แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2555
หน่ วยงาน คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
ผลผลิต : ผลงานการให้ บริการวิชาการ
ตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ :
- ผูเ้ ข้ารับบริ การนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
เชิงคุณภาพ :
- ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริ การ
เชิงเวลา :
- โครงการบริ การวิชาการที่ส่งเสริ มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี

เชิงปริมาณ :
- จานวนโครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการแก่สงั คม
เชิงคุณภาพ :
- ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การในกระบวนการให้บริ การ
เชิงเวลา :
- งานบริ การวิชาการแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด
เชิงต้ นทุน :

ร้อยละ

84

ร้อยละ

78

ร้อยละ

7

- ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
กลยุทธ์ / กลวิธี/
มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 3.1 ให้บริ การวิชา

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
งบเงินอุดหนุน
1 โครงการอบรมอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่ นที่ 4

การแก่สงั คมเพื่อสร้ างและ
พัฒนาอาชี พโดยยึดหลัก
ของเศรษฐกิจพอเพียง
กลวิธี/มาตรการที่ 3.1.1
พัฒนาหลักสู ตรระยะสั้นเพื่อ
ส่ งเสริ มอาชี พเดิม และสร้าง

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ องการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ
ในงานอุตสาหกรรม
3 โครงการอบรมพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (Computer
Assisted Instruction : CAI)
4 โครงการเสริ มทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่องานอาชีพ

อาชี พใหม่ให้แก่ชุมชนบนพื้น
ของเศรษฐกิจพอเพียง

5 โครงการอบรมเรื่ องเทคนิคการสอนอย่างครู มืออาชีพ

ปริมาณ คุณภาพ
P 30 คน
A
P 30 คน
A
P 50 คน
A
P 120 คน
A
P 35 คน
A

เวลา

5 โครงการ/กิจกรรม
ร้อยละ 85
ร้อยละ 92
310,000 บาท

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับ
หมายเหตุ
ต้ นทุน
อื่น ๆ
ปี 2554
ปี 2555
ผิดชอบ
แผ่นดิน เงินรายได้
(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
แผ่นดิน เงินรายได้
310,000
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
50,000
50,000
80,000

80,000

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า

65,000

65,000

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

70,000

70,000

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

45,000

45,000

สาขาวิชาเทคนิ คศึกษา

หน ้าที่ 1 จาก 1

แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2555
หน่ วยงาน คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
ผลผลิต : ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์
เชิงปริมาณ :
- โครงการ / กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ ดา้ นทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ :
- ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการต่อประโยชน์ของการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
เชิงเวลา :
- โครงการ / กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ ดา้ นทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ :
ร้อยละ 80

- จานวนโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม

3

โครงการ/กิจกรรม

เชิงคุณภาพ :
ร้อยละ 86

- โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ร้อยละ 86

เชิงเวลา :
ร้อยละ 80

- โครงการ / กิจกรรม ที่แล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ 92

เชิงต้ นทุน :
- ค่าใช้จ่ายของการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป้าหมาย
กลยุทธ์ / กลวิธี/มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 4.1

กลวิธี/มาตรการที่ 4.1.3
บูรณาการการอนุรักษ์ส่งเสริ ม

โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่ ายอื่น
1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมนักศึกษา

2 โครงการปลูกฝังจิตสานึกเกี่ยวกับความเป็ นครู ให้แก่นกั ศึกษา

ปริมาณ คุณภาพ
P 45 คน
A
P 680 คน
A

เวลา

207,000 บาท

งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับ
ต้ นทุน
อืน่ ๆ
ปี 2554
ปี 2555
ผิดชอบ หมายเหตุ
แผ่ นดิน เงินรายได้
(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
แผ่ นดิน เงินรายได้
135,000
0
ฝ่ ายกิจการนักศึกษา
45,000
45,000
90,000

และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมในการจัดการ
ศึกษาและการให้บริ การวิชาการ

หน ้าที่ 1 จาก 1

90,000

ฝ่ ายกิจการนักศึกษา

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2555
หน่ วยงาน คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพือ่ ถ่ ายทอดเทคโนโลยี
ตัวชีว้ ดั ระดับผลลัพธ์

ตัวชีว้ ดั ระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ :
- จำนวนงำนวิจยั หรื องำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชำติหรื อนำนำชำติ
เชิงคุณภาพ :
- จำนวนผลงำนวิจยั /นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิ งพำณิ ชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
เชิงเวลา :
- จำนวนผลงำนวิจยั /นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
ร้อยละ

เชิงปริมาณ :
- จำนวนโครงกำรวิจยั
เชิงคุณภาพ :
- จำนวนโครงกำรวิจยั เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
เชิงเวลา :
- โครงกำรวิจยั ที่แล้วเสร็ จภำยในระยะเวลำที่กำหนด
เชิงต้ นทุน :

เรื่ อง
เรื่ อง
50

- ค่ำใช้จ่ำยกำรวิจยั ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
เป้าหมาย
กลยุทธ์ / กลวิธี/มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนำ
งำนวิจยั /นวัตกรรม/สิ่ง
ประดิษฐ์เชิ งบูรณำกำร
เพือ่ ประโยชน์เชิ งพำณิ ชย์

ที่ได้มำตรฐำนเพื่อกำร
แข่งขันในระดับชำติ
และระดับนำนำชำติ
กลวิธี/มำตรกำรที่ ....

โครงการ/กิจกรรม
งบเงินอุดหนุน
1 โครงกำรกำรวิเครำะห์สำเหตุของอุบตั ิเหตุเชิงลึกในประเทศไทย กรณี

ศึกษำ : อุบตั ิเหตุขบวนรถไฟชนยำนพำหนะ
2 โครงกำรกำรลดปริ มำณของคลอไรด์อิออนในคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ด้วยวิธีทำงไฟฟ้ ำเคมีโดยใช้พลังงำนจำกแสงอำทิตย์
3 โครงกำรกำรพัฒนำคลื่นสัญญำณไฟฟ้ ำเพือ่ ใช้วดั อัตรำกำรเกิดสนิ ม
ของเหล็กในคอนกรี ต
4 โครงกำรกำรพัฒนำชุดกำรเรี ยนรู้สำหรับผูข้ อใช้ใบประกอบวิชำชีพ
เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้กบั ควำมเป็ นครู
5 โครงกำรกำรผลิตแผ่นหนังภำยในอำคำรที่ทำจำกวัสดุเหลือทิ้งใช้
จำกต้นสบู่ดำ

ปริมาณ คุณภาพ

เวลา

งบประมาณ
ต้ นทุน
แผ่นดิน เงินรายได้

แผ่นดิน

เงินรายได้

ร้อยละ

12

โครงกำร

12

โครงกำร
65

4,611,945 บำท
ระยะเวลาดาเนินงาน

อืน่ ๆ
ปี 2554
ปี 2555
(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

ผู้รับ
ผิดชอบ

หมายเหตุ

1,868,100
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A

370,000

370,000

นำยกฤษ เจ็ดวรรณะ

398,400

398,400

ผศ. จักรพันธ์ แสงสุวรรณ

399,700

399,700

ผศ. จักรพันธ์ แสงสุวรรณ

300,000

300,000

ผศ. ดร. นุชนำฎ ผ่องพุฒิ

400,000

400,000

นำงสำวผกำมำส ชูสิทธิ์

หน ้าที่ 1 จาก 1

แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2555
หน่ วยงาน คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพือ่ สร้ างองค์ ความรู้
ตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์

ตัวชี้วดั ระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ :
- จำนวนงำนวิจยั หรื องำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชำติหรื อนำนำชำติ
เชิงคุณภาพ :
- จำนวนผลงำนวิจยั /นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิ ชย์ /ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
เชิงเวลา :
- จำนวนผลงำนวิจยั /นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
ร้อยละ

เชิงปริมาณ :
- จำนวนโครงกำรวิจยั
เชิงคุณภาพ :
- จำนวนโครงกำรวิจยั เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
เชิงเวลา :
- โครงกำรวิจยั ที่แล้วเสร็ จภำยในระยะเวลำที่กำหนด
เชิงต้ นทุน :

เรื่ อง
เรื่ อง
50

- ค่ำใช้จ่ำยกำรวิจยั ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
กลยุทธ์ / กลวิธี/
มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนำงำน

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
งบเงินอุดหนุน
1 โครงกำรวิจยั กำรพัฒนำระบบเทียบโอนรำยวิชำในสถำบันอุดมศึกษำ

วิจยั /นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์
เชิงบูรณำกำรเพื่อประโยชน์ 2 โครงกำรวิจยั องค์ประกอบที่มีผลต่อควำมสำมำรถในกำรเรี ยน
เชิงพำณิ ชย์ที่ได้มำตรฐำน
เพื่อกำรแข่งขันในระดับ

วิชำคอมพิวเตอร์ กรำฟฟิ กส์
3 โครงกำรวิจยั แผ่นใยอัดจำกเส้นใยต้นมันสำปะหลัง

ชำติและระดับนำนำชำติ

4 โครงกำรวิจยั กำรออกแบบและสร้ำงชุดทดลองกำรควบคุมระบบ
กลวิธี/มำตรกำรที่ 5.1.5

อัตโนมัติในกำรเรี ยนกำรสอนวิชำทำงวิศวกรรมหลักเพื่อใช้ร่วมกับ
เกณฑ์มำตรฐำน

ปริมาณ คุณภาพ
P
A
P
A
P
A
P
A

เวลา

งบประมาณ

ร้อยละ

4

โครงกำร

4

โครงกำร
65

189,450 บำท
ระยะเวลาดาเนินงาน

ผู้รับ

หมายเหตุ
ต้ นทุน
อื่น ๆ
ปี 2554
ปี 2555
ผิดชอบ
แผ่นดิน เงินรายได้
(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
แผ่นดิน เงินรายได้
189,450
189,450
นำงสำวผกำมำส ชูสิทธิ์
50,000
50,000
40,000

40,000

นำงสำวอัมภำภรณ์ พิรวณิ ชกุล

50,000

50,000

นำยสุ ทธิชยั อุดมรัตน์

49,450

49,450

นำยศุภชัย หอวิมำนพร

หน ้าที่ 1 จาก 1

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2555
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิ งปริมาณ :
- ผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำที่ได้งำนทำตรงสำขำ
เชิ งคุณภาพ :
- ควำมพึงพอใจ ของนำยจ้ำงที่มีต่อผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ
เชิ งเวลา :
- ผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำที่ได้งำนทำ ศึกษำต่อ หรื อประกอบอำชีพอิสระภำยในระยะเวลำ 1 ปี

เชิ งปริมาณ :
- จำนวนผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำ
- จำนวนนักศึกษำที่เข้ำใหม่
- จำนวนนักศึกษำที่คงอยู่
เชิ งคุณภาพ :
- ผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลักสูตร
เชิ งเวลา :

ร้อยละ

70

ร้อยละ

80

ร้อยละ

75

- ผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำมหลักสู ตรภำยในระยะเวลำที่กำหนด

239
330
1,037

คน
คน
คน

ร้อยละ

100

ร้อยละ

95

เชิ งต้ นทุน :
- ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
เป้าหมาย

กลยุทธ์ / กลวิธี/
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ปริมาณ คุณภาพ

เวลา

งบประมาณ
ต้ นทุน
แผ่นดิน
เงินรายได้

กลยุทธ์ที่ 1.1 , 1.2 , 1.3 งบบุคลากร
2.1 , 2.2
งบดาเนินการ
- ค่ำตอบแทน
- ค่ำใช้สอย
- ค่ำวัสดุ
- ค่ำสำธำรณูปโภค
งบลงทุน
ค่ าครุ ภัณฑ์
กลยุทธ์ที่ 1.1 , 1.2 , 1.3 1 ชุดทดลองสำหรับห้องปฏิบตั ิกำรเทคโนโลยียำนยนต์

2.1 , 2.2
2 เครื่ องประมวลผลทำงคอมพิวเตอร์ แบบพกพำ
3 เครื่ องสแกนป้ อนเอกสำรอัตโนมัติ Auto Feed Scanner

P 1 ชุด
A
P 3 เครื่ อง
A
P 1 เครื่ อง
A

5,200,000

หน ้าที่ 1 จาก 3

77,249,499
ระยะเวลาดาเนินงาน

บำท
ผู้รับ

หมายเหตุ
อื่น ๆ
ปี 2554
ปี 2555
ผิดชอบ
(ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
20,000,397 2,163,000
0
15,192,802 8,948,050
0
4,391,250 5,401,400
2,413,852 1,450,000
8,317,700 2,006,650
70,000 90,000
29,593,100 410,000
0
5,200,000 410,000
0
5,200,000
สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่ องกล

แผ่นดิน

เงินรายได้

93,000

93,000

สนง. คณบดี

40,000

40,000

สนง. คณบดี

