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คํานํา 
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เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือเปนแนวทางในกาบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของคณะ
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ประวัติและขอมูลทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

ประมง  เปดการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชา ไดแก  สาขาเทคโนโลยีการประมง  สาขาวิทยาศาสตรทาง
ทะเล  สาขาสิ่งแวดลอม สาขาศึกษาท่ัวไป  และสาขาเทคโนโลยี ตอมาสาขาเทคโนโลยี มีความประสงคท่ีจะ
แยกสวนงานการศึกษาออกจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง เปนสวนงานภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ชื่อ“ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ” เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. เพ่ือจัดการเรียนการสอน และผลิตนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับ
ปริญญาและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางดานวิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยีวิศวกรรม ใหมีความรู
ความสามารถ  มีทักษะและความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเพ่ือรับใชสังคม ตอบสนองความตองการ
บุคลากรในสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของ ท้ังในภาครัฐและเอกชน 

2. เพ่ือพัฒนาองคความรูและงานวิจัย ในสาขาท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนของ
คณะ สรางองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมท้ังการถายทอดความรูท่ีเก่ียวของ 

3. เพ่ือบริการทางวิชาชีพทางดานวิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีวิศวกรรม แกภาครัฐและ
เอกชน 

4. เพ่ือเปนองคกรท่ีเปนแบบอยางในการอนุรักษ สืบสาน สรางสรรค ทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

           โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (Faculty of Engineering and Technology) 
ไดผานการพิจารณามีมติเห็นชอบ จากการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 
๔/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ และใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  และ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในคราวประชุมครั้ ง ท่ี๕/๒๕๕๗ เ ม่ือวันท่ี 
๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๗ ไดมีมติเห็นชอบให โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี เปนสวนงาน
ภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (Faculty of Engineering and Technology) โดยสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑๕๕-๗/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ ไดมีมติใหจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี (Faculty of Engineering and Technology) 
เปนสวนงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 ซ่ึงมีการแบงสวนงานภายในเปนงานสายสนับสนุน (สํานักงานคณบดี) ดังนี ้

1. งานบริหารและวางแผน 
2. งานวิชาการและวิจัย 
3. งานพัฒนานักศึกษา 
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วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

 
ปรัชญาการศึกษา 
 “สรางสรรคสังคม สงเสริมปญญา พัฒนางานวิจัย ใสใจเทคโนโลยี” 
 
วิสัยทัศน  (Vision) 
 เปนศูนยกลางในการผลิตบัณฑิตดานวิศวกรรม พลังงาน สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี โดยเนนพัฒนา
ดานวิชาการและเชี่ยวชาญปฏิบัติ พรอมท้ังสรางงานวิจัยเพ่ือตอบสนองความตองการของภูมิภาคฝงอันดามัน    
 
พันธกิจ  (Mission) 
   1. มุงเนนผลิตบัณฑิตท่ีเชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี และมี
ความสามารถพรอมเขาสูตลาดแรงงานท้ังในและตางประเทศ 
   2. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี ท่ีนําไปสูการ
แกปญหาและพัฒนาประเทศ 
   3. บริการทางวิชาการ และเพ่ิมองคความรูทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของสังคม 
   4. สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษภูมิปญญาไทย และสิ่งแวดลอม 
  
อัตลักษณ 
   “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 
 
เอกลักษณ 
   “เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ” 
 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

1. มีวินัย ซ่ือสัตย เสียสละ จิตสาธารณะ และภักดีตอองคกร 
2. เปนนักปฏิบัติ ใฝรู สูงาน 
3. คิดเปน ทําเปน ใชเปน 
4. มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
5. เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสารระดับสากล 
6. รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
7. สามารถทํางานเปนทีมได ท้ังในบทบาทของผูนําและผูตาม 
8. อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดลอม 
9. มีสุขภาพสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

1. นโยบายดานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
2. นโยบายดานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
3. นโยบายดานพัฒนาบุคลากร 
4. นโยบายดานพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมและบริการชุมชน 
5. นโยบายดานพัฒนาการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
6. นโยบายดานพัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 

1. การพัฒนาการศึกษาดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มุงสรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม 
จริยธรรม สูตลาดแรงงานท้ังในและตางประเทศ 

2. การพัฒนาศักยภาพอาจารยและบุคลากรทางดานการศึกษา เพ่ือสรางงานวิจัยและองคความรู
ใหมดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาประเทศ 

3. การถายทอดองคความรู ทางดานวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีดี 
ตามความตองการของสังคม 

4. การปลูกจิตสํานึกในการทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม แกนักศึกษา
และบุคลากร 
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กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 
แผนกลยุทธของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2563 เพ่ือใหการดําเนินงานประสบ

ความสําเร็จ จึงไดจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตหลักการดังนี้ 
1. หลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ 

2. หลักธรรมมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 มี 6 องคประกอบคือ 
1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 
2) หลักคุณธรรม (Morality) 
3) หลักความโปรงใส (Accountability) 
4) หลักการมีสวนรวม (Participation) 
5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility ) 
6) หลักความคุมคา (Cost – effectiveness or Economy) 

 
วัตถุประสงคของแผนกลยุทธทางการเงิน 

1. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการดานงบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

2. เพ่ือสรางกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใชจายงบประมาณโดยจัดสรร
งบประมาณใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

3. เพ่ือใหบริหารจัดการดานงบประมาณมีเปาหมายท่ีชัดเจน และปฏิบัติได 
4. สงเสริมใหบุคลากรใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา 
5. เพ่ือใหมีการติดตาม ประเมินผลดานการเงินและงบประมาณ และนําผลไปปรับปรุงพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) ดานการเงิน 
 ผลการวิเคราะหสถานภาพการดําเนินการดานการเงินของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีพบวา 
มีจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ท่ีสามารถนําไปสูการกําหนดกลยุทธดานการเงินของคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้ 
 
จุดแข็งทางการเงิน (Strengths)  

1. ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารการเงินและเขาใจระบบการบริหารทางการเงิน 
2. บุคลากรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบดานการเงิน 
3. มีขอมูลทางการเงินชัดเจน แบงตามรายละเอียด โปรงใส ตรวจสอบได 
4. มีการติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน 
5. มีการเบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ขอบังคับตางๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

กําหนด 
 
จุดออน (Weaknesses)  

1. การจัดทํารายงานขอมูลทางการเงินเพ่ือใชในการตัดสินใจ ยังขาดการวิเคราะห และสรุปผลท่ีดีเพ่ือ
เสนอตอผูบริหาร 

2. ขาดการกําหนดทิศทางและนโยบายเก่ียวกับการจัดการายไดท่ีเนนระบบและชัดเจน 
3. ขาดการสรางความเขาใจเก่ียวกับกฎระเบียบดานการเงินท่ีถูกตอง และเปนทิศทางเดียวกันใหกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
4. ระบบขอมูลไมสามารถแยกรายละเอียดไดในบางประเด็น และระบบบัญชี 3 มิติ ยังไมไดใชงานอยาง

เต็มระบบ 
5. รายไดจากแหลงงบประมาณอ่ืนนอกเหนือจากงบแผนดินและเงินรายไดคอนขางนอย 

 
โอกาส (Opportunities) 

1. มีแหลงงบประมาณชัดเจน 
2. นโยบายระดับประเทศสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการท่ีดี 
3. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในโลกปจจุบัน ทําใหคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มีโอกาสในการ

สื่อสารเพ่ือสรางการยอมรับและเปนท่ีรูจักมากข้ึน 
4. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 

 
อุปสรรค (Treats) 

1. กฎระเบยีบทางดานการเงินเขมงวด ไมมีความยืดหยุน 
2. นโยบายของรัฐเปลี่ยนแปลงบอย 
3. จากวิกฤตเศรษฐกิจ ทําใหการจัดเก็บรายไดของมหาวิทยาลัยไมตรงตามจํานวนและระยะเวลาท่ี

กําหนด 
4. บางครั้งระบบเครือขายขัดของ ทําใหมีปญหาในการทํางาน 
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แหลงท่ีมาของการเงินและงบประมาณ 
 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงินจาก 2 แหลง ไดแก 
งบประมาณแผนดิน และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) ดังนี้ 

1. เงินงบประมาณแผนดิน 
คณะจะดําเนินการจัดทําคําของบประมาณภายใตหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัยกําหนด โดยงบประมาณท่ีทําคําขอจะมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ ยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยท่ีมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ตามลําดับ และเม่ือคณะไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัยแลว คณะจะดําเนินการจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณและรายงานผลการใชจาย
งบประมาณทุกสิ้นไตรมาส ท้ังนี้แผนการใชจายจะเปนไปตามความจําเปนและตามภารกิจของคณะ นอกจากนี้
ยังมีการดําเนินการจัดทํางบประมาณในระบบบัญชี 3 มิติ 

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) 
จะเปนรายรับท่ีมาจากคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ในการจัดสรรงบประมาณดังกลาว 

มหาวิทยาลัยจะนํารายงานรายรับตางๆ ทุกภาคการศึกษามาดําเนินการประเมินผลรายรับเงินรายได มาจัดทํา
ประมาณการรายรับเงินรายไดของมหาวิทยาลัยท่ีคาดวาจะไดรับท้ังป แลวนํามาจัดสรรใหคณะ โดยใหคณะ
จัดทํารายละเอียดงบประมาณและแผนการใชจายงบประมาณตามวงเงินท่ีไดรับจัดสรร 

 
 

ประมาณการรายจายลวงหนา ระยะ 4 ป (2560-2563) 

แหลงงบประมาณ 
ประมาณการรายจายลวงหนา (ปงบประมาณ) 

2560 2561 2562 2563 
งบประมาณเงินแผนดิน 73,053,100 57,748,152 35,298,142 45,000,000 
งบประมาณเงินรายได 22,629,520 7,045,600 7,948,400 8,500,000 

รวมท้ังสิ้น 95,682,620 64,793,752 43,246,542 53,500,000 
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กลยุทธทางการเงินคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 
การพัฒนาและบริหารจัดการทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค  : เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงินของคณะใหมีความรวดเร็ว โปรงใส 
ตรวจสอบได รวมท้ังมีระบบติดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณ 
กลยุทธท่ี 1 : การบริหารจัดการทางการเงิน มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 หลักการ : การบริหารจัดการทางการเงินภายในคณะ มีความโปรงใส และตรวจสอบได รวมท้ังมี
ระบบติดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณ 
  มาตรการ :  1. กําหนดใหบุคลากรของคณะเบิกจายงบประมาณตามระเบียบการะทรวงการ
คลัง ระเบียบพัสดุ ระบบกรมบัญชีกลาง ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
อยางเครงครัด 
   2. กําหนดใหมีการจัดทําแผนการจายงบประมาณของคณะ 
   3. กําหนดใหเจาหนาท่ีการเงินรายงานการเบิกจายเงินทุกรายไตรมาส เพ่ือเปน
ขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหาร 
 
แผนปฏิบัติการประจําป 
 

กิจกรรม/โครงการ ปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบหลัก 
1. จัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป
ของคณะ 

2560-2563 หนวยการเงินและบัญชี/หนวย
นโยบายและวางแผน 

2. จั ด ทํ าแผน ในกา ร จั ด ซ้ื อจั ดหาต าม
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
และงบประมาณเงินรายไดของคณะทุกป 

2560-2563 หนวยพัสดุ/หนวยการเงินและ
บัญชี 

3. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปน
ระบบอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และรายงาน
การใชจายงบประมาณใหผูบริหารทราบทุก
เดือน รวมท้ังรายงานตอท่ีประชุมคณะเปน
รายไตรมาส 

2560-2563 หนวยการเงินและบัญช ี
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กลยุทธท่ี 2 : ปรับปรุงระบบการบริหารการเงิน และพัสด ุ
 หลักการ : ถายทอดองคความรูในระบบจัดซ้ือจัดจางและลดข้ันตอนการเบิกจาย เพ่ือใหระบบ
บริหารทางการเงินมีความคลองตัว การดําเนินโครงการตางๆ เสร็จสิ้นทันกําหนดเวลา 
 มาตรการ :  1. ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกฎระเบียบและระบบท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  2. แจงเวียนวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของดานการเงินและพัสดุท่ีถูกตองตรงตามระเบียบ
ใหแกบุคลากร เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงานใหรวดเร็วยิ่งข้ึน 
    
 
แผนปฏิบัติการประจําป 
 

กิจกรรม/โครงการ ปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบหลัก 
1. จัดสงบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการเงิน
และพัสดุ เขารับการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู 
ระเบียบท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง
เกือบทุกป 

2560-2563 หนวยการเงินและบัญชี 

2. จั ด ทํ า แ น ว ป ฏิ บั ติ ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ
กฎระเบียบท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือแจง
เวียนใหบุคลากรทราบและถือปฏิบัต ิ

2560-2563 หนวยการเงินและบัญชี/หนวย
พัสดุ 
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กลยุทธท่ี 3 : ติดตามการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ 
 หลักการ : ดําเนินการติดตามรายงานผลการใชจายงบประมาณอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
 มาตรการ :  1. ติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณของหนวยงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 
และกําหนดมาตรการเพ่ือใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของเห็นถึงความสําคัญ เพ่ือเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตาม
เปาหมาย 
  2. พัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการสงเสริมให
บุคลากรเขารับการฝกอบรม/สัมมนา เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ 
    
 
แผนปฏิบัติการประจําป 
 

กิจกรรม/โครงการ ปท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบหลัก 
1. มีการติดตามการใชจายงบประมาณให
เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 

2560-2563 หนวยนโยบายและวางแผน/
หนวยการเงินและบัญช ี

2. สงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรม/
สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรูในงานท่ีเก่ียวของ 

2560-2563 คณบดีและผูบริหาร 

 
 
การจัดทํารายงานแสดงสถานะทางการเงิน 

1. แผนปฏิบัติงานประจําป (แผนงานโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ) 
2. รายงานสรุปการเบิกจายงบประมาณ (รายไตรมาส) 
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กิจกรรม/โครงการรายป ี
(พ.ศ.2560-2563) 

 
 
 
 
 
 

 



เป้าประสงค์ :  บัณฑิตด้านวศิวกรรมและเทคโนโลย ีมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563

1.พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีความรู้ ความ 1.พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และทักษะ
 สามารถด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ วิชาชีพให้นักศึกษารู้จรงิ ปฏิบัติได้ และเชี่ยวชาญด้าน 1.
พรอ้มเข้าสู่งาน วิศวกรรมและเทคโนโลยี

1. โครงการฝึกทักษะวชิาชีพทางด้านวศิวกรรมไฟฟ้า จ านวนนศ.ร่วมโครงการ 40 40 40 40 0.06 0.06 0.06 0.06 สาขาวิศวกรรม

2. โครงการฝึกทักษะวชิาชีพทางด้านวศิวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร จ านวนนศ.ร่วมโครงการ 30 30 30 30 0.06 0.06 0.06 0.06 สาขาวิศวกรรม

3. โครงการฝึกทักษะวชิาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนนศ.ร่วมโครงการ 60 60 60 60 0.06 0.06 0.06 0.06 สาขาเทคโนโลยี

4. โครงการฝึกทักษะวชิาชีพทางด้านเทคโนโลยีมัลติเดีย จ านวนนศ.ร่วมโครงการ 60 60 60 60 0.06 0.06 0.06 0.06 สาขาเทคโนโลยี

5. โครงการฝึกทักษะวชิาชีพทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวนนศ.ร่วมโครงการ 30 30 30 30 0.06 0.06 0.06 0.06 สาขาเทคโนโลยี

6. โครงการฝึกทักษะวชิาชีพทางด้านวศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จ านวนนศ.ร่วมโครงการ 30 30 30 30 0.06 0.06 0.06 0.06 สาขาเทคโนโลยี

7. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อเตรียมตัวสอบใบรับรองความสามารถด้านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ คร้ังที่ 2 (Pre CCNA Work Shop 2nd)

จ านวนนศ.ร่วมโครงการ 20 20 20 20 0.07 0.07 0.07 0.07 สาขาเทคโนโลยี

   1.การเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

1. โครงการส่งเสริมการสืบค้นและใช้ข้อมูลทางวชิาการจากระบบสารสนเทศ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 80 80 80 0.03 0.03 0.03 0.03 งานวิชาการและวิจัย

2. สรา้งความพรอ้มและส่งเสรมิ 1. พัฒนาระบบและกลไกด้าน
ให้นักศึกษาจดักิจกรรมเพ่ือ กิจการนักศึกษา 1.
พัฒนาตนเองได้อยา่งเต็มศักยภาพ

1. โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม - - 75 75 - - 0.015 0.015 งานพัฒนานักศึกษา

2. โครงการเปดิโลกกิจกรรม จ านวนผลงานกิจกรรมนักศึกษา - - 25 25 - - 0.04 0.04 งานพัฒนานักศึกษา

3. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการพัฒนาความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ - 40 40 40 - 0.03 0.03 0.03 งานวิชาการและวิจัย

2.

1. โครงการศิษย์เก่าเสวนาวชิาการ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 50 50 50 0.05 0.05 0.05 0.05 งานพัฒนานักศึกษา

3. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 1. จดักิจกรรมส่งเสรมิคุณลักษณะ
ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของ บัณฑิตที่พึงประสงค์ 1.
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

1. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักศึกษา จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 50 50 50 50 0.055 0.055 0.055 0.055 งานพัฒนานักศึกษา

2.

1. โครงการแข่งขันกีฬามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย คร้ังที่ 11 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 120 120 120 120 0.5 0.5 0.5 0.5 งานพัฒนานักศึกษา

2. โครงการสานสัมพันธว์ศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 200 200 200 200 0.12 0.12 0.12 0.12 งานพัฒนานักศึกษา

       กิจกรรม / โครงการ

กลยทุธ์ มาตรการ
แผนงาน

กิจกรรม / โครงการ

2.พัฒนาระบบ และกลไกในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา

พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ
       กิจกรรม / โครงการ

แผนงาน

แผนงาน

กิจกรรม / โครงการรายป ี (พ.ศ.2560 - 2563)
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1:   การพัฒนาการศึกษาดา้นวศิวกรรมและเทคโนโลย ีมุง่สร้างบัณฑิตทีม่ีคุณภาพคุณธรรม  จริยธรรม สูต่ลาดแรงงานทัง้ในและตา่งประเทศ              

ตัวชี้วัด
เป้าหมายตวัชีว้ัด กิจกรรมประจ าปี

ผู้รบัผิดชอบ
งบประมาณ (ล้านบาท)

นโยบายสภาฯ ; นโยบายที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอน,นโยบายที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

แผนงาน

แผนงาน
จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาปจัจุบนัและศิษย์เก่า

         กิจกรรม / โครงการ

จดักิจกรรมกีฬา หรอืการส่งเสรมิสุขภาพกาย สุขภาพจติ
       กิจกรรม / โครงการ

แผนงาน
จดักิจกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมแก่นักศึกษา

การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพกิจกรรมนักศึกษา
       กิจกรรม / โครงการ

       กิจกรรม / โครงการ
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กลยทุธ์ มาตรการ

แผนงาน
กิจกรรม / โครงการ

ตัวชี้วัด
เป้าหมายตวัชีว้ัด กิจกรรมประจ าปี

ผู้รบัผิดชอบ
งบประมาณ (ล้านบาท)

นโยบายสภาฯ ; นโยบายที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอน,นโยบายที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
3.

1. โครงการสัปดาหว์ชิาการด้านวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 150 150 150 150 0.3 0.3 0.3 0.3 งานวิชาการและวิจัย
4.

1. โครงการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 30 30 30 0.15 0.15 0.15 0.15 งานวิชาการและวิจัย

5.

1. โครงการลานวฒันธรรม จ านวนกิจกรรม - - 1 1 - - 0.1 0.1 งานพัฒนานักศึกษา
2. โครงการท าบญุงานประเพณีเดือนสิบ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 20 20 20 20 - - - - งานพัฒนานักศึกษา
3. โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 100 100 100 0.01 0.01 0.01 0.01 งานพัฒนานักศึกษา

จดักิจกรรมส่งเสรมิวัฒนธรรมสัมพันธ์ ทั้งในและต่างประเทศ

       กิจกรรม / โครงการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษา และการสื่อสารระดบัสากล

       กิจกรรม / โครงการ

จดันิทรรศการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี

       กิจกรรม / โครงการ



เป้าหมายตวัชี้วดั  กิจกรรมประจ าปี
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1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 1. เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรให้

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณวฒิุสงูขึ้น
1.

1. จดัแผนการศึกษาต่อของบุคลากร แผนการศึกษาต่อของบุคลากร 1 1 1 1 - - - - งานบริหารและวางแผน

2.

1. โครงการฝึกอบรมภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาต่อ จ านวนบคุลากรได้รับการอบรมอย่างน้อย คน/ปี - 1 1 1 - 0.1 0.1 0.1 งานบริหารและวางแผน

2. เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรให้มี
ต าแหน่งวชิาการสงูขึ้น

1.

1. โครงการอบรมทางวิชาการเชงิปฏิบัติการ"การเขยีนผลงานทาง
วิชาการเพือ่เขา้สู่ต าแหน่งวิชาการ ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 20 20 20 20 0.05 0.05 0.05 0.05 งานวชิาการและวจิยั

2. พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม 1.พัฒนาอาจารยใ์ห้เป็นผู้สอนมือ
ความรูค้วามสามารถดา้นวชิาการ อาชีพ และมีคุณลกัษณะสว่น
วชิาชีพ ตามสายงานอยา่ง บุคคลที่ดี 1.
ตอ่เน่ือง

. 1. โครงการศึกษาดูงานเพือ่เพิม่พนูความรู้ทางวิชาชพีส าหรับบุคลากร จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 20 20 20 20 0.15 0.15 0.15 0.15 งานวชิาการและวจิยั

2. โครงการพฒันาภาษาองักฤษเพือ่การวิจยัส าหรับบุคลากร จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 15 15 15 15 0.05 0.05 0.05 0.05 งานวชิาการและวจิยั

ผู้รับผิดชอบ

วชิาการ

งบประมาณ (ลา้นบาท)

กิจกรรม / โครงการรายป ี (พ.ศ.2560 - 2563)
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่2: การพัฒนาศักยภาพอาจารยแ์ละบคุลากรทางดา้นการศึกษา เพ่ือสร้างงานวิจัยและองค์  ความรู้ใหมด่า้นวิศวกรรมและเทคโนโลยเีพ่ือพัฒนาประเทศ

กิจกรรม / โครงการ

เป้าประสงค์ : อาจารยแ์ละบุคลากร มีคุณภาพและศักยภาพทางดา้นการเรียนการสอน และงานวจิยั

กลยทุธ์ มาตรการ ตวัชี้วดั
แผนงาน

       กิจกรรม / โครงการ

     อยา่งตอ่เน่ือง

แผนงาน

แผนงาน
จดัท าแผนพัฒนาคุณวฒิุบุคลากร  และด าเนินการตามแผน

       กิจกรรม / โครงการ

สร้างแรงจงูใจและความพร้อมในการศึกษาตอ่

       กิจกรรม / โครงการ

เพ่ิมพูนความรูด้า้นวชิาการแก่อาจารยใ์ห้ทันตอ่การ
แผนงาน

เปลี่ยนแปลง

สร้างแรงจงูใจและความพร้อมในการขอก าหนดต าแหน่งทาง

       กิจกรรม / โครงการ

นโยบายสภาฯ ; นโยบายที่ 3 ดา้นพัฒนาบุคลากร, นโยบายที่ 6 ดา้นพัฒนาการบริหารจดัการและการประกันคุณภาพ
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นโยบายสภาฯ ; นโยบายที่ 4 ดา้นพัฒนาคุณภาพงานวจิยั สิ่งประดษิฐ์ และนวตักรรม และนวตักรรมและบริการชุมชน
1.สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก 1. พัฒนาความพร้อม ความเข้มแข็ง

 และสร้างความพร้อม ดา้นการวจิยั 1.

ความเข้มแข็งดา้นการวจิยั

1. โครงการจดัต้ังหน่วยวิจยั จ านวนหน่วยวิจยัเฉพาะทางต่อปี - - - 1 - - - 0.2 งานวชิาการและวจิยั

2.

1. โครงการการสร้างเครือขา่ยการวิจยัด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 50 50 50 50 0.1 0.1 0.1 0.1 งานวชิาการและวจิยั

2.ส่งเสริมและยกระดบัมาตรฐาน 1. พัฒนาศักยภาพนักวจิยัและ 1.
งานวจิยัทั้งดา้นปริมาณ และ คุณภาพงานวจิยั
คุณภาพ  เพ่ือตอบสนองความ 1. โครงการเทคนิคการเขยีนขอ้เสนอโครงการวิจยัด้านวิศวกรรมและ จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 20 20 20 20 0.06 0.06 0.06 0.06 งานวชิาการและวจิยั

ตอ้งการของสังคมทั้งระดบัท้องถ่ิน เทคโนโลยสี าหรับนักวิจยัหน้าใหม่

และระดบัชาติ 2.

1. โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกเพือ่สนับสนุนด้าน
วิชาการ

จ านวนหน่วยงาน 1 1 1 1 0.03 0.03 0.03 0.03 งานวชิาการและวจิยั

2. โครงการเทคนิคการน าผลงานวิจยัด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยเีพือ่การใช้
ประโยชน์

จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 30 30 30 30 0.05 0.05 0.05 0.05 งานวชิาการและวจิยั

3.

1. โครงการประชมุวิชาการเครือขา่ยอดุมศึกษาจงัหวัดตรัง ด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี

จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 100 100 100 100 0.15 0.15 0.15 0.15 งานวชิาการและวจิยั

กิจกรรม / โครงการรายป ี (พ.ศ.2560 - 2563)
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3 : การถ่ายทอดองค์ความรู้ และวิจัยทางดา้นวิศวกรรมและเทคโนโลย ี  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีิตทีด่ ีตามความตอ้งการของสังคม

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม / โครงการ

เปา้ประสงค์ :  งานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ และนวตักรรม สามารถถา่ยทอดสู่การผลิต การบริการและสร้างมูลค่าเพิม่

กลยทุธ์ มาตรการ
งบประมาณ (ลา้นบาท)เป้าหมายตวัชี้วดั กิจกรรมประจ าปี

ตวัชี้วดั

แผนงาน

       กิจกรรม / โครงการ

       กิจกรรม / โครงการ

ส่งเสริมการน าผลงานวจิยั  งานสร้างสรรค์  และนวตักรรมสู่ชุมชน เพ่ือการ
พัฒนาอยา่งยั่งยนื

สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาตแิละส่งเสริม
การสร้างทรัพยส์ินทางปญัญาจากการวจิยั

       กิจกรรม / โครงการ

       กิจกรรม / โครงการ

แผนงาน

จดัตัง้หน่วยวจิยัเฉพาะทาง

ตา่งประเทศ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นการวจิยั กับหน่วยงานทั้งในและ

       กิจกรรม / โครงการ

เพ่ิมจ านวนนักวจิยัหน้าใหม่
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นโยบายสภาฯ ; นโยบายที่ 4 ดา้นพัฒนาคุณภาพงานวจิยั สิ่งประดษิฐ์ และนวตักรรม และนวตักรรมและบริการชุมชน

ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม / โครงการ

กลยทุธ์ มาตรการ
งบประมาณ (ลา้นบาท)เป้าหมายตวัชี้วดั กิจกรรมประจ าปี

ตวัชี้วดั
แผนงาน

2.จดักิจกรรมเพ่ือถ่ายทอดความรูต้าม

ความตอ้งการของชุมชน 1.

1. โครงการค่ายราชมงคลคอมแคมป์ส าหรับนักเรียนจงัหวัดตรัง จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ - - - 65 - - - 0.1 สาขาเทคโนโลยี

2. โครงการอบรมด้านมัลติมีเดีย จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 30 30 30 30 0.02 0.02 0.02 0.02 สาขาเทคโนโลยี

2.

1. โครงการอบรมทางด้านพืน้ฐานชา่ง จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 10 30 30 30 0.05 0.05 0.05 0.05 สาขาวศิวกรรม

2. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการพฒันาส่ือแอนิเมชั่น 2 มิติ ส าหรับการ
จดัการการเรียนการสอน ส าหรับครูในเขตพืน้ที ่ต าบลบ่อหิน

จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 20 20 20 20 0.033 0.033 0.033 0.033 สาขาเทคโนโลยี

3. โครงการอบรมการซ่อมบ ารุงไฟฟา้ให้ชมุชน จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 10 10 10 10 0.05 0.05 0.05 0.05 สาขาเทคโนโลยี

4. โครงการการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ส่งเสริมการขายให้กบัผลิตภัณฑ์ชมุชน จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 20 20 20 20 0.05 0.05 0.05 0.05 สาขาเทคโนโลยี

       กิจกรรม / โครงการ

จดัท าโครงการให้ความรูด้า้นตา่งๆ

       กิจกรรม / โครงการ

แผนงาน

จดัท าโครงการ ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน



เป้าหมายตวัชี้วดั  กิจกรรมประจ าปี

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (ลา้นบาท)

กิจกรรม / โครงการ
กลยทุธ์ มาตรการ ตวัชี้วดั

แผนงาน

นโยบายสภาฯ ; นโยบายที่ 3 ดา้นพัฒนาบุคลากร, นโยบายที่ 6 ดา้นพัฒนาการบริหารจดัการและการประกันคุณภาพ

2.

1. โครงการฝึกอบรมเพือ่ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยสี าหรับอาจารย์ จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ - 1 1 1 - 0.06 0.06 0.06 งานวชิาการและวจิยั

2. โครงการสนับสนุนบุคลากรเขา้ร่วมอบรมเชงิปฏิบัติการ ในสาขาที่
สนใจ

จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ - 15 15 15 - 0.04 0.04 0.04 งานวชิาการและวจิยั

3.

1. โครงการอบรมเทคนิคการสอนและการวัดผลในระดับอดุมศึกษา จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 25 25 25 25 0.12 0.12 0.12 0.12 งานวชิาการและวจิยั

4.

1. โครงการประชมุสัมมนาเชงิปฏิบัติการการพฒันาทีมงาน ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการอย่าง

น้อย/ปี
- 80 80 80 - 0.15 0.15 0.15 งานบริหารและวางแผน

2.สง่เสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน
ทุกระดบัไดร้ับการฝึกอบรมตาม
สายงานของตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 1.

1. โครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อย/ปี

- 80 80 80 - 0.1 0.1 0.1 งานบริหารและวางแผน

2.

1. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากร จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมอบรม/ปี - 1 1 1 - 0.05 0.05 0.05 งานบริหารและวางแผน

3.พัฒนาศักยภาพการจดัการเรียน 1.ปรับปรุงกระบวนการไดม้าซ่ึง

การสอน นักศึกษาใหม่ที่มีคุณภาพ 1.

1. โครงการค่ายฝึกทักษะเชงิปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี

จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ - 100 100 100 0.15 0.15 0.15 0.15 งานพัฒนานักศึกษา

       กิจกรรม / โครงการ

แผนงาน

พัฒนาศักยภาพอาจารยด์า้นเทคนิคการสอน การประเมินผล
และดา้นวชิาชีพครู

สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางแก่อาจารยผู้์สอนเป็น

       กิจกรรม / โครงการ

       กิจกรรม / โครงการ

รายบุคคล

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

พัฒนาความสมัพันธ์ของบุคลากร
       กิจกรรม / โครงการ

โครงการฝึกอบรมเพ่ือการเข้าสู่ต าแหน่ง

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(KM) ของบุคลากรระหวา่ง

       กิจกรรม / โครงการ

ปรับปรุงกระบวนการแนะแนว และคัดเลอืกนักศึกษา
       กิจกรรม / โครงการ

แผนงาน



เป้าหมายตวัชี้วดั  กิจกรรมประจ าปี

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (ลา้นบาท)

กิจกรรม / โครงการ
กลยทุธ์ มาตรการ ตวัชี้วดั

แผนงาน

นโยบายสภาฯ ; นโยบายที่ 3 ดา้นพัฒนาบุคลากร, นโยบายที่ 6 ดา้นพัฒนาการบริหารจดัการและการประกันคุณภาพ
2.พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่

1.

1. โครงการปรับความรู้พืน้ฐานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี

จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 70 70 70 70 0.1 0.1 0.1 0.1 งานวชิาการและวจิยั

3.สง่เสริมหลกัสตูรสหกิจศึกษา
และจดัระบบการเรียนการสอน
ให้มีภาคปฏบิัตใินองค์กรผู้ใช้
บัณฑิต

1.

1. โครงการอบรมค่ายสหกจิศึกษา จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 80 80 80 80 0.1 0.1 0.1 0.1 งานวชิาการและวจิยั

4.สง่เสริมการท าวจิยัเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 1.

1. โครงการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกบัการท าวิจยัในชั้นเรียน จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ - - 20 20 0.04 0.04 0.04 0.04 งานวชิาการและวจิยั

5.พัฒนาหลกัสตูรที่เป็นจดุแข็งให้มี
ความเป็นเลศิ 1.

1. โครงการจดัท าและปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนหลักสูตร - 2 2 - - 0.17 0.17 0.17 งานวชิาการและวจิยั

2. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกบัมาตรฐาน TQF ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการอบรม - 80 80 80 - 0.1 0.1 0.1 งานวชิาการและวจิยั

4. สนับสนุนและสง่เสริม การ
พัฒนา

1. สง่เสริมการบริหารงานตาม

การบริหารจดัการและประกัน 
คุณภาพอยา่งตอ่เน่ือง

หลกัธรรมมาภบิาล ให้มีคุณวฒิุ
สงูขึ้น

1.

1. โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการทบทวนยทุธศาสตร์และแผนการ
ปฏิบัติงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 25 25 25 25 0.17 0.17 0.17 0.17 งานบริหารและวางแผน

แผนงาน

การพัฒนาระบบสหกิจศึกษาให้มีความเข้มแข็ง

เพ่ิมความรูค้วามสามารถพ้ืนฐานแก่นักศึกษาใหม่
       กิจกรรม / โครงการ

แผนงาน

แผนงาน

       กิจกรรม / โครงการ

แผนงาน
การจดัท าโครงการวจิยัในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน

ตดิตามประเมินผลการปฏบิัตกิารตามแผนปฏบิัตงิาน
ประจ าปีและแผนกลยทุธ์

       กิจกรรม / โครงการ

       กิจกรรม / โครงการ

การพัฒนาคุณภาพหลกัสตูร
       กิจกรรม / โครงการ

แผนงาน



เป้าหมายตวัชี้วดั  กิจกรรมประจ าปี

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ (ลา้นบาท)

กิจกรรม / โครงการ
กลยทุธ์ มาตรการ ตวัชี้วดั

แผนงาน

นโยบายสภาฯ ; นโยบายที่ 3 ดา้นพัฒนาบุคลากร, นโยบายที่ 6 ดา้นพัฒนาการบริหารจดัการและการประกันคุณภาพ
2.

1. จดัท าแผนบริหารความเส่ียง ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการอบรม - 80 80 80 - - - - งานบริหารและวางแผน

2. พัฒนาบุคลากรให้ตระหนักและ
เห็นความส าคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา 1. จดักจิกรรมพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่ใชใ้นองค์กร ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการอบรม - 20 20 20 0.05 0.05 0.05 0.05 สาขาเทคโนโลยี

1.

1. โครงการพฒันาความรู้ด้านประกนัคุณภาพส าหรับบุคลากร ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการอบรม 80 80 80 80 0.05 0.05 0.05 0.05 งานวชิาการและวจิยั

2. กจิกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการอบรม 80 80 80 80 0.05 0.05 0.05 0.05 งานวชิาการและวจิยั

3. โครงการอบรมให้ความรู้เกณฑ์การตรวจประเมิน 5 ส+ (5S plus)
สู่มาตรฐาน 7 ส

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการอบรม 80 80 80 80 0.02 0.02 0.02 0.02 งานวชิาการและวจิยั

4. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการพฒันาการใชง้านระบบฐานขอ้มูล
ด้านประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับอดุมศึกษา

ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการอบรม 80 80 80 80 0.05 0.05 0.05 0.05 งานวชิาการและวจิยั

แผนงาน

       กิจกรรม / โครงการ

แผนงาน

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในการประกัน
คุณภาพการศึกษา

       กิจกรรม / โครงการ

ประสทิธิภาพ
น าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจดัการให้มี

       กิจกรรม / โครงการ



เปา้หมายตัวชี้วัด กิจกรรมประจ าปี

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 ผู้รับผิดชอบ
นโยบายสภาฯ ; นโยบายที่ 5 ด้านพัฒนาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.สนับสนุนและส่งเสริมการ ท านุ
บ ารุงศาสนา สืบสานประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่ภมูิ
ปญัญา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1. การท านุบ ารุงศาสนา และการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 50 50 50 0.05 0.05 0.05 0.05 สาขาเทคโนโลยี

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 100 100 100 0.01 0.01 0.01 0.01 งานพัฒนานักศึกษา

2. การปลูกจิตส านึกและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

1.

1. โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมสานสัมพันธ์น้องพี่    จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 60 60 60 0.05 0.05 0.05 0.05 งานพัฒนานักศึกษา

2. โครงการสร้างส่ิงประดิษฐ์จากขยะอเิล็กทรอนิกส์ จ านวนส่ิงประดิษฐ์ 1 1 1 1 0.05 0.05 0.05 0.05 งานพัฒนานักศึกษา

3. โครงการปลูกจติส านึกรักส่ิงแวดล้อมและปลูกจติสาธารณะใน
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 60 60 60 60 0.05 0.05 0.05 0.05 งานพัฒนานักศึกษา

จัดโครงการการปลูกจิตส านึกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
       กิจกรรม / โครงการ

โครงการ มทร. ร่วมใจทอดกฐินสามัคคี

มาตรการ

       กิจกรรม / โครงการ

1. จัดโครงการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่
ภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

แผนงาน
ตัวชี้วัด

    แผนงาน

กิจกรรม / โครงการรายป ี (พ.ศ.2560 - 2563)
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่4 :  การปลูกจิตส านึกในการท านุบ ารงุศาสนา อนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม แก่นักศึกษาและบุคลากร

งบประมาณ (ล้านบาท)

กิจกรรม / โครงการ

    แผนงาน

โครงการสืบสานการและอนุรักษ์การท าผ้าบาติกภมูิปญัญาท้องถิ่น
ภาคใต้

เป้าประสงค์ : นักศึกษาและบุคลากรมีจติส านึกในการ ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม

กลยุทธ์




