้ยเลี้ยง
9,450
-คาที่พัก
22,500
-คาพาหนะ
28,050)
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค
(Strategy / Goals)
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

คา
น้ําหนัก

ตัวชี้วัด
(Key
Performance
Indicator)
1. ระดับความสําเร็จ
ของการบริหาร
จัดการภายในคณะ

เปาหมายปงบประมาณ (พ.ศ.)
2556

2557

2558

2559

2560

2

3

4

5

5

กลยุทธ
(Strategy)

- โครงการจัดอบรม เรื่อง เกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 2 วัน (70 คน)

- พัฒนาสาขาใหไดตามมาตรฐานการ
บริหารจัดการ

2. รอยละนักศึกษาที่
เพิ่มขึ้น

5

5

5

5

โครงการ/กิจกรรม

5

- ผลักดันใหสาขาวิชามีจํานวน
นักศึกษาเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 1
ตอป โดยการ

งบประมาณ
65,000
(-คาอาหาร
28,000
-คาอาหาร
วาง 14,000
-คาวิทยากร
15,000
-คาวัสดุ
8,000)

ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิด ผูรับผิด
ชอบ
ชอบรวม
หลัก
สํานัก
งานคณะ

- โครงการพัฒนาสาขาสูเกณฑมาตรฐาน

50,000

สาขาวิชา
วิศวกรรมเ
ครื่องกล
ยานยนต

- จัดนิทรรศการเผยแพรผลงานของอาจารยและ
นักศึกษา

10,000

สาขาวิชา
เทคโนฯ

150,000/ป

รอง
คณบดี
วิชาการ

- โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร

ประธาน
สาขาวิชา

13

ยุทธศาสตร/เปาประสงค
(Strategy / Goals)

คา
น้ําหนัก

ตัวชี้วัด
(Key
Performance
Indicator)
3. รอยละหลักสูตรที่
ไดมาตรฐานตอ
หลักสูตรทั้งหมด
4. ระดับความสําเร็จ
พัฒนาหลักสูตรทุก
ระดับทั้งหลักสูตร
ภาคปกติ /
2
ปริญญา / สหกิจ
ศึกษา
5. ระดับความสําเร็จ
การสรางรายได
6. ระดับความสําเร็จ
การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
7. ระดับความสําเร็จ
การพัฒนาอาจารยสู
ตําแหนงทางวิชาการ
8. ระดับความสําเร็จ
การใชทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยอยาง
คุมคา

เปาหมายปงบประมาณ (พ.ศ.)
2556

2557

2558

2559

2560

100

100

100

100

100

2

2

5

5

5

กลยุทธ
(Strategy)
- ประชาสัมพันธเชิงรุกและเขาหา
ชุมชน/ทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม
- โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร

- โครงการฝกอบรม
(อยูในโครงการพัฒนาหลักสูตร)

2

2

3

4

5

4

4

4

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

- โครงการ

(อยูในโครงการการพัฒนาอาจารยสูตําแหนงทาง
วิชาการ)

งบประมาณ
150,000/ป

ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิด ผูรับผิด
ชอบ
ชอบรวม
หลัก
รอง
คณบดี
วิชาการ
สาขา
วิศวกรรมการ
จัดการ
อุตสาหกรรม

รอง
คณบดี
วิชาการ
สาขา
วิศวกรรมการ
จัดการ
อุตสาหกรรม

รอง
คณบดี
วิชาการ
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค
(Strategy / Goals)

คา
น้ําหนัก

ตัวชี้วัด
เปาหมายปงบประมาณ (พ.ศ.)
(Key
2556 2557 2558 2559 2560
Performance
Indicator)
3
9. ระดับความสําเร็จ
3
4
4
5
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ทํางาน และการเรียน
การสอน

กลยุทธ
(Strategy)

- จัดหา พัฒนา และนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน การ
บริหารงานวิชาการ
10.ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร(บาง
คลา) ใหเปนแหลง
เรียนรูและบริการ
วิชาการ

4

4

4

4

4

- พัฒนาศูนยขอมูลทางดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร (บางคลา)

ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิด ผูรับผิด
ชอบ
ชอบรวม
หลัก
สํานัก
งาน
คณะฯ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- โครงการจัดหา ซอมแซม ครุภัณฑ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. ครุภัณฑ (โปรเจคเตอร สวาง 2,500/50,000
จํานวน 2 เครื่อง ราคา 100,000)
2. เครื่องคอมพิวเตอรพกพา 1 เครื่อง ราคา
40,000
3. คาซอมครุภัณฑ 50,000
4. เครื่องคอมพิวเตอร PC 3 เครื่อง ราคา
90,000
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับงาน
วิชาการ

280,000

500,000

รอง
คณบดี
วิชาการ

ประธาน
สาขาวิชา

- โครงการศูนยขอมูลทางดานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

150,000

รอง
คณบดี
วิชาการ

ประธาน
สาขาวิชา
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค
(Strategy / Goals)
3.การสรางงานวิจัย และงานสรางสรรค ที่
ตอบสนองตอความตองการของทองถิ่น
1. มีระบบสารสนเทศ ระบบการใหบริการ
ที่เอื้อตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู

คา
น้ําหนัก

ตัวชี้วัด
(Key
Performance
Indicator)

1. ระดับความสําเร็จ
การใชระบบ
สารสนเทศที่เอื้อตอ
การเรียนรู

2. ระดับความสําเร็จ
การนําระบบ
สารสนเทศมาใชใน
การบริหาร คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เปาหมายปงบประมาณ (พ.ศ.)
2556

2557

2558

2559

2560

3

4

4

5

5

4

4

5

5

กลยุทธ
(Strategy)

ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิด ผูรับผิด
ชอบ
ชอบรวม
หลัก

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลศิษยเกา ศิษย
ปจจุบัน และการใหบริการบนระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาออกแบบฯ

30,000

สาขาวิชา
ออกแบบ
ฯ

- จัดการเรียนรูและหาขอมูลเผยแพร
ทาง Computer

- โครงการอบรมการจัดทําสื่อการเรียนทาง
Computer (E-learning)
- โครงการจัดทําเว็บไซตของสาขาวิชา

65,000

สาขาวิชา
วิศวกรรมเ
ครื่องกล
ยานยนต

- จัดการเรียนรูและเผยแพรขอมูลทาง
Internet

- โครงการจัดทําเว็บไซตของสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา

25,000

สาขาวิชา
วิศวกรรม
ไฟฟา

- จัดการเรียนรูและเผยแพรขอมูลทาง
Internet

- โครงการปรับปรุงเว็บไซตของสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15,000

สาขาวิชา
เทคโนฯ

20,000

5
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค
(Strategy / Goals)
4.การบริการวิชาการสูทองถิ่นเพื่อรวมสราง
สังคมอุดมปญญา และสืบสานโครงการตาม
แนวพระราชดําริ
1. มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และ
นวัตกรรม ที่สามารถสรางคุณคาเพิ่มตอ
คณะ มหาวิทยาลัย และทองถิ่น

คา
น้ําหนัก

ตัวชี้วัด
(Key
Performance
Indicator)

1. รอยละของงานวิจัย
และงานสรางสรรคที่
ตีพิมพ เผยแพร หรือ
นําไป ใชประโยชน
ทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา และ
นักวิจัยประจํา

เปาหมายปงบประมาณ (พ.ศ.)
2556

2557

2558

2559

2560

12

16

16

16

16

กลยุทธ
(Strategy)

โครงการ/กิจกรรม

- โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับบุคลากร
ภายในสาขาวิชาออกแบบฯ
- สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษา
- โครงการสรางสิ่งประดิษฐวิศวกรรมเครื่องกล
จัดทํางานวิจัยและสิ่งประดิษฐสูทองถิ่น ยานยนต
กิจกรรมหลัก
1. รถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
2. รถแขงขัน Student Formula
3. งานวิจัย นศ.ในวิชาโครงการ
- สรางความรวมมือการวิจัยกับชุมชน
- โครงการวิจัย
- สงเสริมใหบุคลากรของสาขาวิชาและ
นักศึกษาของสาขาวิชาทํางานวิจัย
- โครงการสิ่งประดิษฐทางดานวิศวกรรมไฟฟา
ตางๆเพื่อนํามาพัฒนาทองถิ่น
1. งานวิจัยของนักศึกษาในวิชาโครงงาน
- งานวิจัยระดับทองถิ่น

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิด ผูรับผิด
ชอบ
ชอบรวม
หลัก

50,000

สาขาวิชา
ออกแบบ
ฯ

100,000

สาขาวิชา
วิศวกรร
มเครื่องก
ลยาน
ยนต

80,000

40,000

สาขาวิชาวิศว
กรรม
การจัดการอุต
ฯ

สาขาวิชา
วิศวกรรม
ไฟฟา

สาขาวิชา
เทคโนฯ
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค
(Strategy / Goals)

2.มีศูนยแมแบบศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา มีชีวิตและงานดานภูมิปญญา
ทองถิ่นไดรับการทํานุบํารุง สืบสาน รักษา
และสรางคุณคาเพิ่ม

คา
น้ําหนัก

ตัวชี้วัด
(Key
Performance
Indicator)

2.
รอยละของ
ผลงานวิจัย/งาน
วิชาการ/นวัตกรรมที่
สามารถสรางคุณคา
เพิ่มแกทองถิ่น
ตออาจารยประจํา
3. รอยละของผลงาน
วิชาการที่จดลิขสิทธิ์
และ/หรือ ไดรับรอง
จากหนวยงานที่เชื่อถือ
ไดตออาจารยประจํา
4. จํานวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค จาก
ภายในและ
ภายนอกสถาบันตอ
อาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา
1. จํานวนผลงานวิจัย/
โครงการ/กิจกรรมการ
บริการวิชาการ/
โครงการที่สืบสาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริที่
สอดคลองตาม และ
แนวคิดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมายปงบประมาณ (พ.ศ.)
2556

2557

2558

2559

2560

12

16

20

24

24

70

85

85

90

90

50,000

60,000

70,000

70,000

70,000

2

2

3

3

4

กลยุทธ
(Strategy)

- สงเสริมใหความรูทางวิชาการ
งานวิจัยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- การสงเสริมใหความรูทางวิชาการ
งานวิจัยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- การสงเสริมใหความรูทางวิชาการ
งานวิจัยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- ศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ ณ สวน
จิตรลดา กทม.
- โครงการอุดหนุนทุนวิจัยเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
- ศึกษาดูงานในโครงการพระราชดําริ
- โครงการอุดหนุนทุนวิจัยโครงการพระราชดําริ

10,000

-

ศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ

\
20,000
10,000

ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิด ผูรับผิด
ชอบ
ชอบรวม
หลัก

สาขาวิชา
วิศวกรรมเ
ครื่องกล
ยานยนต
สาขาวิชา
วิศวกรรม
ไฟฟา
สาขาวิชา
เทคโนฯ

- รวมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการ
พระราชดําริในงานสัปดาหวิชาการ
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค
(Strategy / Goals)
3. สงเสริมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

คา
น้ําหนัก

ตัวชี้วัด
(Key
Performance
Indicator)
1.จํานวนกิจกรรมที่
สงเสริมการเรียนการ
สอนที่สอดคลองกับ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ

เปาหมายปงบประมาณ (พ.ศ.)
2556

2557

2558

2559

2560

5

5

5

5

5

กลยุทธ
(Strategy)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิด ผูรับผิด
ชอบ
ชอบรวม
หลัก
รอง
คณบดี
กิจการ
นศ.

- โครงการอยูหอพักอยางเพียงพอ
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคารเรียน

10,000
3,000

- โครงการศึกษาดูงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

10,000

สาขาวิชา
ออกแบบ
ฯ

- นําโครงการพระราชดําริบูรณาการ
เขากับการเรียนการสอน

- ศึกษาดูงานวิจัยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เชนสวนจิตรลดา
- โครงการอบรมการสอนแบบบูรณาการ
เนื่องมาจากพระราชดําริ

10,000

สาขาวิชา
วิศวกรรมเ
ครื่องกล
ยานยนต

- ปรับการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับโครงการพระราชดําริ

1. โครงการอบรม สอนเรื่องการใชพลังงาน การ
รูจักคุณคาของพลังงานทดแทน
2. ศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ

20,000

10,000

10,000

สาขาวิชา
วิศวกรรม
ไฟฟา
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค
(Strategy / Goals)
5.สงเสริม พัฒนาการทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
1. ทองถิ่นและชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก
ไดรับการพัฒนาและขับเคลื่อนสูสังคมอุดม
ปญญาทางดานอุตสาหกรรม วิศวกรรม
และเทคโนโลยี

คา
น้ําหนัก

ตัวชี้วัด
(Key
Performance
Indicator)

1. ระดับความสําเร็จ
ของระบบและกลไก
ในการบริการทาง
วิชาการแกสังคมตาม
เปาหมายของ
มหาวิทยาลัย

เปาหมายปงบประมาณ (พ.ศ.)
2556

2557

2558

2559

2560

2

2

3

3

3

กลยุทธ
(Strategy)

โครงการ/กิจกรรม

- โครงการอบรมปฏิบัติการงานชางพื้นฐาน

- โครงการจัดฝกอบรมคอมพิวเตอรเพื่อการ
ออกแบบใหกับบุคลากรดานการออกแบบ
- โครงการจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาดานการ
ออกแบบ
- โครงการจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาและบริการงาน
ดานสื่อสิ่งพิมพแกชุมชนในทองถิ่น

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิด ผูรับผิด
ชอบ
ชอบรวม
หลัก

-

รอง
คณบดี
กิจการ
นศ.

50,000

สาขาวิชา
ออแบบฯ

50,000
50,000

- จัดตั้งศูนยวิชาการรับปรึกษาเกี่ยวกับ - โครงการจัดรายการวิทยุบํารุงรถยนตชุมชน
- โครงการตั้งศูนยติดตั้งและบริการรถยนต
ยานยนต,เครื่องกล
เกี่ยวกับ NGV ภายในชุมชน (ม.ราชภัฏราช
นครินทร บางคลา)

10,000
40,000

- โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ดาน
- ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
อุตสาหกรรม วิศวกรรม และเทคโนโลยี แก
ดานอุตสาหกรรม วิศวกรรม และ
เทคโนโลยี โดยยึดทองถิ่นและชุมชนใน ชุมชน
พื้นที่ภาคตะวันออกเปนฐาน

500,000/ป

สาขาวิชา
วิศวกรรม
เครื่องกล
ยานยนต

รอง
คณบดี
วิชาการ

ประธาน
สาขาวิชา
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค
(Strategy / Goals)

คา
น้ําหนัก

ตัวชี้วัด
เปาหมายปงบประมาณ (พ.ศ.)
(Key
2556 2557 2558 2559 2560
Performance
Indicator)
2. รอยละของ
25 25 35 35 35
อาจารยประจําที่มี
สวนรวมในการ
ใหบริการแกสังคม
เปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการ
วิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ ตอ
อาจารยประจํา
40 40 40 40
3. รอยละของกิจกรรม 25
หรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม
ชุมชน และ
ประเทศชาติตอ
อาจารยประจํา
4. รอยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

85

87

89

90

90

กลยุทธ
(Strategy)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิด ผูรับผิด
ชอบ
ชอบรวม
หลัก

- โครงการอบรมปฏิบัติการงานชางพื้นฐาน
- โครงการชางสูทองถิ่น

20,000

รอง
คณบดี
กิจการ
นศ.

- โครงการวิจัยความพึงพอใจของผูใชบริการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20,000

สํานัก
งานคณะ
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค
(Strategy / Goals)

คา
น้ําหนัก

ตัวชี้วัด
(Key
Performance
Indicator)
5. จํานวนแหลง
ใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ไดรับ
การยอมรับใน
ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ (จํานวน
ศูนยเครือขาย)
(เฉพาะสถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาสังคม)
6. จํานวนชั่วโมง
เฉลี่ย ที่อาจารย
ประจํา และนักวิจัย
ประจําใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความ
ตองการและ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติตอ
อาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา

เปาหมายปงบประมาณ (พ.ศ.)
2556

2557

2558

2559

2560

-

1

1

1

1

12

12

12

15

15

กลยุทธ
(Strategy)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิด ผูรับผิด
ชอบ
ชอบรวม
หลัก

22

ยุทธศาสตร/เปาประสงค
(Strategy / Goals)

คา
น้ําหนัก

ตัวชี้วัด
(Key
Performance
Indicator)
7. คาใชจายและ
มูลคาของสถาบันใน
การบริการวิชาการ
และวิชาชีพเพื่อ
สังคมตออาจารย
ประจํา
8. รายรับของ
มหาวิทยาลัยในการ
ใหบริการและวิชาชีพ
ในนามมหาวิทยาลัย
ตออาจารยประจํา
9. ระดับความสําเร็จ
การนําความรูและ
ประสบการณจาก
การบริการวิชาการ
และวิชาชีพมาใชใน
การพัฒนาการเรียน
การสอน และการ
วิจัย
10.ระดับความสําเร็จในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ตามพันธกิจของมหาลัย

เปาหมายปงบประมาณ (พ.ศ.)
2556

2557

2558

2559

2560

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

กลยุทธ
(Strategy)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิด ผูรับผิด
ชอบ
ชอบรวม
หลัก
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค
(Strategy / Goals)
6.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและ
มาตราฐาน
1. ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา ไดรับการ
ทํานุบํารุง สืบสาน อนุรักษ และสราง
คุณคาเพิ่ม

คา
น้ําหนัก

ตัวชี้วัด
(Key
Performance
Indicator)

1. มีระบบและกลไก
ในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

เปาหมายปงบประมาณ (พ.ศ.)
2556

2557

2558

2559

2560

2

2

2

2

2

กลยุทธ
(Strategy)

- การสรางแรงจูงใจใหบุคคลภายนอก
มีสวนรวมในกิจกรรม
- ปรับปรุงการจัดกิจกรรมภาคบังคับ
ของสาขาที่สอดคลองกับสถานการณ
และคุณลักษณะเรียน

ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิด ผูรับผิด
ชอบ
ชอบรวม
หลัก

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

- แผนการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

-

- ผลการดําเนินการ
- โครงการพัฒนา อนุรักษศาสนสถาน
- โครงการทําบุญคณะ
- โครงการแหเทียนพรรษา

-

- โครงการพัฒนาอนุรักษศาสนสถาน
- โครงการทําบุญคณะ
- โครงการแหเทียนพรรษา
- กิจกรรมไหวครู

-

สาขาวิชา
ออกแบบ
ฯ

15,000

สาขาวิชา
วิศวกรรม
เครื่อง
กลยาน
ยนต

- โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. โครงการวันครู
2. โครงการแหเทียนพรรษา
3. โครงการทําบุญคณะ
4. โครงการวันลอยกระทง

รอง
คณบดี
กิจการ
นศ
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ยุทธศาสตร/เปาประสงค
(Strategy / Goals)

คา
น้ําหนัก

ตัวชี้วัด
(Key
Performance
Indicator)

2. ประสิทธิผลในการ
อนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม
3.
รอยละของ
คาใชจายและมูลคาที่
ใชในการอนุรักษ
พัฒนาและสงเสริม
เอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ

เปาหมายปงบประมาณ (พ.ศ.)
2556

2557

2558

2559

2560

2

2

2

3

3

0.010.49

0.010.49

0.010.49

0.010.49

0.010.49

กลยุทธ
(Strategy)

โครงการ/กิจกรรม

1. ปรับปรุงการจัดกิจกรรมของสาขา
ใหสอดคลองกับสถานการณและ
คุณลักษณะการเรียน
2. การสรางแรงจูงใจใหบุคลากร
ภายนอกหรือคนในทองถิ่นมีสวนรวม
ในกิจกรรม

- โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. โครงการวันไหวครู
2. โครงการทําบุญคณะ
3. โครงการวันลอยกระทง
4. โครงการแหเทียนและการเขารวมงานดาน
พุทธศาสนาตางๆ

- จัดใหอาจารยและนักศึกษามีสวน
รวมกับกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม

- เขารวมงานทางศิลปวัฒนธรรม
1.งานไหวครู
2. ทําบุญคณะ
3. งานเวียนเทียน
4. ทอดผาปา
5. ไหวพระวิษณุ

- สรุปโครงการใชจายเงิน

งบประมาณ
15,000

ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิด ผูรับผิด
ชอบ
ชอบรวม
หลัก

สาขาวิชา
วิศวกรรม
ไฟฟา

สาขาวิชา
เทคโนฯ

-

รอง
คณบดี
กิจการ
นศ.

25

ยุทธศาสตร/เปาประสงค
(Strategy / Goals)

คา
น้ําหนัก

ตัวชี้วัด
(Key
Performance
Indicator)
4.
รอยละของ
โครงการหรือ
กิจกรรมการอนุรักษ
พัฒนา และสราง
เสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรม
ตอจํานวนโครงการ
หรือกิจกรรม
นักศึกษาทั้งหมด
5. รอยละเฉลี่ยของ
นักศึกษาที่เขารวม
โครงการในการ
อนุรักษ พัฒนา และ
เสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรม

เปาหมายปงบประมาณ (พ.ศ.)

กลยุทธ
(Strategy)

โครงการ/กิจกรรม

2555

2556

2557

2558

2559

20

20

20

20

20

- โครงการพัฒนาศาสนสถาน
- ขอมูลโครงการกิจการนักศึกษา
- โครงการแหเทียนพรรษา
- กิจกรรมไหวครู
- โครงการทําบุญคณะ

85

85

85

85

85

- จํานวน นศ. ที่เขารวมโครงการพัฒนาศาสน
สถานตอ นศ. คณะ
- แหเทียนพรรษา
- กิจกรรมไหวครู
- โครงการทําบุญคณะ
- โครงการประชาสัมพันธคณะฯ (แผนพับ
ประชาสัมพันธ,ปายคัตเอาท,โปสเตอร,วีดิทัศน)

งบประมาณ
3,000
3,000
10,000

ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิด ผูรับผิด
ชอบ
ชอบรวม
หลัก
รอง
คณบดี
กิจการ
นศ.

รอง
คณบดี
กิจการ
นศ.

60,000

สํานัก
งานคณะ
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