แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557-2560)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558

บทสรุปผูบริหาร
แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 4 ป (พ.ศ. 255 7-2560) จัดขึ้นและสอดคลองกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557-2560) เพื่อวางแผนยุทธศาสตร และ
วางแผนกลยุทธ อันเปนกระบวนการตัดสินใจและกําหนดทิศทางในอนาคตของคณะ โดยกําหนดสภาพการณ
ในอนาคตที่ตองบรรลุ และกําหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณที่กําหนดบนพื้นฐานขอมูลรอบดานอยาง
เปนระบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนสวนงานภายในที่ตองดําเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ยังผลใหเกิดการพัฒนาที่เปนไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย
การวิเคราะห แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการอยางมีสวนรวมจากบุคลากรในคณะ ทั้งผูบริหาร คณาจารย และ
บุคลากรสายสนับสนุน นอกจากดําเนินการใหสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแลว ยังพิจารณาตาม
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ และยังเปนการลดความเสี่ยงของคณะตองเผชิญ ซึ่งจะชวยใหคณะ
ตัดสินใจกําหนดแนวทางในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม โดยมีการบูรณาการ และเนนความสอดคลอง
ระหวางแผนกลยุทธ บุคลากร กระบวนงาน และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557-2560) ประกอบดวย ปรัชญา “จัด
การศึกษาดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่นสูสากล” วิสัยทัศน “จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
ตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมในทองถิ่นและประชาคมอาเซียน” คานิยมองคการ ใชคําวา
“TECHNO” ซึ่งยอมาจากคําสําคัญและความหมาย คือ
T : Trust รวมสราง ความเชื่อมั่นแกสังคม
E : Ethics
มีคุณธรรมจริยธรรมความดี
C : Cooperate สามัคคีถิ่นนี้มีความรวมมือ
H : Honor
สรางชื่อดวยคุณภาพ
N : Network สรางโอกาสดวยเครือขาย
O : Opportunity
ทองถิ่นรุงเรืองไดเพราะให โอกาสการศึกษา
อัตลักษณ “จิตอาสา ใฝรู สูงาน” เอกลักษณ “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรม
และจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ตามแนวพระราชดําริ” พันธกิจ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กําหนดพันธกิจไว 5 ประการ คือ (1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม จิตอาสา ใฝรู สูงาน (2) ศึกษา วิจัยเพื่อ
พัฒนาองคความรู และทองถิ่น (3) ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม เพื่อ
ยกระดับความรูของบุคลากรในทองถิ่น (4) สงเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ (5) สราง
เครือขายดานวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับกลุมประชาคมอาเซียน
โดยแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2557-2560) ครอบคลุมพันธกิจของคณะ และสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค และตัวชี้วัด ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557-2560) ซึ่ง
มี 8 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตใหมีความรู คูคุณธรรม และเชี่ยวชาญในศาสตรที่ศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในพันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานวิจัย และงานสรางสรรค ใหเปนที่ยอมรับของสังคม
และนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา*
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริการวิชาการสูทองถิ่นเพื่อความเขมแข็งของชุมชน
และสืบสานตามแนวพระราชดําริ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเผยแพรสูสากล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
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แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557-2560)
ปรัชญา
จัดการศึกษาดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่นสูสากล
วิสัยทัศน
อาเซียน

จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมในทองถิ่นและประชาคม

คานิยมองคการ
T : Trust รวมสราง ความเชื่อมั่นแกสังคม
E : Ethics
มีคุณธรรมจริยธรรมความดี
C : Cooperate สามัคคีถิ่นนี้มีความรวมมือ
H : Honor
สรางชื่อดวยคุณภาพ
N : Network สรางโอกาสดวยเครือขาย
O : Opportunity
ทองถิ่นรุงเรืองไดเพราะให โอกาสการศึกษา
อัตลักษณ
“จิตอาสา ใฝรู สูงาน”
เอกลักษณ
“คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมและจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่นตามแนวพระราชดําริ”
พันธกิจ
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนโดยอาศัยกรอบภารกิจตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พุทธศักราช 2547 และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงกําหนดพันธกิจไว 5 ประการดังตอไปนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม จิตอาสา ใฝรู สูงาน
2. ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและทองถิ่น
3. ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
4. สงเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. สรางเครือขายดานวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับกลุมประชาคมอาเซียน
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม และศักยภาพปจจุบันของคณะ
จุดแข็ง
1. มีการรวมมือกับทองถิ่นดานการบริการวิชาการ
2. บุคลากรมีศักยภาพและมีความพรอมดานวิชาการทุกสาขาวิชาที่เปดสอนและมีการพัฒนาดาน
วิชาการอยางตอเนื่อง
3. มีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
4. มีความพรอมทางดานครุภัณฑทางการศึกษา
จุดออน
1.
2.
3.
4.

เครื่องมือ/ระบบสารสนเทศที่ชวยตัดสินใจในการบริหารจัดการองคกรยังขาดประสิทธิภาพ
การจัดการทรัพยากรภายในยังขาดประสิทธิภาพ เชน อาคาร เครื่องมือ เครื่องจักร
นักศึกษามีจํานวนนอย
การพัฒนาองคความรูและงานวิจัยยังมีนอย รวมถึงยังไมมีการสรางกลุมนักวิจัยภายในคณะ และความ
สนใจในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการยังมีนอย
5. การประชาสัมพันธขององคกรใหแกสังคมภายนอกยังขาดประสิทธิภาพ
6. การจัดการศึกษาที่ มรร. บางคลา ทําใหนักศึกษา ตองใชเวลาเดินทางซึ่งจะกระทบกับเวลาในการ
บริหารจัดการในการเรียนการสอน
7. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรคอนขางต่ํา ทําใหพัฒนาไดชา
8. บัณฑิตขาดทักษะดานภาษาและการสื่อสารไมสามารถแขงขันกับคนอื่นได
9. ขาดระบบสารสนเทศการติดตอระหวางคณะกับสถานประกอบการการและศิษยเกา
10. เปนหนวยงานในกํากับของรัฐ มีระเบียบขอบังคับกฎหมายกํากับทําใหการปฏิบัติงานไมมีความ
ยืดหยุน
11. การจัดการศึกษาที่บางคลาทําใหนักศึกษาไมสมัครเขาศึกษาตอที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12. ไมไดรับความรวมมือจากอาจารยภายในคณะ
13. ระบบสารสนเทศขาดเสถียรภาพและความเชื่อถือได
14. ความรวมมือในการปฏิบัติงาน
โอกาส

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ที่ตั้งของคณะสามารถรองรับขยายตัวในอนาคตได
การเขาสูประชาคมอาเซียนเปนโอกาสในการพัฒนาทั้งบุคลากรและหลักสูตร
สรางความรวมมือสหกิจศึกษารวมกับภาคอุตสาหกรรม ทําใหบัณฑิตมีโอกาสไดงานทําสูง
มีโอกาสขยายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ใกลชิดทองถิ่นมีโอกาสสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน สถานประกอบการ หนวยงานของรัฐ
เครือขายความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุน
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ภาวะคุกคาม
1. ปจจุบันมีการแขงขันสูงมากจากหลายสถาบัน
2. กยศ. ทําใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนไดเพราะขอจํากัดในดาน
คาใชจายมีนอยลง
3. นโยบายของมหาวิทยาลัยไมชัดเจนมีการเปลี่ยนแปลง
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แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557-2560)
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย
6

แผนกลยุทธ / โครงการ / งบประมาณ

แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557-2560)
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย
แผนกลยุทธ / โครงการ / งบประมาณ
วิสัยทัศน : จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมในทองถิ่นและประชาคมอาเซียน
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา : ดานการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร : ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม จิตอาสา ใฝรู สูงาน สํานึกในความเปนไทย รักและผูกพันวิถีชีวิตทองถิ่น
เสริมสรางผูนําชุมชน นําทองถิ่นพัฒนา และยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
พันธกิจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม จิตอาสา ใฝรู สูงาน
ประเด็นยุทธศาสตร 1 การผลิตบัณฑิตใหมีความรู คูคณ
ุ ธรรม และเชี่ยวชาญในศาสตรที่ศึกษา
เปาประสงค
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1. หลักสูตรหลากหลาย
เอื้อตอการพัฒนา
ทองถิ่น และประเทศ

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

57 58 59 60
น กสูตร
- จํานวนหลักสูตรที่ตรงตามความ 7 8 9 9 - เรงรัดการพัฒนาหลักสูตรที่ตรง 1) โครงการจัดทํา และพัฒาหลั
ตามความต
อ
งการของท
อ
งถิ
น
่
และ
-หลั
ก
สู
ต
ร
วศ.บ.
ตองการของทองถิ่น และประเทศ
ประเทศ

- ระดับความสําเร็จของระบบและ
กลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร (สกอ. 2.1)

5

5

5

5

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
-หลักสูตร วท.บ.
-ประเมินหลักสูตรและปรับปรุง
สาขาวิชาการออกแบบและบรรจุ
ภัณฑ
- พัฒนาระบบการจัดการเรียนการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
สอนใหบัณฑิตมีคุณภาพที่พึง
-หลักสูตรวท.ม.
ประสงค มีความรู คูคุณธรรม
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการ
เชี่ยวชาญในศาสตรที่ศึกษา
กอสราง
-หลักสูตร ค.บ.
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
2) โครงการปรับปรุงหลักสูตร
3) โครงการพัฒนาสูการรับรองสากล
-พัฒนาใหหลักสูตรไดรับการ
ทางวิศวกร (หลักสูตร สถานที่ บุคลากร
รับรองจากสภาวิศวกร (กว.)
จป.ความปลอดภัย)

งบประมาณ
(ลานบาท)
57 58 59 60
0.10

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีวิชาการ/สาขาวิชา

0.10

0.10
0.10
0.10
0.10

0.50
0.10
0.80 0.80 0.80 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการฯ

เปาประสงค

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

57 58 59 60
- ระดับความสําเร็จของระบบและ 7 7 7 7 - ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียน
การเรียนการสอน ใหเปนแบบที่
กลไกการจัดการเรียนการสอน
เนนผูเรียนเปนสําคัญและมุงเนน
(สกอ. 2.6)
สมรรถนะที่เปนเลิศ

- ระดับความสําเร็จของระบบและ
กลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
(สกอ. 2.7)

5

5

5

5

โครงการ/กิจกรรม
4) โครงการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนแบบที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และมุงเนนสมรรถนะ

งบประมาณ
(ลานบาท)
57 58 59 60

ผูรับผิดชอบ

0.10 0.10 0.10 0.10 รองคณบดีวิชาการ
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-ปรับเปลี่ยนการสอนแบบมุงเนน
สมรรถนะที่เปนเลิศ เปนที่ตองการ
ของสถานประกอบการ
มุงเนน

5) โครงการพัฒนาฝกทักษะวิชาการ
0.08 0.08 0.08 0.08 สาขาวิศวกรรมเครื่องกลฯ
เทคโนโลยีเครื่องกล
ประกอบดวยกิจกรรมหลักดังนี้
1. โครงการอบรมชางกลึง
2. โครงการอบรมชางซอมจักรยานยนต
3. โครงการอบรมชางซอมเครื่องยนต

-มุงเนนการพัฒนาบัณฑิตเพื่อให
เปนที่ตองการของตลาด
อุตสาหกรรม

6) โครงการพัฒนาทางดานงานวิชาการ 0.06 0.06 0.06 0.06 สาขาวิศวกรรมไฟฟา
ดานวิศวกรรมไฟฟา
ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
1. อบรมเรื่องการออกแบบระบบสอง
สวางและการใชโปรแกรมออกแบบ
2. อบรมเรื่องระบบควบคุม PLC และ
นิวเมติกส การควบคุมเครื่องกลไฟฟา
3. สงเสริมทักษะดานสหกิจศึกษา
4. อบรม/บริการวิชาการแกชุมชน
7) โครงการพัฒนาทางดานวิชาการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

0.05 0.05 0.05 0.05 สาขาวิชาเทคโนฯ

8) โครงการพัฒนานักศึกษาดานการ
วิจัย/บริการวิชาการ/ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม/วิชาการ

0.66 0.66 0.66 0.66 สาขาวิชาเทคโนฯ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

2. มีพันธมิตรเครือขาย - จํานวนเครือขายทางวิชาการ
ทางวิชาการทั้งในและ หรือการประกันคุณภาพการศึกษา
ตางประเทศ เพื่อพัฒนา ทั้งในและตางประเทศ
ขีดความสามารถ
ประสบการณของ
บัณฑิต และดําเนินการ
อยางตอเนื่อง

เปาหมาย

กลยุทธ

57 58 59 60
3 3 3 3 - ธํารงรักษาและขยายพันธมิตร
เครือขาย

-สรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการ ที่มีสวนรวมดานวิชาการ
และการพัฒนาบัณฑิต

โครงการ/กิจกรรม
9) โครงการสรางเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการของบุคลากรดานการ
ออกแบบฯในภาคตะวันออก
10) โครงการศึกษาดูงาน
11) โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
12) โครงการสรางความสัมพันธ
มหาวิทยาลัยและโรงงานอุตสาหกรรม
ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้
1.1 สํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต
1.2 ศึกษาดูงานและสงนักศึกษาฝกงาน
ฝกงาน(สหกิจศึกษา)
1.3 สัมมนาอบรมดานเขียนแบบดวย
Computer

งบประมาณ
(ลานบาท)
57 58 59 60
0.10

ผูรับผิดชอบ
สาขาวิชาออกแบบฯ

0.10 0.15 0.15 0.15
0.05 0.05 0.05 0.05 รองคณบดีกิจการฯ
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13) โครงการความรวมมือการจัดการ
เรียนการสอนปริญญาโทกับ
มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

0.50

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการฯ

14) ความรวมมือในการจัดอบรมรวม
ของโรงไฟฟาบางปะกง
15) การศึกษาดูงานกับบริษัทเอกรัฐ
หมอแปลง

0.03

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

0.05

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

16) โครงการสรางความสัมพันธ
มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ
1. สํารวจความคิดเห็นผูใชบัณฑิต
2. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ

0.05

สาขาวิชาเทคโนฯ

17) โครงการจัดทํา MOU กับเครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการ

0.25

รองคณบดีวิชาการ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลยุทธ

57 58 59 60
3. บัณฑิตมีความโดดเดน - รอยละของบัณฑิตระดับปริญญา 84 85 87 90 - ใหแตละสาชาวิชาสํารวจขอมูล
บัณฑิตที่มีงานทําตรงตามศาสตร
ดานคุณธรรมจริยธรรม ตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
ภายใน 1 ป
ควบคูกับความเชี่ยวชาญ อิสระภายในระยะเวลา 1 ป
ในศาสตร ไดมาตรฐาน
วิชาการวิชาชีพเปนที่
- รอยละความพึงพอใจของ
84 85 87 90
ยอมรับของสังคมและ
นักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา
สถานประกอบการ
(ก.พ.ร. 4.2)

- รอยละความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตตอบัณฑิต (ก.พ.ร. 4.1)

84 85 87 90 - สํารวจการยอมรับและความ
เชื่อมั่นของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตในแตละสาขาวิชา

10
- รอยละของนักศึกษาที่สอบผาน
เกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ

85 85 87 90

- รอยละของบัณฑิตปริญญาตรี โท 90 90 90 90
และเอก ที่มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แหงชาติ

- ผลักดันใหสาขาวิชามีแผนการ
พัฒนานักศึกษาสูความเปนเลิศ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(ลานบาท)
57 58 59 60

ผูรับผิดชอบ

18) โครงการจัดงานความสัมพันธ
0.03 0.03 0.03 0.03 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมไฟฟา (ศิษยเกา - ศิษย
ปจจุบัน) เพื่อสอบถามสํารวจการไดงาน
ของบัณฑิต
19) โครงการวิจัยสํารวจบัณฑิตที่มีงานทํา 0.10 0.10 0.10 0.10 สาขาวิชาเทคโนฯ
0.02 0.02 0.02 0.02 สาขาวิชาเทคโนฯ
20) โครงการฐานขอมูลศิษยเกา
21) โครงการสํารวจขอมูลบัณฑิตที่มี
งานทําตรงตามศาสตร ภายใน 1 ป
22) โครงการเตรียมความพรอม
นักศึกษาสหกิจศึกษา
22) โครงการสํารวจการยอมรับและ
ความเชื่อมั่นของผูใชบัณฑิตคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
23) โครงการสาขาวิชาที่เปนเลิศ
24) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ดานภาษาตางประเทศ**

0.05 0.05 0.05 0.05 รองคณบดีวิชาการ
0.10 0.10 รองคณบดีวิชาการ
0.03 0.03 0.03 0.03 รองคณบดีวิชาการ

0.10 0.10 0.10 0.10 รองคณบดีวิชาการ

1.10 1.15 1.20 1.25 คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
25) โครงการสงเสริมและสนับสนุนให 1.10 1.15 1.20 1.25 คณะครุศาสตร
นักศึกษาหรือบัณฑิตเขารวมกิจกรรม
คณะมนุษยศาสตรฯ
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
คณะวิทยาศาสตรฯ
ทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ**
คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักสงเสริมวิชาการฯ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
- รอยละของโครงการที่สงเสริมให
บัณฑิตมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณตอโครงการพัฒนานักศึกษา
ทั้งหมด
- ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ใหกับนักศึกษา (สกอ. 2.8)

เปาหมาย
57 58 59 60
60 80 85 90

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
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5

5

5

- ระดับความสําเร็จของระบบและ
กลไกการใหคําปรึกษาและบริการ
ดานขอมูลขาวสาร (สกอ. 3.1)

7

7

7

7

28)โครงการวิจัยความพึงพอใจตอการ
ใหบริการ**

- ระดับความสําเร็จของ ระบบ
และกลไกการสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา (สกอ. 3.2)

6

6

6

6

29) โครงการใหความรูการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการจัด
กิจกรรมใหแกนักศึกษา
30) โครงการอบรมสัมมนาผูนํา
นักศึกษา
31) โครงการเครือขายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
32) โครงการสนับสนุนและจัดหา
สิ่งอํานวยความสะดวกทาง
การศึกษา เชน การพัฒนาและ
ปรับปรุงหองสมุด จัดทํามุม
คอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน
จัดหาอุปกรณประกอบการเรียน
การสอน จัดสภาพแวดลอมให
เหมาะสม ครุภัณฑการเรียนการ
สอน/สํานักงาน ดานสาธรณูปโภค
การขนสง หองน้ํา ฯลฯ**

78 80 82 85

ผูรับผิดชอบ

0.03 0.03 0.03 0.03

รองคณบดีกิจการฯ

26) โครงการสงเสริมและสนับสนุน
0.60 0.63 0.66 0.69 คณะครุศาสตร
นักศึกษาใหมีทักษะในวิชาชีพ โดยผาน
คณะมนุษยศาสตรฯ
การทดสอบความรูดานภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คอมพิวเตอรและ มาตรฐานวิชาชีพอื่น
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ๆ **
คณะวิทยาการจัดการ
27) โครงการเสริมสรางพฤติกรรมดาน 0.36 0.38 0.40 0.42 บัณฑิตวิทยาลัย
สํานักงานอธิการบดี
คุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษา**

5

- รอยละของความพึงพอใจตอสิ่ง
สนับสนุนและสภาพแวดลอมการ
เรียนรู (สกอ. 2.5)

งบประมาณ
(ลานบาท)
57 58 59 60

0.03 0.03 0.03 0.03
0.04 0.04 0.04 0.04
2.70 2.80 2.90 3.00 สํานักงานอธิการบดี
สํานักวิทยบริการฯ
สํานักสงเสริมวิชาการฯ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

- รอยละของนักศึกษาเขาใหมที่
เพิ่มขึ้น

12

4.มีผลงานหรือบทความ
วิทยานิพนธและงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพร
ตามเกณฑมาตรฐานสูง
กวาคาเปาหมายที่
กําหนด

เปาหมาย
57 58 59 60

5

5

5

5 ผลักดันใหสาขาวิชามีจํานวน

- ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา 70 80 90 100
ระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร (สมศ. 3)
- ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. 3)

กลยุทธ

100 100 100 100

นักศึกษาเพิ่มขึ้น โดยการ
ประชาสัมพันธเชิงรุก

โครงการ/กิจกรรม
33) โครงการ/กิจกรรมการ
ฝกอบรมการใชงานหรือบริการ
หองสมุดผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร

งบประมาณ
(ลานบาท)
57 58 59 60

ผูรับผิดชอบ

0.57 0.60 0.63 0.66

34) โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สัญจร

0.15 0.60 0.63 0.66 รองคณบดีวิชาการ

35) จัดนิทรรศการเผยแพรผลงาน
อาจารยและนักศึกษา

1.10 1.15 1.20 1.25 สาขาวิชาเทคโนฯ

36) โครงการสงเสริมศักยภาพนัก 1.20 1.25 1.30 1.35 บัณฑิตวิทยาลัย
ศึกษ ในการทําผลงาน บทความ
วิทยานิพนธ งานวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษา และสนับสนุนการ
ตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ

แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557-2560)
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย
แผนกลยุทธ / โครงการ / งบประมาณ
วิสัยทัศน : จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมในทองถิ่นและประชาคมอาเซียน
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา : ดานการจัดการเรียนการสอน
พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร : ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม จิตอาสา ใฝรู สูงาน สํานึกในความเปนไทย รักและผูกพันวิถีชีวิตทองถิ่น
เสริมสรางผูนําชุมชน นําทองถิ่นพัฒนา และยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
พันธกิจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม จิตอาสา ใฝรู สูงาน
ประเด็นยุทธศาสตร 2 การพัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในพันธกิจ
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1. คณาจารย บุคลากรมี
ความรูความสามารถ
และสมรรถนะตามสาย
งานและเปนผูที่มีความ
โดดเดนดานคุณธรรม
จริยธรรม มีความเปนอยู
ที่ดี ภายใตการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล

- รอยละของอาจารยที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา
(สกอ. 2.2)

- รอยละของจํานวนอาจารยที่มี
ตําแหนงทางวิชาการตออาจารย
ประจํา (สกอ. 2.3)

เปาหมาย

กลยุทธ

57 58 59 60
16 20 28 40 - พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
อยางเปนระบบใหมีศักยภาพ
และสมรรถนะตามสายงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)
โครงการ/กิจกรรม
57 58 59 60
1) โครงการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย 1.00 1.00 1.00 1.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีวิชาการ

2) โครงการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย 1.00 1.00 1.00 1.00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย
ยกเวนคาลงทะเบียนเมื่อศึกษาตอ
หลักสูตรภายในคณะหรือ
มหาวิทยาลัย

20 24 28 32 - สนับสนุนให คณาจารยเขาสู 3) โครงการพัฒนาอาจารยคณะ
ตําแหนงทางวิชาการในระดับ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเขาสู
ที่สูงขึ้น (จัดหาที่ปรึกษา การ ตําแหนงทางวิชาการ
จายเงินรางวัล
จัดสิ่ง
สนับสนุน ฯลฯ)

0.10 0.10 0.10 0.10

รองคณบดีวิชาการ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

57 58 59 60
- ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง 2 2 3 4 จัดหาที่ปรึกษาในการเขียน
บทความ/ผลงานทางวิชาการ
คุณภาพ*
- ระดับความสําเร็จของระบบการ
พัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน (สกอ.2.4)
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2. ผลงานวิชาการทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐาน
ภาระงานและกระจาย
ครอบคลุมทุกสาขาตาม
ศาสตร

เปาหมาย

7

7

7

7 - พัฒนาอาจารยเพื่อใหเกิด

การปฏิรูปการเรียนรูดาน
อุตสาหกรรม วิศวกรรม และ
เทคโนโลยี

- จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัล
หรือประกาศเกียรติคุณใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
สถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ. 7.2)

โครงการ/กิจกรรม
4) โครงการที่ปรึกษาการเขียนบทความ
ทางวิชาการ
5) โครงการพัฒนาความรูและสงเสริม
ศักยภาพอาจารยดานเทคนิคการสอน
และการวัดผลดานวิชาการ การวิจัย
และ/หรือตามศาสตร
6) โครงการฝกอบรมการปฏิรูปการ
เรียนรูดานอุตสาหกรรม วิศวกรรม และ
เทคโนโลยี
7) โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
และบุคลากรสายสนันสนุนคณะ

งบประมาณ
(ลานบาท)
57 58 59 60

0.05 0.05 0.05 0.05

รองคณบดีวิชาการ

0.08 0.08 0.08 0.08

รองคณบดีวิชาการ

0.80 0.80 0.80 0.80

รองคณบดีวิชาการ

0.15 0.15 0.15 0.15

รองคณบดีวิชาการ/
สํานักงานคณะ

8) โครงการสงเสริมความกาวหนา 3.15 3.30 3.45 3.60
และการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน**

5

5

หมายเหตุ บุคลากรทุกคนตองเขารับการอบรมอยางนอย 40 ชั่วโมงตอป

5

5 - ขับเคลื่อนองคกร
ใหเปนเลิศดวยความรู
และภูมิปญญา

ผูรับผิดชอบ

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9) โครงการพัฒนาทักษะ
1.00 1.20 1.40 1.60 คณะวิทยาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทุก
สํานักงานอธิการบดี
สายงาน**
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
10) โครงการจัดการความรู (KM) 0.03 0.03 0.03 0.03
สํานักวิทยบริการฯ
ดานการผลิตบัณฑิต
สถาบันวิจัยและพัฒนา
11) โครงการจัดการความรู
0.03 0.03 0.03 0.03
ศูนยศิลปะฯ
ดานการวิจัย
สถาบันพัฒนาคุณภาพครู
ศูนยภาษา

แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557-2560)
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย
แผนกลยุทธ / โครงการ / งบประมาณ
วิสัยทัศน : จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมในทองถิ่นและประชาคมอาเซียน
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา : ดานการวิจัย
พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร : ศึกษา วิจัย สงเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
พันธกิจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร 3 การพัฒนางานวิจัย และงานสรางสรรค ใหเปนที่ยอมรับของสังคมและนานาชาติ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

15

57 58 59 60
1. มีระบบและกลไกการ - ระดับความสําเร็จของระบบและ 8 8 8
8
บริหารจัดการงานวิจัย กลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
และงานสรางสรรค ที่ สรางสรรค (สกอ.4.1)
สงเสริมการนําไปสูการ
- ระดับความสําเร็จของระบบ
5 5 5
5
ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติและนานาชาติ และกลไกการจัดการความรูจาก
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.
4.2)
- จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ วิทยฯ วิทยฯ วิทยฯ วิทยฯ
งานสรางสรรค จากภายในและ 70,000 80,000 90,000 100,000
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจํา
60,000 70,000 70,000 70,000
และนักวิจัยประจํา (สกอ. 4.3)

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

- สงเสริมการขอทุนวิจัย
และงานสรางสรรค การ
ตีพิมพ เผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค และการ
นําไปใชประโยชน

1) โครงการคลินิกงานวิจัย งาน
สรางสรรคและการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อเผยแพร

งบประมาณ
(ลานบาท)
57 58 59 60
0.04 0.04 0.04 0.04

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีวิชาการ

เปาประสงค
2. มีผลงานวิจัย และ
งานสรางสรรค ที่สราง
คุณคา สามารถนําไปใช
ประโยชนตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ทองถิ่น
และประเทศ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
57 58 59

60

วิทยฯ วิทยฯ วิทยฯ วิทยฯ
- รอยละของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ ไดรับการ ตีพิมพ หรือ (16) (18) (20) (22)
16 16 16 16
เผยแพรในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานตออาจารยประจําและ/
นักวิจัยประจํา

16 18

- ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
งานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นในลุมน้ํา
บางปะกง (มหาวิทยาลัย 4.2)

8

20

8

8

- สงเสริมใหบุคลากรและ
นักศึกษาจัดทํางานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐสูทองถิ่น
- สรางความรวมมือการวิจัย
กับชุมชน

22 - สงเสริมใหบุคลากรของ

สาขาวิชาและนักศึกษาของ
สาขาวิชาทํางานวิจัยตางๆเพื่อ
นํามาพัฒนาทองถิ่น

16

- รอยละของงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ที่นํามาใชอันกอใหเกิด
ประโยชนอยางชัดเจนตออาจารย
ประจําและ/นักวิจัยประจํา

กลยุทธ

8

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(ลานบาท)
57 58 59 60

ผูรับผิดชอบ

2) โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับ
บุคลากรภายในสาขาวิชาออกแบบฯ

0.05 0.05 0.05 0.05

สาขาวิชาออกแบบฯ

3) โครงการสรางสิ่งประดิษฐ
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต
กิจกรรมหลัก
1. รถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
2. รถแขงขัน Student Formula
3. งานวิจัย นศ.ในวิชาโครงการ

0.10 0.10 0.10 0.10

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

4) โครงการวิจัยดานวิศวกรรมการ
จัดการ

0.08 0.08 0.08 0.08

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการฯ

5) โครงการสิ่งประดิษฐทางดาน
วิศวกรรมไฟฟา
1. งานวิจัยของนักศึกษาในวิชา
โครงงาน

0.04 0.04 0.04 0.04

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

6) โครงการวิจัยระดับทองถิ่น

0.08 0.08 0.08 0.08

สาขาวิชาเทคโนฯ

7) โครงการวิจัยและพัฒนาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

0.08 0.08 0.08 0.08

อาจารยประจําหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะฯ

แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557-2560)
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย
แผนกลยุทธ / โครงการ / งบประมาณ
วิสัยทัศน : จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมในทองถิ่นและประชาคมอาเซียน
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา : ดานการบริการทางวิชาการ
พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร : สรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
พันธกิจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : ประเด็นยุทธศาสตร 4 การพัฒนาวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงค
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1. เปนศูนยกลางการ
พัฒนาวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออก

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลยุทธ

57 58 59 60
- จํานวนโครงการอบรมเสริมสราง 10 12 14 16 - เรงรัดการเสริมสรางความ
ความเขมแข็งของวิชาชีพครู การ
เขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิต
พัฒนาครู และบุคลากรทางการ
และพัฒนาครู บุคลาการทาง
ศึกษา
การศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการ
เปนวิชาชีพชั้นสูง

โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการพัฒนาหลักสูตร
สําหรับการอบรมครู บุคลากร
ทางการศึกษา และวิชาชีพอื่น

งบประมาณ
(ลานบาท)
ผูรับผิดชอบ
57 58 59 60
0.11 0.12 0.12 0.13 สถาบันพัฒนาคุณภาพครู
คณะครุศาสตร

2) โครงการอบรมเสริมสรางความ 0.77 0.81 0.85 0.89
เขมแข็งของวิชาชีพครู การพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
3) โครงสงเสริมการใชแท็บเล็ต
พีซีในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ

0.60 0.60 0.60 0.60

4) โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ 0.30 0.30 0.30 0.30
สูความเปนมืออาชีพ
5) โครงการพัฒนาครูเพื่อใช
ภาษาอังกฤษสําหรับการเรียนรู

0.15 0.15 0.15 0.15

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
57 58 59 60

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
แบบบูรณาการ (EIS)

งบประมาณ
(ลานบาท)
57 58 59 60

ผูรับผิดชอบ

6) พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอื้อ 0.09 0.09 0.09 0.09
ตอการเปนแหลงความรูดานการ
พัฒนาวิชาชีพครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา
- มีเครือขายทางวิชาการทั้งใน
และตางประเทศในการพัฒนา
ขีดความสามารถและ
ประสบการณของครู

5

5

6

6

7) โครงการพันธมิตรผลิตครู

0.46 0.48 0.50 0.52 สถาบันพัฒนาคุณภาพครู
คณะครุศาสตร
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แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557-2560)
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย
แผนกลยุทธ / โครงการ / งบประมาณ
วิสัยทัศน : จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมในทองถิ่นและประชาคมอาเซียน
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา : ดานการบริการทางวิชาการ
พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร : สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบาน และเทคโนโลยีสมัยใหมที่เหมาะสมกับการดําเนินวิถีชีวิตในชุมชนและทองถิ่น
รวมทั้งการใชประโยชน การจัดการสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุล
พันธกิจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : ใหบริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม เพื่อยกระดับความรูของบุคลากรในทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร 5 การบริการวิชาการสูทองถิ่นเพื่อความเขมแข็งของชุมชน และสืบสานตามแนวพระราชดําริ
เปาประสงค
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1. เปนศูนยกลางแหง
ความเปนเลิศทาง
วิชาการของภาค
ตะวันออกที่เสริมสราง
การเรียนรูตลอดชีวิต
และความเขมแข็งของ
ชุมชนทั้งภาครัฐและ
เอกชน

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

57 58 59 60
- ระดับความสําเร็จของระบบและ 5 5 5 5 - บริการวิชาการที่มีคุณภาพ และ
ไดมาตรฐาน โดยเสริมสรางการ
กลไกการบริการทางวิชาการแก
เรียนรูแ ละการแกปญหาแกทองถิ่น
สังคม (สกอ.5.1)
- ระดับความสําเร็จของ
5 5 5 5
กระบวนการบริการทางวิชาการให
- จัดตั้งศูนยบริการวิชาการ
ทางดานเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
เกิดประโยชนตอสังคม (สกอ.5.2)

- รอยละของโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการแกสังคมที่นํามาใช
2. ทองถิ่นและชุมชนใน ในการพัฒนาการเรียน การสอน
และการวิจัย ตอจํานวนโครงการ
พื้นที่ภาคตะวันออก
บริการวิชาการทั้งหมด
ไดรับการพัฒนาอยาง
บูรณาการและสามารถ - ผลการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนหรือ
ปองกันหรือแกปญหา
องคกรภายนอก
สังคมไดอยางยั่งยืน

50 55 60 65

และวิศวกรรม

โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการสํารวจความตองการในการ
ใหบริการทางวิชาการและจัดทําคูมือ
ของคณะ
2) โครงการบริการวิชาการแกทองถิ่น

3 4

5

ผูรับผิดชอบ

0.05 0.05 0.05

รองคณบดีวิชาการ

0.10 0.10 0.10

รองคณบดีวิชาการ

3) โครงการจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาและ
บริการดานการออกแบบ

0.10 0.10 0.10

สาขาวิชาออกแบบฯ

4) โครงการศูนยบริการวิชาการดาน
เครื่องกลและอุตสาหกรรม

0.10 0.10 0.10

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

0.01 0.20 0.20 0.20

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม

0.01 0.01 0.01

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ

5) โครงการจัดตั้งศูนยฝกอบรม
เทคโนโลยีและวิศวกรรม

3

งบประมาณ
(ลานบาท)
57 58 59 60

6) โครงการจัดรายการวิทยุบํารุงรถยนต
ชุมชน

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

- ผลการชี้นําหรือแกปญหาของ
สังคมดานการพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชนอันกอใหเกิดประโยชนและ
สรางคุณคาตอสถาบัน (สมศ.20)
- ผลการชี้นําหรือแกปญหาของ
สังคมดานเศรษฐกิจพอเพียงอัน
กอใหเกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอสถาบัน

เปาหมาย
57 58 59 60

3

3 4

5

3

3 4

5

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
7) โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ดานอุตสาหกรรม วิศวกรรม และ
เทคโนโลยี แกชุมชน

8) โครงการสงเสริม การชี้นํา
ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม
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- สงเสริมและสืบสานโครงการอัน 9) โครงการสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ใน เนือ่ งมาจากพระราชดําริฯ
การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
10) โครงการศึกษาดูงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
- นําโครงการพระราชดําริบูรณา
การเขากับการเรียนการสอน
11) โครงการอบรมการสอนแบบบูรณา
การโครงการอันเนื่องมาจาก
- ปรับการเรียนการสอนให
พระราชดําริ
สอดคลองกับโครงการพระราชดําริ
12) โครงการอบรม สอนเรื่องการใช
พลังงานทดแทน/การรูจักคุณคาของ
พลังงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)
57 58 59 60

0.50 0.50 0.50

0.66 0.69 0.73 0.78

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีวิชาการ

รองคณบดีกิจการฯ

1.76 1.85 1.94 2.03 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
0.05 0.05 0.05 0.05 รองคณบดีวิชาการ/สาขาวิชา
0.03 0.03 0.03 0.03 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

0.03 0.03 0.03 0.03 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557-2560)
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย
แผนกลยุทธ / โครงการ / งบประมาณ
วิสัยทัศน : จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมในทองถิ่นและประชาคมอาเซียน
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา : ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร : ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม จิตอาสา ใฝรู สูงาน สํานึกในความเปนไทย รักและผูกพันวิถีชีวิตทองถิ่น
เสริมสรางผูนําชุมชน นําทองถิ่นพัฒนา และยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
พันธกิจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : สงเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร 6 การสงเสริมสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนา ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเผยแพรสูสากล
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลยุทธ
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57 58 59 60
1. มี เปนแหลงเรียนรู
- ระดับความสําเร็จของระบบและ 6 6 6 6 - เสริมสรางความรูความ
ทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิ- กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
เขาใจในคุณคา และความ
ปญญาทองถิ่น และ วัฒนธรรม (สกอ.6.1)
ภูมิใจในวัฒนธรรมของ
สรางสรรคผลงานดาน - จํานวนโครงการดาน
5 5 5 5 ทองถิ่นและชองชาติ
ศิลปวัฒนธรรมที่โดด
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
- เพิ่มคุณคาและมูลคาทาง
เดนเปนที่ยอมรับของ
ทองถิ่นที่บูรณาการกับการเรียน
วัฒนธรรมของทองถิ่นสูการ
สังคม
การสอน และกิจกรรมนักศึกษา
2. มีความรวมมือและ - จํานวนโครงการหรือผลงาน
3 4 4 5 จัดการวัฒนธรรมเชิง
เศรษฐกิจสรางสรรค
สรางเครือขายเผยแพร พัฒนาองคความรูทางวัฒนธรรม
ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิ - ระดับความสําเร็จของการ
5 5 5 5
ปญญาทองถิ่น การ สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะ
บริการชุมชนใน
และวัฒนธรรม (สมศ. 15)
ระดับชาติและนานาชาติ - ระดับความสําเร็จของการพัฒนา 5 5 5 5
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ. 16)

โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการสงเสริมพัฒนาภูมิปญญาไทย ดวยเศรษฐกิจ
สรางสรรค**

งบประมาณ
(ลานบาท)
ผูรับผิดชอบ
57 58 59 60
0.15 0.15 0.15 0.15 ศูนยศิลปะฯ

2) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู 0.10 0.11 0.12 0.13
ทางศิลปะ วัฒนธรรมสูการพัฒนา
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน**
3) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ 0.05 0.06 0.07 0.08
ปราชญชาวบาน เพื่อสรางองค
ความรูอยางยั่งยืน**
4) โครงการยกยองเชิดชูเกียรติ
เพชรศิลปะ วัฒนธรรม**

0.05 0.05 0.05 0.05

5) โครงการสงเสริมการเรียนรู
ประวัติศาสตรทองถิ่นและ
วัฒนธรรมลุมน้ําบางปะกง**

0.03 0.03 0.03 0.03

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
57 58 59 60

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
6) โครงการราชภัฏราชนครินทร
ศิลปะ วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
7) โครงการลานวัฒนธรรมราชนครินทรศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
ถิ่นภูมิปญญาไทย

งบประมาณ
(ลานบาท)
ผูรับผิดชอบ
57 58 59 60
0.05 0.05 0.05 0.05 ศูนยศิลปะฯ
0.20 0.20 0.20 0.20 ศูนยศิลปะฯ/
รองคณบดีกิจการฯ

8) โครงการเฝาระวังทาง
0.18 0.18 0.18 0.18
วัฒนธรรมสูสถานศึกษา
9) โครงการบูรณาการการทํานุ 0.22 0.23 0.24 0.25 ศูนยศิลปะฯ/
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
รองคณบดีกิจการฯ
เรียนการสอน และกิจกรรม
นักศึกษา
22

10) โครงการ/กิจกรรมความ
รวมมือการบริการวิชาการดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม

0.16 0.17 0.17 0.18

11) โครงการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคดานศิลปะและ
วัฒนธรรม

0.20 0.22 0.24 0.26

12) โครงการแลกเปลี่ยนองค
ความรูทางวัฒนธรรมกับกลุม
ประเทศ
13) โครงการจัดทําและพัฒนา
ฐานขอมูลสนับสนุนการศึกษา
คนควา วิจัย และเผยแพรการ
วิจัยดานศิลปะ และวัฒนธรรม
ทองถิ่น

0.42 0.44 0.46 0.48
0.17 0.18 0.19 0.20

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
57 58 59 60

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
14) โครงการสรางความรวมมือ
ของบุคลากรในการพัฒนา
สุนทรียภาพทางศิลปะและ
วัฒนธรรม

- มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
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- ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และ
สรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม
- รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชใน
การอนุรักษพัฒนาและสงเสริม
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอ
งบดําเนินการ
- รอยละของโครงการหรือกิจกรรมการ
อนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการ
หรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด
- รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวม
โครงการในการอนุรักษ พัฒนา และ
เสริมสรางเอกลักษณศิลปะและ
วัฒนธรรม

งบประมาณ
(ลานบาท)
57 58 59 60

ผูรับผิดชอบ

0.11 0.12 0.12 0.13

15) โครงการปรับแตงและรักษา 0.12 0.12 0.12 0.13
ภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับ
ธรรมชาติ และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

- เสริมสรางความรูความเขาใจใน 16) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
คุณคา และความภูมิใจใน
และสงเสริมคุณคาความเปนไทย
วัฒนธรรมของทองถิ่นและชองชาติ
17) โครงการบวงสรวงพระวิษณุและ
ทําบุญคณะ
- สงเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมดานทํานุศิลปวัฒนธรรม
18) โครงการลานวัฒนธรรม
และการสรางเครือขายความ
รวมมือดานศิลปวัฒนธรรมรวมกับ 19) โครงการทอดผาปา
20) โครงการรวมใจแตงผาไทย
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษาภายนอก
21) โครงการเครือขายความรวมมือดาน
มหาวิทยาลัยและAEC
ศิลปวัฒนธรรมและงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- สงเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นสู
22) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระดับชาติและนานาชาติ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

0.05 0.05 0.05 0.05 รองกิจการนักศึกษา
0.04 0.06 0.06 0.06 รองกิจการนักศึกษา
0.01 0.02 0.02 0.02 รองกิจการนักศึกษา
0.06 0.06 0.06 0.06 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการฯ
0.03 0.03 0.03 0.03 รองกิจการนักศึกษา
0.08 0.15 0.09 0.09 รองกิจการนักศึกษา

0.30 0.30 0.30 0.30 สาขาวิชา

แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557-2560)
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย
แผนกลยุทธ / โครงการ / งบประมาณ
วิสัยทัศน : ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาสูสากล
พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร : จัดระบบการบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาลอยางมีมาตรฐาน และสามารถพึ่งพาตนเองได
ประเด็นยุทธศาสตร 7 การบริหารจัดการคณะใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1. ระบบบริหารจัดการมี - ระดับความสําเร็จของระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
มาตรฐานบนพื้นฐาน
การตัดสินใจ (สกอ. 7.3)
หลักธรรมาภิบาล
24
- ระดับความสําเร็จของระบบ
บริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)

เปาหมาย

กลยุทธ

57 58 59 60
5 5 5 5 - มุงเนนประสิทธิภาพและ
ความเปนธรรมในการบริหาร
โดยยึดระบบประกันคุณภาพ
หลักธรรมา ภิบาลและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5

6

6

6 - พัฒนามหาวิทยาลัยสูการ
เปน e-university เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานตาม
ภารกิจ
- พัฒนาระบบบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและการบริหาร
ความเสี่ยง

งบประมาณ
(ลานบาท)
โครงการ/กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ
57 58 59 60
1) โครงการพัฒนาและปรับปรุง
1.20 1.30 1.35 1.40 สํานักวิทยบริการฯ
ระบบบริหารจัดการดานเทคโนโลยี
สํานักงานอธิการบดี
สารสนเทศ**
สํานักสงเสริมวิชาการฯ
2) โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก** 0.20 0.20 0.20 0.20
3) โครงการบริหารจัดการ
2.00 2.00 2.00 2.00 สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยในกรณีฉุกฉิน**
รองคณบดีวางแผนฯ
4) โครงการพัฒนาระบบการบริหาร 0.11 0.12 0.12 0.13
ความเสี่ยง
5) โครงการสรางความรูใหกับ
บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการความ
เสี่ยงเพื่อแกไข ลด หรือปองกัน
ความเสี่ยง

0.55 0.58 0.61 0.64

6) โครงการบริหารจัดการภายใน
องคกรสูมาตรฐานคุณภาพ

0.33 0.34 0.35 0.36

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
- ผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอยูในระดับดี
(สกอ.9.1)

เปาหมาย
57 58 59 60
4.25 4.31 4.41 4.51

กลยุทธ

งบประมาณ
(ลานบาท)
โครงการ/กิจกรรม
57 58 59 60
7) โครงการพัฒนาระบบการประกัน 0.22 0.27 0.32 0.37
คุณภาพการศึกษา

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีวางแผนฯ

- ผลการประกันคุณภาพ
3.81 3.91 4.01 4.11
การศึกษาภายนอกอยูในระดับดี
(สมศ.15)
2. มีระบบบริหารจัดการ

- ระดับความสําเร็จของระบบ
ทรัพยสินและรายได
การเงินและงบประมาณ
อยางเปนรูปธรรม ที่ (สกอ. 8.1)
นําไปสูการพึ่งตนเองได

7

7

7

7

25

- ผลการติดตาม ตรวจสอบ และ 3.51 3.71 .391 4.11
ประเมินผลงานของคณบดี และ
ผูอํานวยการ

8) โครงการบริหารจัดการระบบ
การเงินและงบประมาณ**

0.83 0.87 0.90 0.94 สํานักงานอธิการบดี

9) โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร 0.50 0.50 0.50 0.50
ทุกระดับเพื่อการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพ**
10) โครงการจัดทําผังแมบท
มหาวิทยาลัย**

3.00 - 3.00 -
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

3. สภาพแวดลอม
มหาวิทยาลัยทั้งในเมือง
และบางคลา เปน C G
W University เพื่อการ
เรียนการสอนที่มี
คุณภาพ

- ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการพัฒนาแผน
(สกอ. 1.1)
- ระดับความสําเร็จของผลการ
พัฒนาตามเอกลักษณของ
สถาบัน (สมศ.18)
- ระดับความสําเร็จของผลการ
บริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ
(สมศ.17)
- ระดับความสําเร็จของแผนการ
พัฒนา มรร.บางคลา ใหเปน
แหลงเรียนรูและบริการวิชาการ
- ระดับความสําเร็จของการ
ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
สภาสถาบันและผูบริหาร (สกอ.
7.1, สมศ.12,13)

4. เปนที่ยอมรับของ - รอยละความพึงพอใจของ
สังคม มีภาพลักษณที่ดี บุคลากรตอการบริหารจัดการ
บุคลากร อยูดีมีความสุข

เปาหมาย
57 58 59 60
8 8 8 8

4

4 5 5

4

4 5 5

5

5

5

5

7

7

7

7

85 87 89 91

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
11) โครงการสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานทั้งสองพื้นที่

งบประมาณ
(ลานบาท)
57 58 59 60
0.21 0.22 0.23 0.24

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานคณะ/สาขาวิชา

12) โครงการสนับสนุนสิ่งอํานวย 5.00 4.50 4.00 3.50
ความสะดวก อาคาร สถานที่
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงาน

13) โครงการสงเสริมการมีสวนรวม 0.11 0.12 0.12 0.13 สํานักงานอธิการบดี
ของบุคลากรในการบริหารจัดการ**
14) โครงการสนับสนุนอุปกรณให
เพียงพอ และทันสมัยตอการ
ปฏิบัติงาน**

0.55 0.58 0.61 0.64

15) โครงการ Happy workplace : 1.00 1.20 1.40 1.60
เติมความสุขในที่ทํางาน**
16) โครงการสรางจิตสํานึกที่ดีใน
การมีสวนรวมและเสริมสราง
จรรยาบรรณใหกับบุคลากร**

0.10 0.10 1.00 1.00

แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2557-2560)
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย
แผนกลยุทธ / โครงการ / งบประมาณ
วิสัยทัศน : จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมในทองถิ่นและประชาคมอาเซียน
พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร : ประสานความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา ชุมชน องคการทั้งในและตางประเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
พันธกิจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : สรางเครือขายดานวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับกลุมประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาคณะเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
เปาประสงค
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1. เปนแหลงเรียนรูและ
บริการวิชาการดาน
อาเซียน ในกลุมจังหวัด
ภาคกลางตอนกลาง

เปาหมาย

ตัวชี้วัด
- จํานวนกิจกรรมในการ
เพิ่มศักยภาพเพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียนใหแก
กลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนกลาง
- ดานวิชาการ
- ดานศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ

57

58

59

60

6
1

7
1

8
1

9
1

- สงเสริมการพัฒนาศักยภาพโดย
การจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู ดานวิชาการ งานวิจัย และ
ศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ
(ลานบาท)

โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการพัฒนา
ศักยภาพ รู รับ รุก เพื่อ
เขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน **
(งบประมาณจังหวัด)
2) โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานอาเซียน**

57
20

58
20

59
20

ผูรับผิดชอบ
60
20

ม.ราชภัฏ ฯ รวมกับ
สนจ.ฉช. และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

1.00 1.00 1.00 1.00 คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
ศูนยศิลปะฯ
สํานักวิทยบริการฯ
สํานักสงเสริมฯ

เปาประสงค

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

57 58 59 60
- จํานวนผูเขารับการพัฒนา 1,000 1,000 1,000 1,000
ทักษะทางภาษาในกลุม
จังหวัดภาคกลางตอนกลาง

โครงการ/กิจกรรม
3) โครงการพัฒนาทักษะ
ทางภาษา**

งบประมาณ
(ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ

57 58 59 60
1.55 1.55 1.55 1.55 สถาบันพัฒนาคุณภาพครู
ศูนยภาษา

- จํานวนผลงานวิจัยที่สอด
รับกับการเขาสูประชาคม
อาเซียน

1

1

1

1

4) โครงการพัฒนางาน 0.58 0.61 0.64 0.67 สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิจัยเพื่อสรางความเปน
หนึ่งในอาเซียน ดานการ
ศึกษา สังคม และ
วัฒนธรรม**

- จํานวนสื่อ องคความรู
ในการเผยแพรขอมูลดาน
อาเซียน

5

5

5

5

5) โครงการจัดทําสื่อ
องคความรูดานอาเซียน
**

0.10 0.10 0.10 0.10 ศูนยศิลปะฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ

28
6) โครงการจัดทําฐาน- 0.05 0.05 0.05 0.05 สํานักวิทยบริการฯ
ขอมูลของมหาวิทยาลัย
ออนไลนเผยแพรความรู
ดานอาเซียน **

เปาประสงค

เปาหมาย

ตัวชี้วัด
57

58

59

กลยุทธ
60

โครงการ/กิจกรรม
7) โครงการปรับปรุง
และพัฒนาเว็บไซต
มหาวิทยาลัยคณะ ศูนย
สํานัก สถาบัน และ
หนวยงานวิเทศสัมพันธ
เปนสองภาษา
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8) โครงการ
ประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยสู
ประชาคมอาเซียนโดยใช
สื่อตาง ๆ เชน สิ่งพิมพ
วิทยุ ฯลฯ

57

งบประมาณ
(ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ

58 59 60
0.05 0.02 0.02

สํานักงานคณะ

0.05 0.02 0.02

สํานักงานคณะ

9) โครงการมุมความรู 0.05 0.05 0.05 0.05 สํานักวิทยบริการฯ
ดานประชาคมอาเซียน
(ASEAN CORNER) **

เปาประสงค
2. นักศึกษาและ
บุคลากรมีความรู
ความสามารถและ
ศักยภาพพรอมรับ
การเขาสูประชาคม
อาเซียน

ตัวชี้วัด
- จํานวนหลักสูตรในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน

- จํานวนโครงการเตรียมความ
พรอมนักศึกษารองรับ
ประชาคมอาเซียน

เปาหมาย
57
3

58
3

59
3

60
3

6

6

6

6

กลยุทธ
- พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให

โครงการ/กิจกรรม

10) โครงการจัดทํา และ
ทันสมัยตรงตามความตองการของ พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับ
ทองถิ่น ประเทศ สอดคลองกับ
การเขาสูประชาคม
การเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน เพื่อ อาเซียน
มุงสูประชาคมอาเซียน

57

งบประมาณ
(ลานบาท)
58 59
0.50

60

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีวิชาการ/
สาขาวิชา

0.38 0.38 0.38 0.38 คณะมนุษยศาสตรฯ
11) โครงการพัฒนา
สํานักสงเสริมฯ
ศักยภาพทางภาษา และ
ศูนยภาษา
ความรูพื้นฐานดานอาเซียน
ใหแกนักศึกษา**
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12) โครงการเพิ่มศักยภาพ 0.35 0.45 0.45 0.45 สํานักสงเสริมฯ
ดานภาษาอังกฤษโดยการ
คณะวิทยาศาสตรฯ
จัดการเรียนการสอน ดวย
เอกสารตํารา
ภาษาอังกฤษ**
13) โครงการพัฒนา
0.10 0.10 0.10 0.10 รองคณบดีกิจการฯ
นักศึกษาสูโลกอาเซียน

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
57

58

59

60

กลยุทธ
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- รอยละของคณาจารยและ
70
บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
ความรูความสามารถและ
ศักยภาพ ดานการใช
ภาษาตางประเทศ
- ระดับความสําเร็จของ
4
นักศึกษา อาจารย และผูบริหาร
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

72

74

76

4

5

5

- สงเสริมการพัฒนาความรู
ความสามารถและศักยภาพดาน
วิชาการและทักษะในการ
ปฏิบัติงานของคณาจารยและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียน

งบประมาณ
(ลานบาท)
โครงการ/กิจกรรม
57 58 59 60
14) โครงการอบรมอาเซียน 0.25 0.35 0.35 0.35
โดยผูประกอบการ/
หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพของบัณฑิต
15) โครงการสนับสนุนให 0.40 0.55 0.55 0.55
นักศึกษาไดฝกงานในกลุม
ประเทศอาเซียน
16) โครงการสนับสนุนให 0.05 0.05 0.05 0.05
นักศึกษาไดรับการรับรอง
คุณภาพระดับสากล
ทางดานวิชาชีพและ
ภาษาตางประเทศ**
17) โครงการนิเทศและ
0.20 0.20 0.20 0.20
ประเมินผลการดําเนินงาน
สหกิจศึกษาในกลุม
ประเทศอาเซียน**
18) โครงการพัฒนา
ความรูความสามารถและ
ศักยภาพดานวิชาการ
และทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานของคณาจารย
และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเพื่อเขาสู
ประชาคมอาเซียน

0.10 0.10 0.10 0.10

ผูรับผิดชอบ
รองคณบดีกิจการ/
สาขาวิชา

รองคณบดีวิชาการ/
รองคณบดีกิจการฯ/
สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตรฯ

สํานักสงเสริมฯ

รองคณบดีวิชาการ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
- จํานวนเครือขายทาง
วิชาการกับกลุมประเทศ
อาเซียน+3

เปาหมาย
57
5

58
6

59
6

60
7

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

- สรางเครือขายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานวิชาการ วิจัย
ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตกับ
พันธมิตรทางวิชาการจากประเทศ
ในกลุมอาเซียน

19) โครงการแลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ

20) โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารยในอาเซียน

งบประมาณ
(ลานบาท)
ผูรับผิดชอบ
57 58 59 60
1.00 1.20 1.40 1.60 รองคณบดีวิชาการ/
รองคณบดีกิจการฯ

1.05 1.05 1.05 1.05 รองคณบดีวิชาการ/
รองคณบดีกิจการฯ
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21) โครงการคายเตรียม 0.50 0.50 0.50 0.50 คณะมนุษยศาสตรฯ
ความพรอมสูอาเซียน
แลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมขามพรมแดน**
22) โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีกับประเทศ
สมาชิกในภูมิภาค
อาเซียน**

0.30 0.30 0.30 0.30 ศูนยศิลปะฯ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

เปาหมาย
57

58

59

60

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม
23) โครงการสราง
เครือขายศิลปนและศิลปะ
วัฒนธรรมพื้นบานในกลุม
อาเซียน**
24) โครงสรางเครือขาย
ความรวมมือในการจัดทํา
ฐานขอมูลระหวาง
มหาวิทยาลัยและ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
ประชาคมอาเซียน

งบประมาณ
(ลานบาท)
ผูรับผิดชอบ
57 58 59 60
0.20 0.20 0.20 0.20 ศูนยศิลปะฯ

0.28 0.28 0.28 0.28

สํานักงานคณะ
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