
ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

ประเด็นยทุธศาสตร์

1.  จัดการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่ีคุณภาพ

เป้าประสงค์

     เป็นแหล่งรวมการศึกษาดา้นวชิาชีพและเทคโนโลยเีชิงบูรณา

     การที่เขม้แขง็และไดม้าตรฐานสากล

กลยทุธ์

1.  บูรณาการหลกัสูตรแบบองคร์วม

มาตรการ ที ่1

พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมทั้ง

ระดบัปริญญาโท  ปริญญาตรี    ป. บณัฑิต  และหลกัสูตรระยะ

สั้น

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

สน

ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1.   โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทหลกัสูตร 110,000      110,000       110,000      330,000      

       ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต   สาขาวชิานวตั

       กรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา

 2.   โครงการสัมมนาปรับปรุงหลกัสูตรประกาศนียบัตร 35,000       35,000       35,000       105,000      

      บัณฑิตสาขาวชิาชีพครู

 3.  โครงการสัมมนาปรับปรุงหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม 77,920      245,000      245,000       245,000      812,920      

      บัณฑิต

               สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (53)

               สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์  (53)

               สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (53)

               สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (53)

               สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (53)
77,920      

98,500      



ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

               สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

               สาขาวิชาเทคนิคศึกษา

 4.โครงการสัมมนาอาจารย์เพือ่บูรณาการองค์ความรู้ 50,000      194,800      38,200       194,800       38,200       194,800      38,200       634,400      114,600      

        -    สัมมนาเพื่อพฒันาอาจารย์ที่ปรึกษา 20,000        20,000         20,000        

        -   สัมมนาเพื่อพฒันาอาจารย์ให้เข้าสู่ตาํแหน่งวิชาการ 16,500        16,500         16,500        

       -   อบรมสนับสนุนการจัดทาํผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 16,500        16,500         16,500        

          ของอาจารย์

       - โครงการพฒันาอาจารย์และเตรียมความพร้อมในการจัด 50,000      48,200        15,500       48,200         15,500       48,200        15,500       

           หลกัสูตรด้วยระบบ e-learning (53)

       - โครงการพฒันาระบบการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการเรียน 93,600        22,700       93,600         22,700       93,600        22,700       

ร้และเน้นผ้เรียนเป็นสาํคัญรูและเนนผเูรยนเปนสาคญ

5. โครงการประเมินหลักสูตรและติดตามการสําเร็จการศึกษา 35,000        65,000       35,000         65,000       35,000        65,000       105,000      195,000      

หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ฯ

       - โครงการประเมินหลกัสูตรและติดตามผลผู้สาํเร็จการศึกษา 35,000        35,000         35,000        

          หลกัสูตรปริญญาตรี

       - โครงการประเมินหลกัสูตรและติดตามการสาํเร็จการศึกษา 65,000       65,000       65,000       

          หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต



ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

มาตรการที ่2

พฒันาหลกัสูตรต่อยอดใหแ้ก่ผูม้ีงานทาํ

ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.  โครงการพฒันาหลกัสูตรระยะสั้นเพือ่ประกอบวชิาชีพ 293,400      293,400       293,400      880,200      

       -  บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาพฒันาหลกัสูตรด้าน 150,000      150,000       150,000      450,000      

          ด้านวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาให้อาจารย์และนักศึกษา

          มีความรู้และสามารจัดทาํสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัการ

          ประกอบอาชีพ

       - จัดทาํสื่อออนไลน์เกี่ยวกบัการประกอบอาชีพหรือมีงานทาํ 71,700        71,700         71,700        215,100      

          ให้แก่คนทั่วไป

        พฒันาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานให้กบั 71 700        71 700         71 700        215 100            -  พฒนาศกยภาพและเพมประสทธภาพการทางานใหกบ 71,700        71,700         71,700        215,100      

          บุคคลทั่วไป

มาตรการที ่3

พฒันาหลกัสูตรร่วมกบัองคก์รภาครัฐและเอกชน

ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.  โครงการความร่วมมือทางวชิาการเครือข่ายครุศาสตร์ 5,250         5,250         5,250         15,750        

      อุตสากรรม

2.  โครงการสัมมนาเครือข่ายครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13,500        13,500         13,500        40,500        

มาตรการ 4



ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

จัดการเรียนการสอน e-learning

ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.โครงการคอมพวิเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม 45,000        45,000         45,000        135,000      

2.การเรียนการสอนบนเว๊บ(Web-bassed learning) 45,000        45,000         45,000        135,000      

3.การเรียนออนไลน์(On-Line Learning 45,000        45,000         45,000        135,000      

4.การเรียนทางไกลผ่านดาวเทยีม 45,000        45,000         45,000        135,000      

5.การเรียนด้วยวดิีโอผ่านออนไลน์ 45,000        45,000         45,000        135,000      

มาตรการที ่5

จดัระบบเทียบโอนประสบการณ์

ผลผลิต  ผ้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลผลต  ผสูาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

1.จัดตั้งหน่วยเทยีบโอนความรู้ของเด็กทีม่ีความสามารถพเิศษ 110,000      110,000       110,000      330,000      

กลยทุธ์



ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

2.  สร้างความเขม้แขง็ทางวชิาชีพเฉพาะทาง

มาตรการ ที ่1

จดัตั้งศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษาเพือ่การศึกษา

คน้ควา้และวจิยั

ผลผลิต   ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.สร้างเกณฑ์มาตรฐานวชิาชีพครูช่าง 6 สาขา 330,000      330,000       330,000      990,000      

  -สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 55,000        55,000         55,000        

  -สาขาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 55,000        55,000         55,000        

  -สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 55,000        55,000         55,000        

  -สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 55,000        55,000         55,000        

  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 55 000        55 000         55 000          -สาขาวศวกรรมเครองกล 55,000        55,000         55,000        

  -สาขาวิศวกรรมโยธา 55,000        55,000         55,000        

2.โครงการเตรียมความพร้อมทางการเรียน 75,000       98,500      2,195,200   16,200       2,195,200    16,200       2,195,200   16,200       6,759,100   48,600        

       -อบรมสัมมนาการจัดทาํแผนและโครงการสอน 116,500      116,500       116,500      349500

       -อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาํสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (53) 98,500      42,900        42,900         42,900        128700

       -อบรมเชิงปฏิบัติการการวดัและประเมินผลการเรียนวิชา 42,900        42,900         42,900        128700

         วิชาปฏิบัติ

       -อบรมสัมมนาการติดตามและประเมินผลโครงการ 42,900        42,900         42,900        128700

       -อบรมสัมมนาการบริหารและจัดการห้องเรียน 16,200       16,200       16,200       48600

       -การพฒันาระบบสารสนเทศและจัดการข้อมลูของอาจารย์ที่ปรึกษา 150,000      150,000       150,000      450000

       -พฒันาและจัดทาํห้องปฏิบัติการฝึกสอน 250,000      250,000       250,000      750000

       -พฒันาและจัดทาํห้องปฏิบัติการผลิตสื่อและนวตักรรมการ 1,550,000   1,550,000    1,550,000   4650000

       ศึกษา

มาตรการ  ที ่2



ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

พฒันาระบบคุณภาพที่เนน้มาตรฐานสากล

ผลผลิต    ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    * โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเพือ่พฒันาศกัยภาพ 111,940    111,940      

        นกัศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมดา้นระบบและกลไกดา้น

        การประกนัคุณภาพสาํหรับนกัศึกษา (53)

1.โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบการรับเข้าศึกษาต่อในคณะ 44,700.00   44,700.00    44,700.00   134,100.00 

3.โครงการจัดทาํคู่มือหลกัสูตร 90,000        90,000         90,000        270,000      

  -ปริญญาตรี 30,000        30,000         30,000        

  -ประกาศนียบตัร 30,000        30,000         30,000        

  -ปริญญาโท 30,000        30,000         30,000        

4 การจัดการความร้กบัระบบบริหารงานประกนัคณภาพภายใน 150 000      150 000       150 000      450 000      4.การจดการความรูกบระบบบรหารงานประกนคุณภาพภายใน 150,000      150,000       150,000      450,000      

   คณะ

กลยทุธ์



ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

การบริหารจัดการเชิงรุก

มาตรการที ่1

สร้างเครือข่ายฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร

ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.  โครงการอบรมการเพิม่ประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยแีละ 41,000        41,000         41,000        123,000      

งานบริหาร บริการของบุคลากร

2.  โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการและกลไกการบริหาร 350,000      350,000       350,000      1,050,000   

งานคณะ

มาตรการที ่2

 พฒันาผ้บริหารสายเลอืดใหม่ พฒนาผูบรหารสายเลอดใหม

1.โครงการพฒันาบุคลากรให้มีการบริหารจัดการตามหลกัการ 373,500      373,500       373,500      1,120,500   

บริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

   -โครงการฝึกอบรมผู้บริหารทุกระดับของคณะฯ  * 250,000      250,000       250,000      

   -โครงการพฒันาผู้นาํการบริหารการศึกษายคุใหม่ของคณะฯ 81,600        81,600         81,600        

   -โครงการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 41,900        41,900         41,900        

     สายสนับสนุนของคณะฯ

2.โครงการประชุมและศึกษาดูงานระบบการบริหารงานหลกัสูตร 420000 115900 115900 115900 767700

สูตรและการบริหารคณะฯ

3.โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรของคณะฯ -             138,000 309,000    568,700    239,950      239,950       239,950      1,028,850   706,700      

      -โครงการพฒันาศักยภาพของพนักงานและลกูจ้างในการ 138,000 268,700    216,250      216,250       216,250      

        ปฏิบัติงาน  (52)

      -  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (53) 309,000    



ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

         เรื่อง  การวางแผนพฒันาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

      -โครงการสร้างเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 23,700        23,700         23,700        

      -โครงการพฒันาศัยภาพผู้สอนในการจัดการกลยทุธในการ (53) 300,000    

        เรียนการสอนสายการศึกษา  ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มาตรการที ่3

ปรับปรุงพฒันาระบบบริหารงานสู่การเปลี่ยนแปลง

ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.โครงการสัมมนาเพือ่ทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารของคณะ 23,700        23,700         23,700        71,100        

2.โครงการพฒันาองค์กรเพือ่นําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ 20,000        20,000         20,000        60,000        

มาตรการที ่4

ประชาสัมพนัธ์คณะเชิงรุก

ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.  โครงการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาห 125,000      125,000       125,000      375,000      

      กรรมบัณฑิต และเน้นผู้เรียนทีด่้อยโอกาส

2.  โครงการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่หลกัสูตรประกาศนียบัตร 110,000     110,000     110,000     330,000      

     บัณฑิตสาขาวชิาชีพครู

3.  โครงการจัดหาทุนระดับปริญญาตรีในกลุ่มเป้าหมายและเน้น 12,500       12,500       12,500       37,500        

    ผู้เรียนทีด่้อยโอกาส

4  .โครงการพฒันาระบบคอมพวิเตอร์และระบบเครือข่าย 450,000      450,000       450,000      1,350,000   

มาตรการที ่5



ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

พฒันาระบบสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคก์ร

ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.โครงการพฒันาความรู้และทกัษะด้านเทคโนโลยกีารสื่อสาร 42,100        42,100         42,100        126,300      

และสารสนเทศสําหรับบุคลากรของคณะ

มาตรการที ่6

แนะแนวการศึกษาเชิงรุก

ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.โครงการแนะแนวสัญจร -             50,000   55,000        55,000         55,000        165,000      50,000        

   -โครงการพบผู้บริหารโรงเรียน 23,800        23,800         23,800        

   โครงการเปิดรั้วครศาสตร์อตสาหกรรม (52) 50 000   11 200        11 200         11 200           -โครงการเปดรวครุศาสตรอุตสาหกรรม (52) 50,000   11,200        11,200         11,200        

   -โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 20,000        20,000         20,000        

มาตราการที ่7

หารายไดจ้ากสินทรัพยแ์ละองคค์วามรู้ที่บุคลากรมีอยู่

ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.โครงการจัดตั้งศูนย์การให้บริการวชิาการและทดสอบวสัดุ 235,000      235,000      

เป้าประสงค์



ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

สร้างความเขม้แขง็ทางวชิาชีพเฉพาะทางดา้นครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กลยทุธ์

พฒันานกัศึกษาและบณัฑิตใหเ้ป็นทรัพยากรมนุษยท์ี่มีคุณค่า

มาตรการที ่1

เตรียมความพร้อมนกัศึกษาสู่โลกอาชีพ

ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 72,150      169,400      35,200       169,400       35,200       169,400      35,200       580,350      105,600      

บัณฑิตให้เป็นบัณฑิตทีพ่งึประสงค์

     -  โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าฝึกงานภาค 72,150      

         ฤดูร้อนปีการศึกษา 2552  (53)

        โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนร้ในการประกอบ 58 200        58 200         58 200              -  โครงการเพมประสทธภาพการเรยนรูในการประกอบ 58,200        58,200         58,200        

          วิชาชีพครู

      -  โครงการเพิ่มพนูศักยภาพด้านการสืบค้นข้อมลูทางวิชาการ 17,200        17,200         17,200        

        สาํหรับนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

      -  โครงการส่งเสริมการสร้าง ประกวดและพฒันานวตักรรม 20,200       20,200       20,200       

         ของนักศึกษา

      -  โครงการพฒันาทักษะภาษาไทยสาํหรับนักศึกษาครุศาสตร์ 25,000        25,000         25,000        

          อุตสาหกรรม

       -  โครงการพฒันาทักษะนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษและภาษา 69,000        69,000         69,000        

           ต่างประเทศในภมูิภาคอาเซียน (Asian Community)

        -  โครงการพฒันาทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 7,500         7,500         7,500         

        -โครงการพฒันาทักษะนักศึกษาด้านการนาํเสนอผลงานในรูป 7,500         7,500         7,500         

           แบบต่างๆ

มาตรการที ่2



ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

สร้างความตระหนกัในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการดาํรงชีพ

ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.โครงการพฒันานักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมด้านคุณธรรม 43,100        43,100         43,100        129,300      

จริยธรรม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม

      -โครงการเรียนรู้ด้านศาสนา กฏหมาย วิถีชีวิต เพื่อพฒันาคุณ 8,000          8,000           8,000          

        ธรรม จริยธรรมและวินัยนักศึกษา

      -โครงการส่งเสริมการแสดงออกตามขนบธรรมเนียมประเพณี 8,600          8,600           8,600          

       ไทย(ในวนับายศรีสู่ขวัญวนัรับน้องใหม่  วนัครู  วนัสถาปนา

       "โรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษา")

      -โครงการส่งเสริมภมูิปัญญาไทยในการส่งเสริมสุขภาพ 17,500        17,500         17,500        

       (รํากระบอง โยคะ นวดแผนไทย)       (รากระบอง โยคะ นวดแผนไทย)

     -โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณีไทยและ 9,000          9,000           9,000          

      ศิลปพืน้บ้าน

มาตรการที ่ 3

ใหค้วามรู้ความเขา้ใจและการยอมรับในเรื่องการยดึมัน่ประกอบ

คุณงามความดีในการเรียน การทาํงานและการดาํรงชีพ

ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.โครงการพฒันานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ด้าน 34,000        34,000         34,000        102,000      

    ภาวะความเป็นผู้นําและนักประชาธิปไตย

         -โครงการพฒันาทักษะการทาํงานเป็นทีมของนักศึกษา 8,500          8,500           8,500          

        -โครงการพฒันาความเป็นผู้นาํของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 8,500          8,500           8,500          

        -โครงการเสริมสร้างความเป็นผู้นาํนักประชาธิปไตยของ 8,500          8,500           8,500          

         นักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม



ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

        -โครงการเสริมสร้างนักศึกษาให้มีความศรัทธาต่อวิชาชีพและ 8,500          8,500           8,500          

          องค์กรวิชาชีพ

มาตรการที ่4

สนบัสนุนส่งเสริมการเสริมสร้างคุณภาพชีวติทั้งกายและใจ

ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.โครงการพฒันานักศึกษาด้านสุขภาพทกัษะชีวติและคุณภาพ 160,000    58,500       58,500       58,500       160,000      175,500      

ชีวติของนักศึกษา

       -โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักศึกษา  (53) 160,000    15,000       15,000       15,000       

       -โครงการพฒันาทักษะชีวิตในการลดความเสียงของนักศึกษา 35,000       35,000       35,000       

       โครงการส่งเสริมคณภาพชีวิตนักศึกษาและเชิดชเกียรติ 8 500         8 500         8 500                -โครงการสงเสรมคุณภาพชวตนกศกษาและเชดชูเกยรต 8,500         8,500         8,500         

        นักศึกษาครุศาสตร์อุสาหกรรม

มาตรการที ่5

แลกเปลี่ยนเรียนรู้นกัศึกษาและบุคลากรดา้นการพฒันานกัศึกษา

กบัอารยประเทศ

ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.โครงการสร้างเครือข่ายเพือ่เป็นศูนย์กลางการศึกษาวชิาชีพครู 350,000      350,000       350,000      1,050,000   

   ชั้นสูงสายช่างอุตสาหกรรมแก่ประเทศเพือ่นบ้าน

2.โครงการเสริมสร้างศักยภาพการแลกเปลีย่นเรียนรู้เครือข่าย 110,000      110,000       110,000      330,000      

    วฒันธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มาตรการที ่6



ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

ทาํความร่วมมือกบัสถานศึกษา  สถานประกอบการทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ

ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัสถานประกอบการ 50,000   8,500         8,500         8,500         75,500        

    ด้านการฝึกปฏิบัตวิชิาชีพครูการวจิัยและฝึกอบรมระยะสั้น (52)

2.โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัต่างประเทศด้านการ 250,000     250,000     250,000     750000

    เรียนการสอน การวจิัยและการฝึกอบรมระยะสั้น

มาตรการที ่7

ส่งเสริมสนบัสนุนในการพฒันาองคก์รและชมรมนกัศึกษาให้

เขม้แขง็และมีประสิทธิภาพเขมแขงและมประสทธภาพ

ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในการพฒันาความรู้และ 51,600        51,600         51,600        154,800      

    ทกัษะประสบการณ์ชีวติ

       -โครงการสัมมนาผู้นาํชมรมนักศึกษาและพฒันาสมาชิกเพื่อ 17,200        17,200         17,200        

        การสร้างเครือข่ายร่วมกนั

      -โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้และพฒันาชุมชน 25,200        25,200         25,200        

      -โครงการเสริมสร้างความเข้มแขง็ของคณะกรรมการชมรม 9,200          9,200           9,200          

        นักศึกษา

มาตรการที ่8



ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัศิษยเ์ก่าและองคก์รของสมาคม

ศิษยเ์ก่า

ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.โครงการพฒันาความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาห 11,200        11,200         11,200        33,600        

    กรรม สมาคมศิษย์เก่า ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ

2.โครงการเพือ่พฒันาประสบการณ์ทางวชิาชีพแก่นักศึกษาและ 57,000        7,500         57,000         7,500         57,000        7,500         171,000      22,500        

    ศิษย์เก่า

  -โครงการจัดทาํข้อมลูศิษย์เก่า 57,000        57,000         57,000        

  -โครงการเสริมสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า 7,500         7,500         7,500         

กลยทุธ์



ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

พฒันาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ

มาตรการที ่ 1

ปลกูจิตสาํนึกการทาํงานร่วมกนั

ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.โครงการส่งเสริมค่านิยมความรักและความภาคภูมิใจในการ 100,000     262,300      44,000       262,300       44,000       262,300      44,000       886,900      132,000      

   ทาํงานร่วมกนั

     -  โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมอาจารย์และบุคลากร 100,000     

        ทางการศึกษา (52)

     -  โครงการส่งเสริมค่านิยมความรักและภาคภมูิใจในคณะฯ และ 262,300      262,300       262,300      

         มหาวิทยาลยั

       โครงการกระชับความสัมพนัธ์ของอาจารย์และบคลากรใน 34 000       34 000       34 000            -  โครงการกระชบความสมพนธของอาจารยและบุคลากรใน 34,000       34,000       34,000       

         คณะฯประจาํปี

     -  โครงการแต่งการด้วยผ้าไทยในวนัศุกร์ 5,000         5,000         5,000         

     -   โครงการชื่นชมยินดีของคณะฯ 5,000         5,000         5,000         

มาตรการที ่2

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 282,800      282,800       282,800      848,400      

1.โครงการพฒันาเครือข่ายครูช่างอุตสาหกรรม

        -โครงการสร้างครูผู้นาํ 64,050        64,050         64,050        

        -โครงการสร้างครูต้นแบบ 208,250      208,250       208,250      

        -โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูพี่เลีย้ง 10,500        10,500         10,500        

มาตรการที ่3



ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีใหก้บับุคลากร

ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.โครงการพฒันาคุณภาพชีวติแบบองค์รวมของบุคลากร 128,500      7,500         128,500       7,500         128,500      7,500         385,500      22,500        

       -โครงการจัดหาวสัดุครุภณัฑ์สาํนักงาน 128,500      128,500       128,500      

       -โครงการจัดทาํมมุ coffee corner 7,500         7,500         7,500         

มาตรการที ่4

จดัทาํ Training Roadmap  สาํหรับบุคลากรสายวชิาการและสาย

สนบัสนุน

ผลผลิต  ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 โครงการเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ในการเรียนการสอน 659 200      659 200       659 200      1 977 600   1.โครงการเตรยมความพรอมของคณาจารยในการเรยนการสอน 659,200      659,200       659,200      1,977,600   

        -โครงการฝึกอบรมการพฒันาผลงานทางวิชาการ 9,200          9,200           9,200          

        -โครงการศึกษาต่อ วิจัยและฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางระยะ 650,000      650,000       650,000      

          สั้นทั้งในและต่างประเทศ

2.โครงการพฒันาสมรรถนะทางวชิาการและวชิาชีพเฉพาะ 8,500          8,500           8,500          25,500        

สําหรับบุคลากรสายผู้สอน

ประเด็นยทุธศาสตร์



ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

พฒันาสังคมโดยยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง

เป้าประสงค์

   ใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมโดยยดึหนกัเศรษฐกิจพอเพยีง

กลยทุธ์

4.  ใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมเพือ่สร้างและพฒันาอาชีพ

โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง

มาตรการ ที ่1

ฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสั้นเพือ่พฒันาอาชีพเดิมและสร้าง

อาชีพใหม่ให้แก่ชุมชนบนพืน้ฐานเศรษฐกจิพอเพยีง

ผลผลิต  ผลงานการให้บริการวชิาการ

โครงการจัดระบบบริการวชิาการทีต่อบสนองต่อความต้องการ 477 700     260 980    400 000      400 000       400 000      1 200 000   โครงการจดระบบบรการวชาการทตอบสนองตอความตองการ 477,700     260,980    400,000      400,000       400,000      1,200,000   

ของวชิาชีพบนพืน้ฐานเศรษฐกจิพอเพยีง

1.  โครงการฝึกอบรมวชิาชีพเฉพาะทางใหก้บัผูท้ี่สนใจทัว่ไป 400,000      400,000       400,000      1,200,000   

       -  โครงการใหบ้ริการเชิงรุก "การบริหารจดัการจดัเอกสารใน 70,000       

            สาํนกังาน" (52)

       -  โครงการให้บริการวิชาการ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

           * โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบชิน้เครื่อง 98,000       

              จักรกลและเขียนแบบเปลนด้วยโปรแกรม Auto CAD" (52)

           *  โครงการใช้รถยนต์ก๊าซธรรมชาติอัด (NGV) (52) 177,200     

           *  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบาํรุงรักษารถ 91,980      

               ยนต์เพื่อการประหยดัพลงังานและการใช้งานอย่าง

                ปลอดภยั (53)

       -  โครงการให้บริการวิชาการ (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ)

       -  โครงการให้บริการวิชาการ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)



ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

       -  โครงการให้บริการวิชาการ (สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์)

           *  โครงการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์รุ่นเยาว์  รุ่นที่ 2  (52) 70,000       

           *  โครงการฝึกอบรมอิเลก็ทรอนิกส์รุ่นเยาว์  รุ่นที่ 3  (53) 60,000      

       -  โครงการให้บริการวิชาการ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

       -  โครงการให้บริการวิชาการ (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)

       -  โครงการให้บริการวิชาการ (สาขาวิชาเทคนิคศึกษา)

         *  โครงการอบรมแก่ชุมชนเรื่องเทคนิคการถ่ายทาํวีดีทัศน์ 62,500       

              เพื่อการผลิตสื่อการสอน (52)

         *  โครงการอบรมเทคนิคการสร้างและนาํเสนอข้อมลูโดย 50,000      

              ใช้โปรแกรม Power Point (53)

          *  โครงการอบรมแก่ชมชนเรื่อง การถ่ายภาพนิ่งเพื่อนาํ 32 000                *  โครงการอบรมแกชุมชนเรอง การถายภาพนงเพอนา 32,000      

               เสนอผลงานวิชาการ (53)

          *   โครงการอบรมเรื่อง  การสอนตามแนวใหม่ (53) 27,000      

       -โครงการฝึกอบรมอาชีพและลงมือทาํให้แก่ชุมชน

มาตรการที ่ 2

ผลติสื่อการสอนวชิาชีพทั้งภาคภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ผลผลิต  ผลงานการให้บริการวชิาการ

1. โครงการพฒันาสื่อการเรียนการสอนสายวชิาชีพเฉพาะ 17,500        17,500         17,500        52,500        

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

      - โครงการอบรมการผลิตสื่อการสอน 17,500        17,500         17,500        52,500        

เป้าประสงค์



ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

เป็นแหล่งทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและสิ่งแวดลอ้ม

กลยทุธ์

สนบัสนุนและสืบสานงานศิลปวฒันธรรมและรักษาสิ่งแวดลอ้ม

มาตรการ  ที ่1

จดักิจกรรมดา้นอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มและศิลปวฒันธรรมร่วม

กบัชุมชน

ผลผลิต  ผลงานการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม

1. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 70,000       120,000    190,000      12,500       190,000       12,500       190,000      12,500       760,000      37,500        

      -  โครงการวฒันธรรมสัญจร  (52) (53) 30,000       70,000      70,000        70,000         70,000        310,000      

      -  โครงการเยาวชนรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทย  (52) (53) 40,000       50,000      50,000        50,000         50,000        240,000      

       โครงการวนัสาํคัญทางศาสนา 12 500       12 500       12 500       37 500              - โครงการวนสาคญทางศาสนา 12,500       12,500       12,500       37,500        

      - โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช 70,000        70,000         70,000        210,000      

มาตราการที ่ 2

ศึกษาค้นคว้าผสมผสานเทคโนโลยกีบัภูมิปัญญาท้องถิน่

ผลผลิต  ผลงานการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม

1. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งภูมิปัญญท้องถิน่ 13,500        14,000       13,500         14,000       13,500        14,000       40,500        42,000        

      - โครงการอบรมการบูรณาการภมูิปัญญาท้องถิ่นและสาขา 13,500        13,500         13,500        40,500        

วิชาชีพครุศาสตร์ฯ

      - โครงการประชุมวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแขง็ด้านภมูิ 14,000       14,000       14,000       42,000        

ปัญญาท้องถิ่นร่วมกบัชุมชน

มาตรการที ่ 3



ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

บูรณาการการอนุรักษส์่งเสริม  และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

สิ่งแวดลอ้มในการจดัการศึกษาและใหบ้ริการวชิาการ

ผลผลิต  ผลงานการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม

1. โครงการพฒันาบุคลากรคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมด้านคุณ 5,500          5,500           5,500          16,500        

ธรรม จริยธรรม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม

2. โครงการประชุมวชิาการด้านทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรมเพือ่ถ่าย 11,500        11,500         11,500        34,500        

ทอดความรู้แก่ชุมชน

มาตรการที ่ 4

เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมสู่สากล

ผลผลิต  ผลงานการทาํนบํารงศิลปวฒันธรรมผลผลต  ผลงานการทานุบารุงศลปวฒนธรรม

1. โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมสู่สากล 350,000      350,000       350,000      1,050,000   

      - โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

ด้านศิลปวฒันธรรมกบัประเทศเพื่อนบ้าน

มาตรการที ่5

สร้างโอกาสเปิดเวทีใหน้กัศึกษาไดแ้สดงออก ไดน้าํเสนองาน

ในดา้นศิลปวฒันธรรมของตนเอง

ผลผลิต  ผลงานทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม

1. โครงการส่งเสริมการแสดงออกด้านศิลปวฒันธรรมของนักศึกษา 84,000        84,000         84,000        252,000      

      - โครงการจัดนิทรรศการด้านศิลปวฒันธรรมพืน้บ้าน

ประเด็นยทุธศาสตร์



ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

สร้างและถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เชิงบูรณาการที่ไดม้าตรฐาน

เป้าประสงค์

สร้างและถ่ายทอดองคค์วามรู้เชิงบูรณาการเพือ่การแข่งขนัในระดบั

ชาติและนานาชาติ

กลยทุธ์

พฒันางานวจิยั / นวตักรรม / สิ่งประดิษฐเ์ชิงบูรณาการเพือ่

ประโยชน์เชิงพาณิชย์

มาตรการที ่ 1

สร้างเครือข่ายงานวจิยั

ผลผลิต  ผลงานวจิัยเพือ่สร้างองค์ความร้ผลผลต  ผลงานวจยเพอสรางองคความรู

1. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานวจิัย 18,500        18,500         18,500        55,500        

      - โครงการจัดเสวนาวิชาการและวิจัย

      - โครงการพฒันาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยกบัภาครัฐ

และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

      - โครงการสร้างความเข้มแขง็ทางครุศาสตร์ฯ เพื่อการวิจัย

เฉพาะทางโดยแสวงหาทุนวิจัยและเครือข่ายจากภายนอก

มาตรการที ่ 2



ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

พฒันาตน้กลา้นกัวจิยั

ผลผลิต  ผลงานวจิัยเพือ่สร้างองค์ความรู้

1. โครงการพฒันานักวจิัยรุ่นใหม่ 20,000        20,000         20,000        60,000        

 - จัดหลกัสูตรเพื่อพฒันานักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมกบัมหาวิทยาลยั

และสาขาวิชาเฉพาะทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 - จัดหลกัสูตรเพื่อพฒันานักวิจัยด้านเทคนิคศึกษา

มาตราการที ่3

พฒันานกัวจิยัมืออาชีพ

ผลผลิต  ผลงานวจิัยเพือ่สร้างองค์ความรู้

1  โครงการพฒันานกัวจิยัมืออาชีพดา้นครศาสตร์ อตสาหกรรม 137 550      137 550       137 550      412 650                    1. โครงการพฒนานกวจยมออาชพดานครุศาสตร อุตสาหกรรม 137,550      137,550       137,550      412,650      -              

      - โครงการส่งเสริมและพฒันานักวิจัยรุ่นกลาง

      - โครงการส่งเสริมและพฒันานักวิจัยอาวโุส

      - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเน้นไปสู่การ

จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่

ชุมชน

      - โครงการพฒันาศักยภาพอาจารย์ในการเข้าร่วม peer review

ของวารสารวิชาการและวิจัยนานาชาติ

มาตรการที ่4



ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

ติดตามประเมินผลความกา้วหนา้ในการดาํเนินการวจิยั

ผลผลิต  ผลงานวจิัยเพือ่สร้างองค์ความรู้

1. โครงการตดิตามประเมินผลการดําเนินงาน 5,500          5,500           5,500          16,500        

วจิัยของคณะฯ

 - โครงการจัดทาํจดหมายข่าวการวิจัยของคณะฯ 5,500          5,500           5,500          

มาตรการที ่5

เผยแพร่และถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่ความเป็นเลิศ

ผลผลิต  ผลงานวจิัยเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

1.  โครงการวจิัยเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี 600,000     2,116,650 2,500,000   2,500,000    2,500,000   10,216,650 

         การใช้ดินขาวผสม เส้นใยมะพร้าวฟางข้าวและแกลบเพิ่ม 600 000            -  การใชดนขาวผสม เสนใยมะพราวฟางขาวและแกลบเพม 600,000     

ประสิทธิภาพการป้องกนัความร้อนในผนังคอนกรีตกล๊อก (52)

      -  โครงการสร้างชุดฝึกหัดระบบการควบคุมงานอุตสาหกรรม (53) 286,650    

      -  โครงการการพฒันาผลิตภณัฑ์เสื้อผ้าฝ้ายอินทรีย์เพื่อเดก็ทารก (53) 380,000    

      -  การใช้กากมะพร้าว  ต้นข้าวโพด  และเปลือกทุเรียนและ 677,000    

วสัดุประกอบชีวภาคทดแทนไม้ (53)

     -  การใช้ดินขาวผสม กากมะพร้าว  เส้นใยจากต้นต้นข้าวโพด 773,000    

และเส้นใยจากเปลือกทุเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกนัความ

ร้อนและลดนํา้หนักในผนังคอนกรีตบล๊อก (53)

ผลผลิต  ผลงานวจิัยเพือ่สร้างองค์ความรู้



ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

2.  โครงการวจิัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ 30,000       1,306,000 284,000    2,000,000   2,000,000    2,000,000   7,336,000   284,000      

     -  สมรรถนะพืน้ฐานของครูช่างตาม พ.ร.บ. การศึกษาปี 2542 30,000       

ตามความต้องการของตลาดแรงงาน (52)

     -  การพฒันาชุดการเรียนรู้สาํหรับผู้ขอใบอนุญาตประกอบ 650,000    

วิชาชีพครูเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้กบัความเป็น

ครู (53)

    -  การนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนทางการ 400,000    

เงินเฉพาะรายบุคคล (53)

   -  การนาํรูปแบบหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการ 76,000      

ดาํรงชีวิตของกลุ่มข้าราชการ  จังหวดั  นนทบุรี (53)

     แนงทางการจัดกระบวนการเรียนร้การศึกษานอกโรงเรียน 180 000       -  แนงทางการจดกระบวนการเรยนรูการศกษานอกโรงเรยน 180,000    

ตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศักราช 2544 (53)

   -  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาคณะ 32,000      

      ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  หลกัสูตรครุศาสตร์อตสาหกรรม

      บัณฑิต (หลกัสูตร 5  ปี) (53)

   -  การออกแบบและสร้างระบบปฏิบัติการทางไกลสาํหรับ 120,000    

      นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (53)

  -  ปัญหาและการใช้นวตักรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ 32,000      

     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (53)

  -  โครงการ  การประเมินผลหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 100,000    

      สาขาวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยั

      เทคโนโลยีราชมงคล (53)

3. โครงการพฒันาระบบการบริหารจัดการวจิัยให้มีความคล่องตวั 65,000        9,200         65,000         9,200         65,000        9,200         195,000      27,600        



ลาํดบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ที่ งาน/โครงการ แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย. แผ่นดิน ผ. ป .ย.

แผนงบประมาณรายจ่าย     5  ปี   ปีงบประมาณ  2552-2556 เพือ่ดาํเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

งบประมาณปี 2552 งบประมาณปี 2553 งบประมาณปี 2554 งบประมาณปี 2555 งบประมาณปี 2556 รวมทั้งสิ้น

มีประสิทธิภาพและเอือ้ต่อการเผยแพร่งานวจิัยสู่สังคมและชุมชน

 - โครงการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารงานคณะเพื่อ 65,000        65,000         65,000        

มุ่งเน้นการประสานงานด้านการวิจัย

 - โครงการพฒันาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการประสานงาน 9,200         9,200         9,200         

และติดตามผล

รวมทั้งสิ้น 2,630,400  426,000 9,772,840 1,705,400 20,280,150 1,036,850  20,045,150  1,036,850  20,045,150 1,036,850  57,047,660 3,405,950   
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