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รายนามผูทรงคุณวุฒ ิ
 

1.  นายธนภณ  กิจกาญจน นายกองคการบริหารสวนจังหวดัจันทบุร ี
2.  นายนคร  มณีสุวรรณสิน พัฒนาการอําเภอเมืองจันทบุรี จังหวดัจันทบุร ี
3.  ดร.ภูวดล  บัวบางพลู กรรมการบริหารงานวิทยาเขตจนัทบุรี  
  และกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีสังคม   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  
  วิทยาเขตจนัทบุรี  จังหวัดจนัทบุร ี
4.  นายปญญา  วงศตาย รักษาการคณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  และอัญมณีศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
  จังหวัดจนัทบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความรวมมือในการวิจัย 
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ท่ี  ศธ ๐๕๕๒.๐๔/๓๑๖                                  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

              อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
 

                                                               ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคณุวุฒติรวจเครื่องมือวิจัย 

เรียน   คุณธนภณ  กิจกาญจน 

ส่ิงท่ีแนบมาดวย   ๑.  แบบสอบถาม  จํานวน  ๑  ชุด 
  ๒.  โครงรางวิทยานิพนธ  จํานวน  ๑  ชุด 
 

            เนื่องดวย นายฐิติ  หมอรักษา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชา 
การจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง “การสํารวจความตองการบริการวิชาการ              
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัด
จันทบุรี ระยอง ตราด” โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ คือ 
 ๑.  รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ  ประธานกรรมการท่ีปรกึษาวิทยานพินธ 
 ๒.  ดร.สินาด  โกศลานันท      กรรมการท่ีปรกึษาวทิยานิพนธ 
 ในการนี้การสรางเครื่องมือวิจัย นักศึกษาจําเปนตองไดรับการตรวจสอบเครื่องมือในการ
วิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ ดังนั้นคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จงึพิจารณาเห็นวาทานเปนผูทรงคณุวฒุิ
ท่ีมีความเช่ียวชาญในดานนี้ จึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน ในการพิจารณาเครื่องมือวิจัย         
ในดานความตรงตอเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาและความชัดเจนของขอความท่ีนักศึกษาสรางขึ้น 
เพ่ือเปนประโยชนในการดําเนินการวิจัยตอไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้ 
 

                                                         ขอแสดงความนับถือ 
 
      (รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ) 

                                                คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
โทร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๒ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๒ 
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ท่ี  ศธ ๐๕๕๒.๐๔/๓๑๗                                  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

              อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
 

                                                               ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคณุวุฒติรวจเครื่องมือวิจัย 

เรียน   คุณนคร  มณีสุวรรณสิน 

ส่ิงท่ีแนบมาดวย   ๑.  แบบสอบถาม  จํานวน  ๑  ชุด 
  ๒.  โครงรางวิทยานิพนธ  จํานวน  ๑  ชุด 
 

            เนื่องดวย นายฐิติ  หมอรักษา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชา 
การจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง “การสํารวจความตองการบริการวิชาการ              
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัด
จันทบุรี ระยอง ตราด” โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ คือ 
 ๑.  รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ  ประธานกรรมการท่ีปรกึษาวิทยานพินธ 
 ๒.  ดร.สินาด  โกศลานันท      กรรมการท่ีปรกึษาวทิยานิพนธ 
 ในการนี้การสรางเครื่องมือวิจัย นักศึกษาจําเปนตองไดรับการตรวจสอบเครื่องมือในการ
วิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ ดังนั้นคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จงึพิจารณาเห็นวาทานเปนผูทรงคณุวฒุิ
ท่ีมีความเช่ียวชาญในดานนี้ จึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน ในการพิจารณาเครื่องมือวิจัย         
ในดานความตรงตอเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาและความชัดเจนของขอความท่ีนักศึกษาสรางขึ้น 
เพ่ือเปนประโยชนในการดําเนินการวิจัยตอไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้ 
 

                                                         ขอแสดงความนับถือ 
 
      (รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ) 

                                                คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
โทร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๒ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๒ 
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ท่ี  ศธ ๐๕๕๒.๐๔/๓๑๕                                  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

              อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
 

                                                               ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคณุวฒุติรวจเครื่องมือวิจัย 

เรียน   ดร.ภวูดล  บัวบางพลู 

ส่ิงท่ีแนบมาดวย   ๑.  แบบสอบถาม  จํานวน  ๑  ชุด 
  ๒.  โครงรางวิทยานิพนธ  จํานวน  ๑  ชุด 
 

            เนื่องดวย นายฐิติ  หมอรักษา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชา 
การจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง “การสํารวจความตองการบริการวิชาการ              
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัด
จันทบุรี ระยอง ตราด” โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ คือ 
 ๑.  รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ  ประธานกรรมการท่ีปรกึษาวิทยานพินธ 
 ๒.  ดร.สินาด  โกศลานันท      กรรมการท่ีปรกึษาวทิยานิพนธ 
 ในการนี้การสรางเครื่องมือวิจัย นักศึกษาจําเปนตองไดรับการตรวจสอบเครื่องมือในการ
วิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ ดังนั้นคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จงึพิจารณาเห็นวาทานเปนผูทรงคณุวฒุิ
ท่ีมีความเช่ียวชาญในดานนี้ จึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน ในการพิจารณาเครื่องมือวิจัย         
ในดานความตรงตอเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาและความชัดเจนของขอความท่ีนักศึกษาสรางขึ้น 
เพ่ือเปนประโยชนในการดําเนินการวิจัยตอไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้ 
 

                                                         ขอแสดงความนับถือ 
 
      (รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ) 

                                                คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
โทร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๒ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๒ 
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บันทึกขอความ 

 

สวนราชการ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
ท่ี        สนง.ทอ         /๒๕๕๔  วันท่ี  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง   ขอเรียนเชิญเปนผูทรงคณุวุฒติรวจเครื่องมือการวิจัย 

เรียน   อาจารยปญญา  วงศตาย 
 

            เนื่องดวย นายฐิติ  หมอรักษา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชา 
การจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง “การสํารวจความตองการบริการวิชาการ              
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัด
จันทบุรี ระยอง ตราด” โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ คือ 
 ๑.  รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ  ประธานกรรมการท่ีปรกึษาวิทยานพินธ 
 ๒.  ดร.สินาด  โกศลานันท      กรรมการท่ีปรกึษาวทิยานิพนธ 
 ในการนี้การสรางเครื่องมือวิจัย นักศึกษาจําเปนตองไดรับการตรวจสอบเครื่องมือในการ
วิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ ดังนั้นคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จงึพิจารณาเห็นวาทานเปนผูทรงคณุวฒุิ
ท่ีมีความเช่ียวชาญในดานนี้ จึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน ในการพิจารณาเครื่องมือวิจัย         
ในดานความตรงตอเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาและความชัดเจนของขอความท่ีนักศึกษาสรางขึ้น 
เพ่ือเปนประโยชนในการดําเนินการวิจัยตอไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้ 
 

                                                          
 
                 (รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ) 

                                                          คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
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ท่ี  ศธ ๐๕๕๒.๐๔/ว ๒๓                                  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

              อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
 

                                                               ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย 

เรียน   ................................................................. 
 

            เนื่องดวย นายฐิติ  หมอรักษา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชา 
การจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง “การสํารวจความตองการบริการวิชาการ              
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัด
จันทบุรี ระยอง ตราด” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความตองการของประชากรในพ้ืนท่ีจงัหวดัจนัทบุร ี
ระยอง ตราด ในการรับบริการวิชาการแกสังคม จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ คือ 
 ๑.  รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ  ประธานกรรมการท่ีปรกึษาวิทยานพินธ 
 ๒.  ดร.สินาด  โกศลานันท      กรรมการท่ีปรกึษาวทิยานิพนธ 
 การวิจัยครั้งนี้จะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรในหนวยงานของทาน           
เพ่ือนําขอมูลมาวิจัย โดยนกัศึกษาเปนผูเก็บรวบรวมดวยตนเอง ในการนีค้ณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตรจึงใครขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาเขาเก็บขอมูลในหนวยงานของทาน 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา จักขอบพระคุณยิ่ง  
 
                                                         ขอแสดงความนับถือ 
  

   
                      (นายเดชา  วงศแกว) 

                                            รักษาการคณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
โทร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๒ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๒ 



 104

ท่ี  ศธ ๐๕๕๒.๐๔/๑๕๓                                  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

              อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ๒๒๐๐๐ 
 

                                                               ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง   ขอความอนเุคราะหเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณ 

เรียน   .............................................................................. 
 

            เนื่องดวย นายฐิติ  หมอรักษา นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชา 
การจัดการงานวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเรื่อง “การสํารวจความตองการบริการวิชาการ              
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัด
จันทบุรี ระยอง ตราด” โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ คือ 
 ๑.  รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ  ประธานกรรมการท่ีปรกึษาวิทยานพินธ 
 ๒.  ดร.สินาด  โกศลานันท      กรรมการท่ีปรกึษาวทิยานิพนธ 
 การวิจัยครั้งนี้จะดําเนินการเก็บขอมูลจาก การสัมภาษณผูบริหารหรือหัวหนา                      
ของแตละหนวยงานเพ่ือนําขอมูลมาสรางเครื่องมือวิจัย ในการนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร จึงใครขอความอนุเคราะหใหนักศึกษาเขาสัมภาษณทานเพ่ือเก็บขอมูลสราง
เครื่องมือวิจัยตอไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะหจากทานเพ่ือประโยชนทางวิชาการและขอบพระคุณ
อยางสูงมา ณ โอกาสนี ้ 
 
                                                         ขอแสดงความนับถือ 

 
      (รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ) 

                                                คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
โทร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๒ 
โทรสาร. ๐-๓๙๔๗-๑๐๖๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง  การสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี  ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 

---------------------------------------------------- 
 แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาความตองการของประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี 
ระยอง และตราด ในการรับบริการวิชาการแกสังคมจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี แบบสอบถามประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2 ความคิดเห็นตอการใหบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 ตอนที่  3 ความตองการของการรับบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามฉบับนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย ซ่ึงเปนสวนหนึง่ของการศึกษา
ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ผูวิจัยใครขอความกรุณาทานผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตอบตามความเปนจริงและ
ครบทุกขอ เนื่องจากคําตอบทุกขอของทาน มีความสําคัญตอการวิจัย ขอมูลท้ังหมดในแบบสอบถาม
ของทานจะเก็บเปนความลับ เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลในภาพรวม ซ่ึงไมมีผลตอตัวทานแตอยางใด 
 ขอขอบพระคุณอยางสูงท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูลเปนอยางด ี
                                                                                      ฐิติ  หมอรักษา 
                                                    นักศึกษาปรญิญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
                                              สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
                                                                                            ผูวิจัย 

แบบสอบถามสําหรับบุคคลทั่วไป 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง  การสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี  ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 

 

ตอนที่  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับ
ความเปนจริงของทานมากท่ีสุด) 

1. เพศ  
 ชาย     หญิง 

2. อาย ุ  
  ต่ํากวา 30 ป     31 – 40 ป     41 – 50 ป 
  51 – 60 ป     มากกวา 60 ป 

3. ระดับการศึกษา  
  ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน     มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ปวช.    อนุปริญญา / ปวส. 
  ปริญญาตร ี       ปริญญาโท  
  สูงกวาปรญิญาโท      อ่ืน ๆ 

4. อาชีพ   
  ขาราชการ / พนักงานของรัฐ     พนักงานรัฐวิสาหกจิ 
  ธุรกิจสวนตัว      ลูกจาง / พนักงานบรษิัท 
  เกษตรกร       ประมง 
  รับจางท่ัวไป        อ่ืน  ๆ  (ระบุ)............................. 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
  ต่ํากวา 10,000  บาท      10,000 – 20,000 บาท 
  20,001 – 30,000 บาท      มากกวา 30,000 บาท 

6. พ้ืนที่อยูอาศัย จังหวัด 
  จันทบุร ี    ระยอง    ตราด 
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ตอนที่  2 ความคิดเห็นตอการใหบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี(โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของทานมากท่ีสุด) 

 

1. ทานเคยรับบริการวิชาการแกสังคมจากคณะฯ หรือไม 
   เคย        ไมเคย 
2. ทานทราบขาวสารการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ จากแหลงใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   ส่ือส่ิงพิมพ/ใบปลิว/ปายโฆษณาประชาสัมพันธ  วิทยุ/โทรทัศน 
   เพ่ือน/บุคคลท่ีรูจกัแนะนํา     อินเตอรเน็ต 

  หนังสือราชการผานหนวยงานตนสังกดั   ไมเคยทราบขาวสาร 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ...................................................... 

3. หากทานไดรับบริการวิชาการ ทานคาดหวังที่จะไดรับประโยชนอะไรจากการเขารวมโครงการ 
    บริการวิชาการแกสังคม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  เพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ    ชวยเพ่ิมผลผลิต/เพ่ิมรายได/ลดรายจาย 

 เพ่ิมพูนความรูและทักษะทางวิชาการ   เพ่ิมพูนความรูและทักษะทางการวิจยั 
  มีแนวทางสรางอาชีพเสริม/อาชีพใหม   แกไขปญหาสวนตวั/ทองถ่ิน/ชุมชน 

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ .................................................. 
4. หากทานไดรับบริการวิชาการ ทานคิดวาจะนําความรูที่ไดไปขยายผลตอในดานใด  
    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   ประยุกตเปนองคความรูใหม     เปนวิทยากรถายทอดความรู/เผยแพรตอ 

  ใหคําปรึกษา/ใหบรกิาร    อ่ืน ๆ โปรดระบุ 
...................................................... 
5. ทานคิดวาการพัฒนาชุมชนเปนส่ิงที่สําคญัหรือไม 
   สําคัญมาก    สําคัญ    ไมสําคัญ 
6. ทานคิดวาควรมีการพัฒนาและการฝกอบรมคนในชุมชนหรือไม 
   ควรพัฒนามาก   ควรพัฒนา    ไมควรพัฒนา 
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ตอนที่  3 ความตองการของการรับบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี(โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับความตองการ
ของทานมากท่ีสุด และเติมคําในชองวางท่ีตรงกับความตองการของทาน) 

 

1. ทานตองการเขารับการพัฒนาและการฝกอบรมหรือไม 
   ตองการมาก    ตองการ    ไมตองการ 
2. ชวงเวลาที่ทานตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ 

  วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น.  
  วันเสาร – วันอาทิตย ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น. 
  เฉพาะวนัเสาร ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น.      
  เฉพาะวนัอาทิตย ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น. 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..................................................................... 

3.  เดือนที่ทานตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ 
  โปรดระบุ เดือน...................................................................... 

 

ประเด็นวัดความตองการ 

ระดับความตองการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

4. ดานเนื้อหาในการบริการวิชาการ 
    4.1  ความรูและทักษะทางวิชาการ      
    4.2  ความรูและทักษะทางการวจิัย      
    4.3  ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ      
    4.4  ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           และการประยกุตใช 

     

    4.5  ความรูและทักษะดานการจัดทําผลงานวิชาการ      
5. ดานรูปแบบในการบริการวิชาการ 
    5.1  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรระยะยาว  
           (ตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป) 
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ประเด็นวัดความตองการ 

ระดับความตองการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

    5.2  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรระยะส้ัน  
           (ไมเกิน 10 วัน) 

     

    5.3  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรเรงรัด  
           (ไมเกิน 3 วัน) 

     

    5.4  การใหคําปรึกษา การวิเคราะหตัวอยาง การทดสอบ  
           การตรวจสอบ และการตรวจซอม  

     

    5.5  การจัดนิทรรศการ ศึกษาดูงาน ประชุม และ 
           การแสดงผลงานทางวชิาการ 

     

    5.6  การใหบรกิารเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ  
           ทางการศึกษา 

     

    5.7  การศึกษา วจิัย สํารวจ วางแผน การจดัการ  
           วางระบบ ออกแบบ สราง ประดษิฐหรือผลิต 
           เพ่ือแกปญหา 

     

6. ดานสถานทีใ่นการบริการวิชาการ 
    6.1 ภายในชุมชน      
    6.2 สถานท่ีราชการท่ีใกลเคียงกับชุมชน      
    6.3 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี      
    6.4 โรงแรมหรือหองประชุมสัมมนาท่ีใกลเคียงกับชุมชน      
    6.5 ตามท่ีมหาวิทยาลัยจะจดัให      
7. ดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ 
    7.1  การใชคอมพิวเตอรเครือขาย (Internet)      
    7.2  การซอมบํารุงคอมพิวเตอร      
    7.3  การใชงานคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน      
    7.4  การสรางเว็บไซต       
    7.5  การพัฒนาเว็บไซต และระบบสารสนเทศ      
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ประเด็นวัดความตองการ 

ระดับความตองการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

    7.6  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปวิเคราะห 
           ขอมูล 

     

    7.7  ทักษะการใชเครื่องมือและเทคโนโลยใีนการ 
           นําเสนอผลงาน 

     

    7.8  เทคนิคการนําเสนอผลงาน      
    7.9  เทคนิคการสืบคนขอมูลเพ่ือการวิจยั      
    7.10  สถิติเพ่ือการวิจัย      
    7.11  การซอมบํารุงเครื่องจกัรกลทางดานการเกษตร /  
             อุตสาหกรรม 

     

    7.12  การซอมบํารุงเครื่องยนต      
    7.13  การซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ / การตรวจเช็ค 
             และลางเครื่องปรับอากาศ 

     

    7.14  การซอมบํารุงเครื่องใชไฟฟา      
    7.15  การใชงานเครื่องมือ เครื่องจกัรตาง ๆ  
             ในงานอุตสาหกรรม 

     

    7.16  การใชงานเครื่องมือ เครื่องจกัรทางการเกษตร 
             อยางถูกวิธี 

     

    7.17  การเขียนแบบ ออกแบบวิศวกรรมโดยใช 
             โปรแกรมคอมพิวเตอรชวย 

     

    7.18  การใชงานโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติโดย PLC      
    7.19  ความปลอดภัยในการทํางาน      
    7.20  เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต      
    7.21  การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรม และเทคนิค 
             การลดตนทุน  

     

    7.22  การออกแบบแผนผังโรงงาน       
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ประเด็นวัดความตองการ 

ระดับความตองการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

    7.23  กลยุทธการควบคุมอุปกรณ คลังอะไหล  
             และซอมบํารุงรักษา 

     

    7.24  การรังวดั การทําแผนท่ี      
    7.25  การจัดการและควบคุมมลพิษ      
    7.26 การจัดการระบบการบําบัดน้ําเสีย      
    7.27  การผลิตคอนกรีตพลังสูงดวยกระบวนการบม 
             ดวยระบบไอน้ํา 

     

    7.28  การรับน้ําหนักแบบใชจาน (Plate Bearing Test)      
    7.29  การวิเคราะห และออกแบบโครงสราง      
    7.30  ความรูเรื่องกฎหมายการกอสราง      
    7.31  ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุงานโลจสิติกส       
    7.32  การจัดการโลจิสติกสในงานอุตสาหกรรม      
    7.33  การพัฒนาระบบโลจิสตกิสเพ่ือความยั่งยืน 
             ของชุมชนทองถ่ิน 

     

    7.34  เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดวยเทคนิค QC Story       
    7.35  การพัฒนาทักษะผูบริหาร เพ่ือการปรับเปล่ียน 
             องคกรสูความเปนเลิศ 

     

    7.36  การจัดการธุรกิจขนาดยอม      
    7.37  ทักษะการเปนหัวหนางานท่ีด ี      
    7.38  การพัฒนาความเปนผูนํา      
    7.39  การบริหารการผลิต      
    7.40  การสรางเครื่องยอยพลาสติก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
             การจัดการขยะภายในชุมชน 
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ประเด็นวัดความตองการ 

ระดับความตองการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

    7.41  การพัฒนาคุณคาและมูลคาเครื่องสีขาวเพ่ือผลิต 
             ขาวสารสูตลาดผูบริโภคโดยการมีสวนรวม 
             ของกลุมชาวนาดวยรูปแบบตามแนวทฤษฎีใหม             
             กับเศรษฐกิจพอเพียง 

     

    7.42  การสรางเครื่องสีขาวชุมชนโดยสงเสริม 
             การบริหารจัดการขาว อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
             ทฤษฎีใหมกับเศรษฐกจิพอเพียง เพ่ือการพ่ึงพา 
             ตนเองอยางยั่งยืน 

     

    7.43  สงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขนาดเล็ก  
             เพ่ือผลิตไบโอดีเซล หรือการผลิตไบโอดีเซล 
             จากวตัถุดิบอ่ืน 

     

    7.44  พลังงานทดแทน      
    7.45  การประหยดัพลังงาน      
    7.46  การขึน้รูปช้ินงาน โดยวิธีการตาง ๆ เชน  
             การเช่ือมโลหะ การกลึงโลหะ การหลอโลหะ 

     

    7.47  การออกแบบบรรจุภัณฑ      
    7.48  การใชภาษาตางประเทศ (อังกฤษ จนี ญี่ปุน)  
             สําหรับงานอุตสาหกรรม 

     

    7.49  การพัฒนาบุคลิกภาพ      
    7.50  การแปรรูปผลผลิต      
 
 
 
 
 
 



 114

8. ในพ้ืนที่อาศัยทานมีปญหาที่ตองการจะใหคณะฯ ดําเนินการแกไข โดยการบริการวิชาการ               
ในเร่ืองใดบาง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
9. ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................   

 

 
                                                                       ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 

                                                                        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง  การสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี  ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด 

---------------------------------------------------- 
 แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาความตองการของประชากรในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี 
ระยอง และตราด ในการรับบริการวิชาการแกสังคมจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี แบบสอบถามประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่  2 ความคิดเห็นตอการใหบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 ตอนที่  3 ความตองการของการรับบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามฉบับนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย ซ่ึงเปนสวนหนึง่ของการศึกษา
ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ผูวิจัยใครขอความกรุณาทานผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้ตอบตามความเปนจริงและ
ครบทุกขอ เนื่องจากคําตอบทุกขอของทาน มีความสําคัญตอการวิจัย ขอมูลท้ังหมดในแบบสอบถาม
ของทานจะเก็บเปนความลับ เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลในภาพรวม ซ่ึงไมมีผลตอตัวทานแตอยางใด 
 ขอขอบพระคุณอยางสูงท่ีใหความรวมมือในการใหขอมูลเปนอยางด ี
                                                                                      ฐิติ  หมอรักษา 
                                                    นักศึกษาปรญิญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
                                              สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
                                                                                            ผูวิจัย 

แบบสอบถามสําหรับกลุมนักเรียน นกัศกึษา 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง  การสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอญัมณีศาสตร  
มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี  ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบรีุ ระยอง และตราด 

 
ตอนที่  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับ

ความเปนจริงของทานมากท่ีสุด) 
 

1. เพศ  
 ชาย     หญิง 

2. อาย ุ  
  ต่ํากวา 15 ป     15 – 17 ป     18 – 20 ป 
  21 – 23 ป     มากกวา 23 ป 

3. ระดับการศึกษา  
  มัธยมศึกษาตอนปลาย     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)    อนุปริญญา 
  ปริญญาตร ี       อ่ืน ๆ 

4. พ้ืนที่อยูอาศัย จังหวัด 
  จันทบุร ี    ระยอง    ตราด 
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ตอนที่  2 ความคิดเห็นตอการใหบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี(โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับความคิดเห็น
ของทานมากท่ีสุด) 

 

1. ทานเคยรับบริการวิชาการแกสังคมจากคณะฯ หรือไม 
   เคย        ไมเคย 
2. ทานทราบขาวสารการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ จากแหลงใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   ส่ือส่ิงพิมพ/ใบปลิว/ปายโฆษณาประชาสัมพันธ  วิทยุ/โทรทัศน 
   เพ่ือน/บุคคลท่ีรูจกัแนะนํา     อินเตอรเน็ต 

  หนังสือราชการผานหนวยงานตนสังกดั   ไมเคยทราบขาวสาร 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ...................................................... 

3. หากทานไดรับบริการวิชาการ ทานคาดหวังที่จะไดรับประโยชนอะไรจากการเขารวมโครงการ 
    บริการวิชาการแกสังคม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  เพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ    ชวยเพ่ิมผลผลิต/เพ่ิมรายได/ลดรายจาย 

 เพ่ิมพูนความรูและทักษะทางวิชาการ   เพ่ิมพูนความรูและทักษะทางการวิจยั 
  มีแนวทางสรางอาชีพเสริม/อาชีพใหม   แกไขปญหาสวนตวั/ทองถ่ิน/ชุมชน 

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ .................................................. 
4. หากทานไดรับบริการวิชาการ ทานคิดวาจะนําความรูที่ไดไปขยายผลตอในดานใด  
    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   ประยุกตเปนองคความรูใหม     เปนวิทยากรถายทอดความรู/เผยแพรตอ 

  ใหคําปรึกษา/ใหบรกิาร    อ่ืน ๆ โปรดระบุ 
...................................................... 
5. ทานคิดวาการพัฒนาชุมชนเปนส่ิงที่สําคญัหรือไม 
   สําคัญมาก    สําคัญ    ไมสําคัญ 
6. ทานคิดวาควรมีการพัฒนาและการฝกอบรมคนในชุมชนหรือไม 
   ควรพัฒนามาก   ควรพัฒนา    ไมควรพัฒนา 
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ตอนที่  3 ความตองการของการรับบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี (โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับความตองการ
ของทานมากท่ีสุด และเติมคําในชองวางท่ีตรงกับความตองการของทาน) 

 

1. ทานตองการเขารับการพัฒนาและการฝกอบรมหรือไม 
   ตองการมาก    ตองการ    ไมตองการ 
2. ชวงเวลาที่ทานตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ 

  วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น.  
  วันเสาร – วันอาทิตย ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น. 
  เฉพาะวนัเสาร ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น.      
  เฉพาะวนัอาทิตย ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น. 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..................................................................... 

3.  เดือนที่ทานตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ 
  โปรดระบุ เดือน...................................................................... 

 

ประเด็นวัดความตองการ 

ระดับความตองการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

4. ดานเนื้อหาในการบริการวิชาการ 
    4.1  ความรูและทักษะทางวิชาการ      
    4.2  ความรูและทักษะทางการวจิัย      
    4.3  ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ      
    4.4  ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           และการประยกุตใช 

     

    4.5  ความรูและทักษะดานการจัดทําผลงานวิชาการ      
5. ดานรูปแบบในการบริการวิชาการ 
    5.1  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรระยะยาว  
           (ตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป) 
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ประเด็นวัดความตองการ 

ระดับความตองการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

    5.2  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรระยะส้ัน  
           (ไมเกิน 10 วัน) 

     

    5.3  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรเรงรัด  
           (ไมเกิน 3 วัน) 

     

    5.4  การใหคําปรึกษา การวิเคราะหตัวอยาง การทดสอบ  
           การตรวจสอบ และการตรวจซอม  

     

    5.5  การจัดนิทรรศการ ศึกษาดูงาน ประชุม และ 
           การแสดงผลงานทางวิชาการ 

     

    5.6  การใหบรกิารเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ  
           ทางการศึกษา 

     

    5.7  การศึกษา วจิัย สํารวจ วางแผน การจดัการ  
           วางระบบ ออกแบบ สราง ประดษิฐหรือผลิต 
           เพ่ือแกปญหา 

     

6. ดานสถานทีใ่นการบริการวิชาการ 
    6.1 ภายในชุมชน      
    6.2 สถานท่ีราชการท่ีใกลเคียงกับชุมชน      
    6.3 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี      
    6.4 โรงแรมหรือหองประชุมสัมมนาท่ีใกลเคียงกับชุมชน      
    6.5 ตามท่ีมหาวิทยาลัยจะจดัให      
7. ดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ 
    7.1  การใชคอมพิวเตอรเครือขาย (Internet)      
    7.2  การซอมบํารุงคอมพิวเตอร      
    7.3  การใชงานคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน      
    7.4  การสรางเว็บไซต       
    7.5  การพัฒนาเว็บไซต และระบบสารสนเทศ      
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ประเด็นวัดความตองการ 

ระดับความตองการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

    7.6  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปวิเคราะห 
           ขอมูล 

     

    7.7  ทักษะการใชเครื่องมือและเทคโนโลยใีนการ 
           นําเสนอผลงาน 

     

    7.8  เทคนิคการนําเสนอผลงาน      
    7.9  เทคนิคการสืบคนขอมูลเพ่ือการวิจยั      
    7.10  สถิติเพ่ือการวิจัย      
    7.11  การซอมบํารุงเครื่องจกัรกลทางดานการเกษตร /  
             อุตสาหกรรม 

     

    7.12  การซอมบํารุงเครื่องยนต      
    7.13  การซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ / การตรวจเช็ค 
             และลางเครื่องปรับอากาศ 

     

    7.14  การซอมบํารุงเครื่องใชไฟฟา      
    7.15  การใชงานเครื่องมือ เครื่องจกัรตาง ๆ  
             ในงานอุตสาหกรรม 

     

    7.16  การใชงานเครื่องมือ เครื่องจกัรทางการเกษตร 
             อยางถูกวิธี 

     

    7.17  การเขียนแบบ ออกแบบวิศวกรรมโดยใช 
             โปรแกรมคอมพิวเตอรชวย 

     

    7.18  การใชงานโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติโดย PLC      
    7.19  ความปลอดภัยในการทํางาน      
    7.20  เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต      
    7.21  การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรม และเทคนิค 
             การลดตนทุน  

     

    7.22  การออกแบบแผนผังโรงงาน       
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ประเด็นวัดความตองการ 

ระดับความตองการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

    7.23  กลยุทธการควบคุมอุปกรณ คลังอะไหล  
             และซอมบํารุงรักษา 

     

    7.24  การรังวดั การทําแผนท่ี      
    7.25  การจัดการและควบคุมมลพิษ      
    7.26 การจัดการระบบการบําบัดน้ําเสีย      
    7.27  การผลิตคอนกรีตพลังสูงดวยกระบวนการบม 
             ดวยระบบไอน้ํา 

     

    7.28  การรับน้ําหนักแบบใชจาน (Plate Bearing Test)      
    7.29  การวิเคราะห และออกแบบโครงสราง      
    7.30  ความรูเรื่องกฎหมายการกอสราง      
    7.31  ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุงานโลจสิติกส       
    7.32  การจัดการโลจิสติกสในงานอุตสาหกรรม      
    7.33  การพัฒนาระบบโลจิสตกิสเพ่ือความยั่งยืน 
             ของชุมชนทองถ่ิน 

     

    7.34  เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดวยเทคนิค QC Story       
    7.35  การพัฒนาทักษะผูบริหาร เพ่ือการปรับเปล่ียน 
             องคกรสูความเปนเลิศ 

     

    7.36  การจัดการธุรกิจขนาดยอม      
    7.37  ทักษะการเปนหัวหนางานท่ีด ี      
    7.38  การพัฒนาความเปนผูนํา      
    7.39  การบริหารการผลิต      
    7.40  การสรางเครื่องยอยพลาสติก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
             การจัดการขยะภายในชุมชน 
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ประเด็นวัดความตองการ 

ระดับความตองการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

    7.41  การพัฒนาคุณคาและมูลคาเครื่องสีขาวเพ่ือผลิต 
             ขาวสารสูตลาดผูบริโภคโดยการมีสวนรวม 
             ของกลุมชาวนาดวยรูปแบบตามแนวทฤษฎีใหม             
             กับเศรษฐกิจพอเพียง 

     

    7.42  การสรางเครื่องสีขาวชุมชนโดยสงเสริม 
             การบริหารจัดการขาว อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
             ทฤษฎีใหมกับเศรษฐกจิพอเพียง เพ่ือการพ่ึงพา 
             ตนเองอยางยั่งยืน 

     

    7.43  สงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขนาดเล็ก  
             เพ่ือผลิตไบโอดีเซล หรือการผลิตไบโอดีเซล 
             จากวตัถุดิบอ่ืน 

     

    7.44  พลังงานทดแทน      
    7.45  การประหยดัพลังงาน      
    7.46  การขึน้รูปช้ินงาน โดยวิธีการตาง ๆ เชน  
             การเช่ือมโลหะ การกลึงโลหะ การหลอโลหะ 

     

    7.47  การออกแบบบรรจุภัณฑ      
    7.48  การใชภาษาตางประเทศ (อังกฤษ จนี ญี่ปุน)  
             สําหรับงานอุตสาหกรรม 

     

    7.49  การพัฒนาบุคลิกภาพ      
    7.50  การแปรรูปผลผลิต      
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8. ในพ้ืนที่อาศัยทานมีปญหาที่ตองการจะใหคณะฯ ดําเนินการแกไข โดยการบริการวิชาการ               
ในเร่ืองใดบาง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
9. ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................   

 

 
                                                                       ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 

                                                                        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
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8. ในพ้ืนที่อาศัยทานมีปญหาที่ตองการจะใหคณะฯ ดําเนินการแกไข โดยการบริการวิชาการ               
ในเร่ืองใดบาง 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
9. ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................   

 

 
                                                                       ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 

                                                                        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
ผลการประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามกบันยิามศัพท 
 

นิยามศัพท ขอคําถามเกีย่วกบัความคิดเห็นตอการใหบริการวิชาการ IOC แปลผล 
      บริการวิชาการ หมายถึง การถายทอดเทคโนโลย ี
และองคความรูท่ีเปนประโยชน เปนท่ีพ่ึงและ 
แหลงอางอิงทางวิชาการ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง  
การพัฒนาท่ียั่งยืน และยกระดับคุณภาพของประชาชน 
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดยจัดในรปูแบบตาง ๆ  
เชน การจัดฝกอบรม สัมมนา ประชุม การเยี่ยมชม ดูงาน  
การใหคําปรกึษาทางวิชาการ เปนตน ซ่ึงใหบริการ 
โดยคณะหรือบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี 
ท้ังนี้รวมถึงการบริการท่ีมีคาตอบแทน และ 
บริการวิชาการใหเปลา 

1. ทานเคยรับบริการวิชาการแกสังคมจากคณะฯ หรือไม 
      เคย     ไมเคย 1 ใชได 
2. ทานทราบขาวสารการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะฯ จากแหลงใดบาง  
    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      ส่ือส่ิงพิมพ/ใบปลิว/ปายโฆษณาประชาสัมพันธ        วิทยุ/โทรทัศน 
      เพ่ือน/บุคคลท่ีรูจกัแนะนํา     อินเตอรเน็ต 
      หนังสือราชการผานหนวยงานตนสังกดั  
      อ่ืน ๆ โปรดระบุ ...................................................... 0.25 ปรับปรุง 
3. หากทานไดรับบริการวิชาการ ทานคาดหวังที่จะไดรับประโยชนอะไร 
    จากการเขารวมโครงการบริการวิชาการแกสังคม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     เพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ    
     ชวยเพ่ิมผลผลิต/เพ่ิมรายได/ลดรายจาย 
     มีแนวทางสรางอาชีพเสริม/อาชีพใหม   
     แกไขปญหาสวนตวั/ทองถ่ิน/ชุมชน 
     อ่ืน ๆ โปรดระบุ .................................................. 1 ใชได 

 



 

นิยามศัพท ขอคําถามเกีย่วกบัความตองการของการรับบริการวิชาการ IOC แปลผล 
  4. หากทานไดรับบริการวิชาการ ทานคิดวาจะนําความรูทีไ่ดไปขยายผลตอในดานใด  

    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      ประยกุตเปนองคความรูใหม     
      เปนวิทยากรถายทอดความรู/เผยแพรตอ 
      ใหคําปรึกษา/ใหบรกิาร    
      อ่ืน ๆ โปรดระบุ ...................................................... 0.75 ใชได 
1. ทานคิดวาการพัฒนาชุมชนเปนที่ส่ิงที่สําคัญหรือไม 
      สําคัญมาก    สําคัญ    ไมสําคัญ 0 ปรับปรุง 
2. ทานตองการเขารับการพัฒนาและการฝกอบรมหรือไม 
      ตองการมาก    ตองการ    ไมตองการ 1 ใชได 
3. ทานคิดวาควรมีการพัฒนาและการฝกอบรมคนในชุมชนหรือไม 
      ควรพัฒนามาก   ควรพัฒนา    ไมควรพัฒนา 0.25 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 



 

นิยามศัพท ขอคําถามเกีย่วกบัความตองการของการรับบริการวิชาการ IOC แปลผล 
 4. ชวงเวลาที่ทานตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ 

      วันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น.  
      วันเสาร – วันอาทิตย ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น. 
 เฉพาะวันเสาร ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น.  
 เฉพาะวันอาทิตย ตั้งแตเวลา 08.00-16.30 น. 

      อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..................................................................... 0.75 ใชได 
5. เดือนที่ทานตองการรับบริการวิชาการจากคณะฯ 
      โปรดระบุ เดือน...................................................................... 0.75 ใชได 

      เนื้อหาในการบริการวิชาการ หมายถึง 
สาระสําคัญท่ีจะไดรบัจากการรับบริการวิชาการ 

6. ดานเนื้อหาในการบริการวิชาการ 
    6.1  ความรูและทักษะทางวิชาการ 1 ใชได 
    6.2  ความรูและทักษะทางการวจิัย 0.5 ใชได 
    6.3  ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ 1 ใชได 
    6.4  ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใช 1 ใชได 
    6.5  ความรูและทักษะดานการจัดทําผลงานวิชาการ 0.5 ใชได 

    
    

 

 



 

นิยามศัพท ขอคําถามเกีย่วกบัความตองการของการรับบริการวิชาการ IOC แปลผล 
       รูปแบบในการบริการวิชาการ หมายถึง 
แนวทางหรือวิธีการท่ีกําหนดขึ้น เพ่ือใช
ดําเนินการบริการวิชาการ 

7. ดานรูปแบบในการบริการวิชาการ 
    7.1  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรระยะยาว (ตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป) 0.75 ใชได 
    7.2  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรระยะส้ัน (ไมเกิน 10 วัน) 1 ใชได 
    7.3  การฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรเรงรัด (ไมเกิน 3 วัน) 1 ใชได 
    7.4  การใหคําปรกึษา การวิเคราะหตวัอยาง การทดสอบการ ตรวจสอบ และ 
           การตรวจซอม  1 ใชได 

      7.5  การจัดนิทรรศการ ศึกษาดูงาน ประชุม และการแสดงผลงานทางวิชาการ 1 ใชได 
    7.6  การใหบรกิารเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ทางการศึกษา 1 ใชได 
    7.7  การศึกษา วจิัย สํารวจ วางแผน การจดัการ วางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ 
           หรือผลิตเพ่ือแกปญหา 1 ใชได 

     สถานทีใ่นการบริการวิชาการ หมายถึง 
สถานท่ีท่ีใชในการจดับรกิารวิชาการ 

8.ดานสถานที่ในการบริการวิชาการ 
    8.1  ภายในชุมชน 1 ใชได 
    8.2  สถานท่ีราชการท่ีใกลเคียงกับชุมชน 0.75 ใชได 
    8.3  ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี 1 ใชได 
    8.4  โรงแรมหรือหองประชุมสัมมนาท่ีใกลเคียงกับชุมชน 0.75 ใชได 
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      หลักสูตรในการบริการวิชาการ หมายถึง  
องคความรูหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีใชในการ
ดําเนินการบริการวิชาการ ในดานท่ีเกี่ยวของ 
หรือสัมพันธกับสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
การจัดการอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมแขนงตาง  ๆ

9. ดานหลักสูตรในการบริการวิชาการ   
    9.1  การใชคอมพิวเตอรเครือขาย 0.75 ใชได 
    9.2  การซอมบํารุงคอมพิวเตอร 1 ใชได 
    9.3  การใชงานคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 1 ใชได 
    9.4  การพัฒนาเว็บไซต และระบบสารสนเทศ 1 ใชได 
    9.5  การสรางเว็บไซต  1 ใชได 

     9.6  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปวิเคราะหขอมูล 1 ใชได 
     9.7  ทักษะการใชเครื่องมือและเทคโนโลยใีนการนําเสนอผลงาน 1 ใชได 

      9.8  เทคนิคการนําเสนอผลงาน 0.75 ใชได 
    9.9  เทคนิคการสืบคนขอมูลเพ่ือการวิจยั 0.75 ใชได 
    9.10  สถิติเพ่ือการวิจัย 1 ใชได 
    9.11  การซอมบํารุงเครื่องจกัร 1 ใชได 
    9.12  การซอมบํารุงเครื่องยนต 1 ใชได 
    9.13  การซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 1 ใชได 
    9.14  การซอมบํารุงเครื่องใชไฟฟา 1 ใชได 
    9.15  การใชงานเครื่องมือ เครื่องจักรตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรม 1 ใชได 

     9.16  การใชงานเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตรอยางถูกวิธี 1 ใชได 
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     9.17  การเขียนแบบ ออกแบบวิศวกรรมโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย 1 ใชได 

    9.18  การใชงานโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติโดย PLC 1 ใชได 
    9.19  ความปลอดภัยในการทํางาน 0.75 ใชได 
    9.20  เทคนิคการเพ่ิมผลผลิต 0.75 ใชได 
    9.21  การวิเคราะหตนทุนอุตสาหกรรม และเทคนิคการลดตนทุน  1 ใชได 
    9.22  การออกแบบแผนผังโรงงาน  0.5 ใชได 
    9.23  กลยุทธการควบคุมอุปกรณ คลังอะไหล และซอมบํารุงรักษา 0.75 ใชได 
    9.24  การรังวดั การทําแผนท่ี 1 ใชได 
    9.25  การจัดการและควบคุมมลพิษ 1 ใชได 
    9.26  การจัดการระบบการบําบัดน้ําเสีย 1 ใชได 
    9.27  การผลิตคอนกรีตพลังสูงดวยกระบวนการบม ดวยระบบไอน้ํา 1 ใชได 
    9.28  การรับน้ําหนักแบบใชจาน (Plate Bearing Test) 1 ใชได 
    9.29  การวิเคราะห และออกแบบโครงสราง 1 ใชได 

     9.30  ความรูเรื่องกฎหมายการกอสราง 1 ใชได 
    9.31  ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานโลจิสตกิส 1 ใชได 

     9.32  การจัดการโลจิสติกสในงานอุตสาหกรรม 1 ใชได 
     9.33  การพัฒนาระบบโลจิสตกิสเพ่ือความยั่งยืนของชุมชนทองถ่ิน 1 ใชได 
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     9.34  เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดวยเทคนิค QC Story  0.75 ใชได 

    9.35  การปรับเปล่ียนองคกรสูความเปนเลิศสําหรับผูบริหารระดับสูง 1 ใชได 
     9.36  การจัดการธุรกิจขนาดยอม 1 ใชได 

    9.37  การพัฒนาทักษะผูบริหาร 0.75 ใชได 
    9.38  ทักษะการเปนหัวหนางานท่ีดี 1 ใชได 
    9.39  การพัฒนาความเปนผูนํา 1 ใชได 
    9.40  การบริหารการผลิต 0.75 ใชได 
    9.41  การสรางเครื่องยอยพลาสติก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการขยะภายในชุมชน 1 ใชได 
    9.42  การพัฒนาคุณคาและมูลคาเครื่องสีขาวเพ่ือผลิตขาวสารสูตลาดผูบริโภค 
             โดยการมีสวนรวมของกลุมชาวนาดวยรูปแบบตามแนวทฤษฎีใหม 
             กับเศรษฐกิจพอเพียง 1 ใชได 
    9.43  การสรางเครื่องสีขาวชุมชนโดยสงเสริมการบริหารจัดการขาว อันเนื่องมาจาก 
             พระราชดําริ ทฤษฎีใหมกับเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 1 ใชได 
    9.44  สงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขนาดเล็ก เพ่ือผลิตไบโอดีเซล 1 ใชได 

     9.45  พลังงานทดแทน 1 ใชได 
     9.46  การประหยดัพลังงาน 1 ใชได 
     9.47  การทําไบโอดีเซล     0.75 ใชได 
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     9.48  การเช่ือมโลหะ 1 ใชได 

    9.49  การกลึงโลหะ 1 ใชได 
    9.50  การหลอโลหะ 1 ใชได 
    9.51  การออกแบบบรรจุภัณฑ 1 ใชได 

     9.52  การใชภาษาตางประเทศ (อังกฤษ จนี ญี่ปุน) สําหรบังานอุตสาหกรรม 0.75 ใชได 
    9.53  การพัฒนาบุคลิกภาพ 0.75 ใชได 
    9.54  การแปรรูปผลผลิต 0.75 ใชได 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
แผนการบริการวิชาการ 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี พ.ศ. 2556 - 2559 

 
 



 

 

 
 
 

แผนการบริการวิชาการ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
พ.ศ. 2556 - 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ปรัชญา 
 มุงม่ันสรางสรรคภูมิปญญา พัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือความอยูดีของชุมชน 
 
วิสัยทัศน 
 เปนแหลงเรียนรู มุงสูชุมชน ถายทอดเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตท่ีดีมีคุณธรรม 
 
พันธกิจ 
 1.  ผลิตบัณฑิตดานเทคโนโลยี ใหมีความรูคูคุณธรรม มีความสามารถในการคดิวเิคราะห 
มีความคิดสรางสรรคเพ่ือผลสัมฤทธ์ิในการแกปญหาอยางมีเหตุผล 
 2.  สรางและพัฒนาองคความรูทางดานเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งใหกับชุมชน
ทองถ่ิน  
 3.  เผยแพรความรู การบริการวิชาการทางดานเทคโนโลยีไปสูชุมชนทองถ่ิน 
 4.  สืบสานและพัฒนาเทคโนโลยีตามแนวพระราชดําร ิ 
 5.  สืบสานและสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 6.  บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม จริยธรรม ใหสอดคลองกับความตองการ
ของสังคมและประเทศชาต ิ
 2.  เพ่ือพัฒนางานวิจัยและสรางเครือขายใหตอบสนองความ ตองการของชุมชนทองถ่ิน 
 3.  เพ่ือใหการบริการทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนทองถ่ินและสรางความรวมมือ
กับหนวยงานภายนอก 
 4.  เพ่ือสืบสานและพัฒนาเทคโนโลยีตามแนวพระราชดําร ิ 
 5.  เพ่ือสืบสาน และสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 
 
 
 

 



แผนพัฒนาคุณภาพงานและการกําหนดคาเปาหมาย (KPI) ระยะ 5 ป (2556 - 2560) 
คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ประเด็นยทุธศาสตร กลยุทธคณะ โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 
 

คาเปาหมายและหรือปริมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 
4. บริการวิชาการแบบมี 
    สวนรวมบนพ้ืนฐาน 
    ความตองการของสังคม  
   ชุมชน และทองถ่ิน 

4.1 พัฒนาและถายทอด 
      เทคโนโลยีและการใหบริการ 
      วิชาการหลากหลายรูปแบบ 
      ท่ีสอดคลองกับ 
      ความตองการของสังคม  
      ชุมชน และทองถ่ิน 

  - จํานวนโครงการบริการวิชาการ 
  ตามความตองการของสังคม     
  ชุมชนและทองถ่ิน 

5 6 7 8 9 

 
      4.1.1 บูรณาการกับงานวิจัย   - ความหลากหลายในการใหบริการ/ 

  รูปแบบการใหบริการ ≥  3 ≥  3 ≥  3 ≥  3 ≥  3 

 
      4.1.2 บูรณาการกับการเรียน 
               การสอน 

  - จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมี 
  การบูรณาการกับงานวิจัย ≥  1 ≥  2 ≥  3 ≥  3 ≥  3 

 
 



 

 

ประเด็นยทุธศาสตร กลยุทธคณะ โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 
 

คาเปาหมายและหรือปริมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 

 

      4.1.3 จัดมหกรรมถายทอด 
               เทคโนโลยีท่ีเปน 
               ผลงานวิจัย วิชาการ 
               และอ่ืนๆ ท่ีสอดคลอง 
               กับความตองการ 
               ของชุมชน 

  - จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมี 
  การบูรณาการกับการเรียนการสอน ≥  3 ≥  4 ≥  5 ≥  5 ≥ 5 

  - จํานวนโครงการ/กิจกรรมถายทอด 
   เทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับ 
   ความตองการของชุมชน 

 
≥  1 

 
≥  1 

 
≥  1 

 
≥  1 

 
≥  1 

   - จํานวนประชากรท่ีไดรับการบริการ 
  และพัฒนา 200 300 500 600 600 

    - ความพึงพอใจของผูมีสวนได 
  สวนเสียท่ีไดรับบริการวิชาการ ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% 

  4.2 การใหบรกิารทางวิชาการ 
      ท่ีสามารถนําไปสูการพัฒนา 
      คุณภาพชีวิตท่ียั่งยนื 

  - มีความรูความเขาใจ 
 

≥75% ≥75% ≥75% ≥75% ≥75% 

 
 



 

 

ประเด็นยทุธศาสตร กลยุทธคณะ โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย 
 

คาเปาหมายและหรือปริมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 
        4.2.1 นําผลงานบริการ 

               วิชาการไปประยุกต 
               กับการเรยีนการสอน 

  - ความพึงพอใจ ≥75% ≥75% ≥75% ≥75% ≥75% 

        4.2.2 นําผลงานบริการ 
               วิชาการไปประยุกต 
               กับงานวจิัย 

  - การนําความรูไปใช ≥65% ≥65% ≥65% ≥65% ≥65% 

        4.2.3 พัฒนาความรวมมือ 
               ดานบริการวิชาการ 
               กับชุมชน/ภาครัฐ/ 
               ภาคเอกชน 

  - จํานวนงานบรกิารวิชาการท่ีมี 
  การเช่ือมโยงกับการจดัการเรียน 
  การสอน  

 
≥  3 

 
≥  4 

 
≥  5 

 
≥  5 

 
≥ 5 

     - จํานวนงานบรกิารวิชาการท่ีมี 
  การเช่ือมโยงกับงานวิจยั  ≥  1 ≥  2 ≥  3 ≥  3 ≥  3 

   - จํานวนงานบรกิารวิชาการท่ีมี 
  การพัฒนาความรวมมือกับชุมชน/ 
  ภาครัฐ/ภาคเอกชน ≥  1 ≥  2 ≥  3 ≥  3 ≥  3 

 



 

 

โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบตัิการการประกอบคอมพิวเตอร 
ประจําปงบประมาณ 2556 

 

ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบคอมพิวเตอร 
ผูรับผดิชอบ/หนวยงาน  คณาจารยและเจาหนาท่ี สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร         

            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
 

แหลงงบประมาณ   
  งบประมาณแผนดิน 
  งบรายได  (ระบุดวย       งบประจํา        งบยุทธศาสตร) 

รูปแบบโครงการ 
  โครงการใหเปลา   โครงการจัดเก็บคาลงทะเบียน 
 โครงการจัดเก็บคาลงทะเบียนบางสวน 

 

ผลผลิต    
  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี   ผลงานการวิจัย 

       เพ่ือถายทอดองคความรู 
 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร     ผลงานทํานุบํารุง 
                                                                                                       ศิลปวัฒนธรรม 
  ผลงานการใหบรกิารวิชาการ      โครงการเรียนฟรี 15 ป
   

ความสอดคลองของโครงการ 
 พันธกิจขอท่ี 4 ยุทธศาสตรขอท่ี 4 มาตรการ/กลยุทธ ขอท่ี 4.2 ตัวช้ีวัดท่ี 5.1,5.2 (สกอ.)          
– (ก.พ.ร) 8 (สมศ.)  
 

ลักษณะของโครงการ    โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง ปท่ี......... 
 

พ้ืนที่ดําเนินการ     สถานศึกษาหรือชุมชนในภาคตะวันออก 
 

ลักษณะการดําเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

งบประมาณ  65,000 บาท 
 



 

 

หลักการและเหตุผล 
 ฮารดแวรเปนองคประกอบหนึ่งท่ีสําคัญของระบบคอมพิวเตอร ประกอบดวยชิ้นสวน
อุปกรณ วงจรอิเล็กทรอนิกสจํานวนมาก ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเรว็ตามพัฒนาการของเทคโนโลย ี
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ
และการส่ือสาร นับเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญยิ่งในการศึกษาของหลักสูตรดังกลาว 
 การปฏิรูปการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในปจจุบันนั้น การจัดการเรียนการสอน 
หลังจากผูเรียนไดศึกษาเรียนรูตามหลักทฤษฎีทางวิชาการมาแลว การใหผูเรียนไดฝกทดลอง 
ปฏิบัติการในหองปฏิบัติการ จะสามารถสรางความเขาใจ และเปนการปลูกฝงในการคิดเปน              
เพ่ือการประยุกตใชงานตอไปในอนาคตไดอยางถูกตอง ทางสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
ไดเล็งเห็นความสําคัญสนับสนุนการศึกษาพัฒนาความรูในรูปแบบของการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การสรางประสบการณจริงแกนักเรียน นักศึกษาท่ีสนใจใหมีความรูเรื่องสวนประกอบพื้นฐาน
เครื่องคอมพิวเตอรและการฝกประกอบเครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง และคาดวาจะสามารถพัฒนา 
การเรียนรูของนักเรียน นักศึกษาใหมีความรู ความสามารถท่ีกาวทันเทคโนโลย ีซ่ึงมีการพัฒนาตอไป
อยางรวดเร็วได จึงจัดโครงการดังกลาวขึ้น และเปนการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา
ความปลอดภัยของคอมพิวเตอรอีกดวย 
 
วัตถุประสงค 
 1. ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในเรื่องสวนประกอบพ้ืนฐานเครื่องคอมพิวเตอร 
และการประกอบคอมพิวเตอร 
 2. ผูเขารับการฝกอบรมมีทักษะในการประกอบคอมพิวเตอร 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ผู เขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจพื้นฐานในสวนประกอบพื้นฐาน                
เครื่องคอมพิวเตอร และการประกอบคอมพิวเตอร 
 2.   ผูเขารับการอบรมเขาใจรูปแบบและวิธีการการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 
 3.   ผูเขารับการฝกอบรมสามารถประยุกตใชงานการประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและ     
นําความรูไปใชปฏิบัติงานอยางมีประโยชน 
 
 
 



 

 

เปาหมายโครงการ    กลุมท่ี 1 ครู/อาจารย/นักวิชาการ/นักศึกษา  จํานวน 20 คน 
 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 1.   ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
 2.   ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
 3.   ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวารอยละ 75 
 เปาหมายเชิงปริมาณ 
 นักเรียน นักศึกษาในภาคตะวันออกไมนอยกวา 20 คน 
 เปาหมายเชิงเวลา  
 อบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 2 วัน 
 เปาหมายเชิงตนทุน 
 ใชงบประมาณตนทุนในการดําเนินงาน จํานวน 65,000 บาท 
 
ระยะเวลาดําเนินงาน  
 1 มิถุนายน 2556 – 31 สิงหาคม 2556 
 
ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ที่สอดคลองกับโครงการ 
 สอดคลองกับตัวบงชี้ สกอ. 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.1  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคม 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.2  มีกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
 สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. 
 ตัวบงช้ีท่ี 8  การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 
การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
 
การสํารวจความตองการการรับบริการของโครงการ  มี   ไมมี  
 มีการสํารวจความตองการของหนวยงานของรัฐ นักศึกษา บุคคลท่ัวไปโดยใชแบบสอบถาม 
 
การบูรณาการกบัการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย  มี  ไมมี  
 บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชา ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร โดยการใหนักศึกษา
เขารวมกิจกรรม 
 บูรณาการการวิจัย  ไมมี 



 

 

การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน          
หรือการวิจัย   มี     ไมมี  

 มีการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชา ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร 
 มีการขยายผลสูการเปดรายวิชาใหม ไมมี 
 มีการตอยอดสูหนังสือหรือตํารา  ไมมี 
 
โครงการนี้มีการรวมมือกบั   ไมมี 
 วัตถุประสงค    ไมมี 

 
การประเมินประโยชนหรือผลกระทบตอสังคม   มี     ไมมี 
 ประเมินโดยใชการติดตอสอบถามผูเขารับการอบรมเรื่องการใชประโยชนและผลกระทบ
ตอสังคมหลังจากการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบคอมพิวเตอร 



 

 

กิจกรรมและงบประมาณทั้งหมด             65,000  บาท 
 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1.  อบรมเชงิปฏิบัติการการประกอบ 
     คอมพิวเตอร  12,600 6,800 45,600 - - - 65,000 คาตอบแทน 

- คาตอบแทนวิทยากรภายใน 
  3 คน ช่ัวโมงละ 300 บาท  
  เปนเวลาวันละ 7 ช่ัวโมง  
  จํานวน 2 วัน เปนเงิน 12,600 บาท 
คาใชสอย 
- คาอาหารกลางวัน คนละ 80 บาท 
  ตอวัน จํานวน 20 คน เปนเวลา  
  2 วัน รวมเปนเงิน 3,200 บาท 
- คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม 
  จํานวน 4 ม้ือ ๆ ละ 20 บาท  
  จํานวน 20 คน เปนเงิน 1,600 บาท 

     ขั้นตอนการดําเนนิงาน         

     1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ         

     1.2 ติดตอวิทยากร         

     1.3 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ         

     1.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

       
 

 
 



 

 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

     1.5 ประเมินผลการดําเนนิงาน         - คาจางทําปายประชาสัมพันธ 
  โครงการ จํานวน 2 ปาย ๆ ละ  
  1,000 บาท เปนเงิน 2,000 บาท 
คาวัสด ุ
- คาวัสดใุหผูเขารวมการอบรม    
  เชน ปากกา ท่ีใสเอกสาร  
  เปนเงิน 5,000 บาท      
- คาวัสดใุนการดําเนินงาน เชน  
  วัสดุในการเตรยีมสถานท่ี  
  วัสดุประกอบคอมพิวเตอร 
  วัสดุอ่ืน ๆ เปนตน เปนเงิน  
  40,600 บาท 

     1.6 ประชุมคณะกรรมการสรุปผล 
           โครงการ         

     1.7 จัดทํารูปเลมสรุปผลการจัดอบรม 
           เชิงปฏิบัติการ         



 

 

ผลผลิต/คาเปาหมายของการจัดกิจกรรม 
 

กิจกรรม ผลผลิต/คาเปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี/้
นโยบายและ
เปาหมายของ

สภามหาวิทยาลัย 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลา 
ที่ดําเนินการ 

1.  อบรมเชงิปฏิบัติการการประกอบ 
     คอมพิวเตอร 

1. นักเรียน และนกัศึกษาในภาคตะวันออกไมนอยกวา 20 คน 
2. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ90 
3. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ80 
4. ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวา 
    รอยละ75 
5. ผูเขารวมโครงการเขารับการอบรมเปนเวลา 2 วัน 

พันธะกิจขอ 4  
ยุทธศาสตรขอ 4 
กลยุทธขอท่ี 4.2 

ตัวบงช้ี สกอ. 
5.1,5.2 

สมศ. 8 

65,000     1 ครั้ง  
จํานวน 2 วัน 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน หลักฐานการดําเนินงาน    
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม    
1.2 ติดตอวิทยากร หนังสือเชิญ หนังสือตอบรับ    
1.3 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ รายการจดัซ้ือ-จัดจาง    
1.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวนผูเขาอบรมไมนอยกวา 20 คน    

 
 



 

 

กิจกรรม ผลผลิต/คาเปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี/้
นโยบายและ
เปาหมายของ

สภามหาวิทยาลัย 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลา 
ที่ดําเนินการ 

1.5 ประเมินผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินโครงการ    
1.6 ประชุมคณะกรรมการสรุปผลโครงการ รายงานการประชุม แบบรายงานผลการดําเนนิการ    
1.7 จัดทํารูปเลมสรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เลมรายงานผลการดําเนินการ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการใชจายงบประมาณ 
 

งบประมาณทั้งหมด ไตรมาส  1 ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 ไตรมาส  4 รวม 
แผน  (65,000) - - - 65,000 65,000 

ผล      
          

 

                  (อาจารยพรพิมล  ฉายแสง)                  (อาจารยปญญา  วงศตาย)          (รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ) 
            ผูเสนอโครงการ                        ผูเห็นชอบโครงการ               ผูอนุมัตโิครงการ 

หัวหนาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ  รักษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 



 

 

โครงการบริการวิชาการ สัมมนาการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย และควบคุมมลพิษ 
ตามแนวพระราชดําริ  ประจําปงบประมาณ 2556 

 

ชื่อโครงการ สัมมนาการจดัการระบบบําบัดน้ําเสีย และควบคุมมลพิษ 
 ตามแนวพระราชดําริ   
 

ผูรับผดิชอบ/หนวยงาน  คณาจารยและเจาหนาท่ี สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม   
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
 

แหลงงบประมาณ   
  งบประมาณแผนดิน 
  งบรายได  (ระบุดวย       งบประจํา        งบยุทธศาสตร) 

 

รูปแบบโครงการ 
 โครงการใหเปลา          โครงการจัดเก็บคาลงทะเบียน      
 โครงการจัดเก็บคาลงทะเบียนบางสวน 

 

ผลผลิต    
  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี      ผลงานการวิจัยเพ่ือถายทอด 
                                                                                                   องคความรู 
  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร       ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ผลงานการใหบรกิารวิชาการ        โครงการเรียนฟรี 15 ป 
  

ความสอดคลองของโครงการ 
 พันธกิจขอท่ี 4 ยุทธศาสตรขอท่ี 4 มาตรการ/กลยุทธ ขอท่ี 4.1ตัวช้ีวัดท่ี 5.1,5.2 (สกอ.) 8 (สมศ.) 

 

ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง ปท่ี......... 
 

พ้ืนที่ดําเนินการ     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
 

ลักษณะการดําเนินงาน สัมมนา 
 

งบประมาณ  38,200 บาท 
 



 

 

หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 94 พรรษา     
ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2555 เพ่ือเปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคณุ
ตอพระองค ในการท่ีทรงตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
โปรดใหมีการศึกษาคนควา ทดลอง วิจัยหาแนวทางและวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ              
และส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและสอดคลองกับสภาพแวดลอม                
การประกอบอาชีพ ปญหาและอุปสรรคของราษฎรท่ีอาศัยอยูในแตละชุมชน พระองคไดทรง
พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมไปถึงองคความรูและแนวทางดําเนินการ     
ในดานดังกลาว ซ่ึงมีการวางแผนท้ังระยะส้ันและระยะยาว โดยเฉพาะการพระราชทานแนวทาง
ทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียง อันยังผลใหเกิดประโยชนอยางยิ่งตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และจัดการมลพิษและส่ิงแวดลอมของประเทศอยางยั่งยืน ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ      
ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิองคความรู
และแนวทางดําเนินการทางดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดลอม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จึงเห็นควรใหมี
การสัมมนาการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย และควบคุมมลพิษตามแนวพระราชดาํริ เพ่ือเปน              
การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการทรงงานและพระอัจฉรยิภาพดานการอนรุกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการมลพิษและส่ิงแวดลอม ตลอดจนเพ่ือเผยแพรผลงานและถายทอด
ความรูออกสูสังคมในวงกวางตอไป 
 
วัตถุประสงค 
 1.   เพ่ือใหผูเขาสัมมนาไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดการระบบบําบัดน้าํเสีย และควบคุม
มลพิษตามแนวพระราชดําริ   
 2.   เพ่ือใหผูเขาสัมมนาสามารถประยุกตใชการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย และควบคุม
มลพิษตามแนวพระราชดําริได   
  
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1.   ผูเขารับการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจในการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย และ
ควบคุมมลพิษตามแนวพระราชดําริ   
 2.   ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย และควบคุม
มลพิษตามแนวพระราชดํารไิปประยุกตใชได 



 

 

เปาหมายโครงการ  กลุมท่ี 1 ครู/อาจารย/นกัวิชาการ/นกัศึกษา จํานวน 15 คน 
กลุมท่ี 2 ชาวบาน/ชุมชน/สังคม    จํานวน 15 คน 

 
เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 1.   ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
 2.   ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
 3.   ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวารอยละ 75 
 4.   ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
 5.   ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
 6.   ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวารอยละ 65 
 
เปาหมายเชิงปริมาณ 
  ครู อาจารย นักเรียน และนักศึกษาในภาคตะวันออกไมนอยกวา 15 คน 
  ผูนําชุมชน หัวหนางาน และพนักงานภาครัฐ (องคการบริหารสวนตําบล และองคการบริหาร
สวนจังหวัดในภาคตะวันออก) และผูท่ีสนใจ ไมนอยกวา 15 คน  
 
เปาหมายเชิงเวลา  
 สัมมนา  เปนเวลา 2 วัน  
 
เปาหมายเชิงตนทุน 
 ใชงบประมาณตนทุนในการดําเนินงาน จํานวน 38,200 บาท 
 
ระยะเวลาดําเนินงาน  

1 มิถุนายน 2556 – 31 สิงหาคม 2556 
 
ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ที่สอดคลองกับโครงการ 

สอดคลองกับตัวบงชี้ สกอ. 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 มีกระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
 



 

 

  สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. 
 ตัวบงช้ีท่ี 8 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 
การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
 
การสํารวจความตองการการรับบริการของโครงการ  มี   ไมมี 
 มีการสํารวจความตองการทางดานบริการวิชาการดวยแบบสอบถามจาก หนวยงานภาครฐั-
เอกชน นักเรียน นักศึกษา ผูนําชุมชน และบุคคลท่ัวไป 
 
การบูรณาการกบัการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย  มี   ไมมี  
 บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชา การจัดการสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรม              
โดยการใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 
 บูรณาการการวิจัย  ไมมี 
 
การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน       

หรือการวิจัย   มี   ไมมี  
  มีการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชา  การจัดการสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรม  
  มีการขยายผลสูการเปดรายวิชาใหม  ไมมี 
  มีการตอยอดสูหนังสือหรือตํารา  ไมมี 
 
โครงการนี้มีการรวมมือกบั    ไมมี 
 วัตถุประสงค    ไมมี 

 
การประเมินประโยชนหรือผลกระทบตอสังคม  มี   ไมมี 
 ประเมินโดยใชแบบสอบถามเรื่องการใชประโยชนและผลกระทบตอสังคมหลังจาก        
การสัมมนาการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย และควบคุมมลพิษตามแนวพระราชดําริ   



 

 

กิจกรรมและงบประมาณทั้งหมด             38,200  บาท 
 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1. การสัมมนาการจัดการระบบบําบดัน้ําเสีย 
    และควบคุมมลพิษตามแนวพระราชดําริ   

- 14,000 15,200 9,000 - - - 38,200 คาตอบแทน 
-  คาตอบแทนวิทยากรภายนอก
   คน ๆ ละ 7ช่ัวโมง ๆ ละ  
   1,000 บาท เปนเงิน  
   14,000 บาท     
คาใชสอย 
-  คาท่ีพักวิทยากรภายนอก 
   2 คืน ๆ ละ 1,000 บาท 
   จํานวน 1 หอง เปนเงิน 
   2,000 บาท     
 
 
  

    ขั้นตอนการดําเนนิงาน         

    1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ         

    1.2 เชิญวิทยากรและประชาสัมพันธโครงการ         

    1.3 จัดสัมมนา         

    1.4 ประเมินผลการดําเนนิงาน         

    1.5 ประชุมคณะกรรมการสรุปผลโครงการ 
          เพ่ือนําไปบูรณาการงานดานตาง ๆ 

 
       

 



 

 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1.6 จัดทํารูปเลมสรุปผลการดําเนนิโครงการ         

-  คาเดินทางไป-กลับ 
   ของวิทยากร 2 คน ๆ ละ 
   2,000 บาท เปนเงิน  
   4,000 บาท 
-  คาอาหารกลางวนั คนละ 
   80 บาท ตอวัน จํานวน  
   30 คน เปนเวลา 2 วัน  
   รวมเปนเงิน 4,800 บาท 
-  คาอาหารวาง 
   พรอมเครื่องดื่ม จํานวน  
   4 ม้ือ ๆ ละ 20 บาท  
   จํานวน 30 คน เปนเงิน  
   2,400 บาท 
 

 



 

 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

         

-  คาจางทําปายโครงการ  
   จํานวน 2 ปาย ๆ ละ 
   1,000 บาท เปนเงิน  
   2,000 บาท 
คาวัสด ุ
-  คาวัสดใุหผูเขารวม 
   การอบรม เชน ปากกา           
   ท่ีใสเอกสาร เปนเงิน  
   1,500 บาท      
-  คาวัสดใุนการดําเนินงาน 
   เชน วัสดุในการเตรียม 
   สถานท่ี วัสดุอ่ืน ๆ เปนตน 
   เปนเงิน 7,500 บาท 



 

 

ผลผลิต/คาเปาหมายของการจัดกิจกรรม 
 

กิจกรรม ผลผลิต/คาเปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี/้
นโยบายและ

เปาหมายของสภา
มหาวิทยาลยั 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลา 
ที่ดําเนินการ 

1. การสัมมนาการจัดการระบบบําบดัน้ําเสีย 
    และควบคุมมลพิษตามแนวพระราชดําริ   

1. ครู อาจารย นกัเรียน และนักศึกษาในภาคตะวันออก 
    ไมนอยกวา 15 คน 
2. ผูนําชุมชน หัวหนางาน และพนักงานภาครัฐ และผูท่ีสนใจ 
    ไมนอยกวา 15 คน 
3. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ90 
4. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ80 
5. ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวา 
    รอยละ75 
6. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
7. ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
8. ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวา 
    รอยละ 65 
9. ผูเขารวมโครงการเขารับการสัมมนาเปนเวลา 2 วัน 

พันธกิจขอ 4 
ยุทธศาสตรขอ 4 
กลยุทธขอท่ี 4.1 

ตัวบงช้ี สกอ.
5.1,5.2, สมศ. 8 

38,200 1 ครั้ง  
จํานวน 2 วัน 



 

 

กิจกรรม ผลผลิต/คาเปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี/้
นโยบายและ

เปาหมายของสภา
มหาวิทยาลยั 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลา 
ที่ดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน หลักฐานการดําเนินงาน    
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมและรูปภาพประกอบการประชุม    
1.2 เชิญวิทยากรและประชาสัมพันธโครงการ หนังสือเชิญ หนังสือตอบรับ เขารวมโรงการของวิทยากร 

และผูเขาอบรม 
   

1.3 จัดสัมมนา จํานวนผูเขาสัมมนาไมนอยกวา 30 คน    
1.4 ประเมินผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินโครงการ    
1.5 ประชุมคณะกรรมการสรุปผลโครงการ 
      เพ่ือนําไปบูรณาการงานดานตาง ๆ 

รายงานการประชุม    

1.6 จัดทํารูปเลมสรุปผลการดําเนนิโครงการ รูปเลมสรุปโครงการ    
 
 
 
 
 



 

 

แผนการใชจายงบประมาณ 
 

งบประมาณทั้งหมด ไตรมาส  1 ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 ไตรมาส  4 รวม 
แผน  (38,200)    38,200 38,200 

ผล      
 

 
                  (อาจารยเดชา  วงศแกว)                (อาจารยปญญา  วงศตาย)                       (รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ) 

          ผูเสนอโครงการ                      ผูเห็นชอบโครงการ             ผูอนุมัตโิครงการ 
หัวหนาสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม        รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ        รักษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 



 

 

โครงการบริการวิชาการ สัมมนาการพัฒนาความเปนผูนําเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหาร 
ประจําปงบประมาณ 2556 

 

ชื่อโครงการ สัมมนาการพัฒนาความเปนผูนําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
ผูรับผดิชอบ/หนวยงาน  คณาจารยและเจาหนาท่ี สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
 

แหลงงบประมาณ   
  งบประมาณแผนดิน 
  งบรายได  (ระบุดวย       งบประจํา        งบยุทธศาสตร) 

รูปแบบโครงการ 
 โครงการใหเปลา  โครงการจัดเก็บคาลงทะเบียน  
 โครงการจัดเก็บคาลงทะเบียนบางสวน 

 

ผลผลิต    
  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี       ผลงานการวิจัยเพ่ือถายทอด 
                                                                                                    องคความรู 
 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร       ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ผลงานการใหบรกิารวิชาการ        โครงการเรียนฟรี 15 ป 

ความสอดคลองของโครงการ 
 พันธกิจขอท่ี 4 ยุทธศาสตรขอท่ี 4 มาตรการ/กลยุทธ ขอท่ี 4.1ตัวช้ีวัดท่ี 5.1,5.2 (สกอ.) 8,9 
(สมศ.) 

 

ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง ปท่ี......... 
 

พ้ืนที่ดําเนินการ     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
 

ลักษณะการดําเนินงาน สัมมนา 
 

งบประมาณ  26,600 บาท 
 
 



 

 

หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาผูนําเปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง ตอการพัฒนาองคกรใหมีความม่ันคง
เจริญกาวหนาและมีขีดความสามารถในการแขงขันในยุคโลกาภิวัฒน ผูนําจึงตองไดรับการพัฒนา
ภาวะผูนําใหมีสมรรถนะท่ีเหนือกวา การท่ีผูนําไมมีความรูในบทบาทภาวะความเปนผูนํายอมสงผล
ใหองคกรไมเจริญเติบโตตามเปาหมายท่ีผูบริหารระดับสูงวางไว ผูนําจะตองไดรับการพัฒนาใหมี
ความรูและทักษะท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนดานกลยุทธ ดานการเจรจาตอรอง ดานการจัดการ      
ความขัดแยง ดานการบริหาร ดานการส่ือสาร ดานการจัดการ ดานการแกปญหาและการตัดสินใจ     
ก็เปนทักษะท่ีผูนํายุคใหมจําเปนจะตองเรียนรูเพ่ิมเติม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เห็นวาควรออกแบบหลักสูตรนี้มาเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางภาวะผูนํา
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ โดยโครงการบริการวิชาการนีส้อดคลองกบัพระราชบัญญตัิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 7 ในมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน
ท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูหลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรค
ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ            
การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน         
โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการ       
ทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีและยังสอดคลองกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาองคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม โดยนํารายวิชาการจัดการองคการ
และทรัพยากรมนุษยเขามาใชในการอบรม และทําใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในโครงการฯ สงผลให
เกิดประโยชนกับนักศึกษาไดเรียนรูประสบการณจริงจากโครงการนี้ 
 

วัตถุประสงค 
 1.   ผูเขารับการสัมมนามีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัหลักการ และบทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญ
ของผูนํา และภาวะผูนํา  
 2.   ผู เขารับการสัมมนาสามารถนําความรู ท่ีไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน                
ในองคกรได 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1.  ผูเขารับการสัมมนามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ และบทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญ
ของผูนํา และภาวะผูนํา 
 2. ผู เขารับการสัมมนาสามารถนําความรู ท่ีไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน               
ในองคกรได 



 

 

เปาหมายโครงการ  กลุมท่ี 2  ชาวบาน/ชุมชน/สังคม  จํานวน 30 คน 
  เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 1.   ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
 2.   ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
 3.   ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวารอยละ 65 

 เปาหมายเชิงปริมาณ 
 ผูนํา หัวหนางานทุกระดับ ท้ังภาครัฐและเอกชน และผูสนใจไมนอยกวา 30 คน 

  เปาหมายเชิงเวลา  
 จัดสัมมนา จํานวน 1 วัน 

  เปาหมายเชิงตนทุน 
 โครงการดําเนนิงานสําเร็จใชงบประมาณตนทุนท่ีเปนตัวเงิน จํานวน 26,600 บาท 

 
ระยะเวลาดําเนินงาน  
  1 ธันวาคม 2555 – 28 กุมภาพันธ 2556 
 
ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ที่สอดคลองกับโครงการ 
 สอดคลองกับตัวบงชี้ สกอ. 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 มีกระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
  สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. 
 ตัวบงช้ีท่ี 8 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 
การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
 ตัวบงช้ีท่ี 9 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 
 
การสํารวจความตองการการรับบริการของโครงการ  มี   ไมมี  

มีการสํารวจความตองการทางดานบรกิารวิชาการดวยแบบสอบถามจาก หนวยงานภาครัฐ-
เอกชน นักเรยีน นกัศึกษา ผูนําชุมชน และบุคคลท่ัวไป 
 
 
 
 



 

 

การบูรณาการกบัการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย   มี   ไมมี  
 บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชา การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษยโดยให
นักศึกษา เขารวมกิจกรรมนี้ดวย 
 บูรณาการการวิจัย  ไมมี 
 
การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน          

หรือการวิจัย   มี   ไมมี  
  มีการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชา การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษย    
  มีการขยายผลสูการเปดรายวิชา  ไมมี 
  มีการตอยอดสูหนังสือหรือตํารา  ไมมี 
 
โครงการนี้มีการรวมมือกบั    ไมมี  
 วัตถุประสงค    ไมมี 
 
การประเมินประโยชนหรือผลกระทบตอสังคม  มี   ไมมี 
 ประเมินโดยใชแบบสอบถามเรื่องการใชประโยชนและผลกระทบตอสังคมหลังจาก        
การสัมมนาการพัฒนาความเปนผูนําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
 



 

 

กิจกรรมและงบประมาณทั้งหมด                                                                                                                                                  26,600  บาท 
 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1. สัมมนาการพัฒนาความเปนผูนํา 
    เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 

 7,000 
 

12,200 
 

6,000 
 

   26,600 คาตอบแทน 
-  คาตอบแทนวิทยากร 
   ภายนอก จํานวน 1 คน  
   จํานวน 7 ช่ัวโมง ๆ ละ  
   1,000 บาท เปนเงิน  
   7,000 บาท 
คาใชสอย 
-  คาท่ีพักวิทยากร จํานวน  
   1 คืน เปนเงิน 1,000 บาท 
-  คาเดินทางไป-กลับ 
   ของวิทยากร เปนเงิน  
   2,000 บาท  

    ขั้นตอนการดําเนนิงาน         

    1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ         

    1.2 การเตรียมจัดซ้ือ-จัดจางวัสดุและ 
          คาใชสอย         

    1.3 การกําหนดวิธีการดําเนนิงาน 
          และเชิญวิทยากร 

        

    1.4 การจัดสัมมนา         

    1.5 การประเมินผลการสัมมนา         

 



 

 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

    1.6 การจัดประชุมสรุปผลการดาํเนินงาน         -  คาอาหารกลางวนั คนละ 
   80 บาท ตอวัน จํานวน 
   30 คน เปนเวลา 2 วัน   
   รวมเปนเงิน 4,800 บาท 
-  คาอาหารวาง 
   พรอมเครื่องดื่ม จํานวน  
   4 ม้ือ ๆ ละ 20 บาท  
   จํานวน 30 คน เปนเงิน 
   2,400 บาท 
-  คาจางทําปายโครงการ 
   จํานวน 2 ปาย ๆ ละ  
   1,000 บาท เปนเงิน  
   2,000 บาท 

    1.7 การจัดทํารูปเลมสรุปผลการสัมมนา 

        

 
 



 

 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

 

        คาวัสด ุ
-  คาวัสดใุหผูเขารวม 
   การอบรม เชน ปากกา  
   ท่ีใสเอกสาร เปนเงิน 
   1,500 บาท      
-  คาวัสดใุนการดําเนินงาน  
   เชน วัสดุในการเตรียม 
   สถานท่ี วัสดุอ่ืน ๆ เปนตน 
   เปนเงิน 4,500 บาท 



 

 

ผลผลิต/คาเปาหมายของการจัดกิจกรรม 
 

กิจกรรม ผลผลิต/คาเปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี/้
นโยบายและ
เปาหมายของ

สภามหาวิทยาลัย 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลา 
ที่ดําเนินการ 

1. สัมมนาการพัฒนาความเปนผูนํา 
    เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 

1.  ผูบริหาร หัวหนางานทุกระดับ ท้ังภาครัฐและเอกชน  
     และผูสนใจไมนอยกวา 30 คน 
2.  ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
3.  ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
4.  ผูเขารับการอบรบมีการนําความรูไปใชไมนอยกวา  
     รอยละ 65 
5.  ผูเขารวมโครงการเขารับการสัมมนาเปนเวลา 1 วัน 

พันธกิจขอ 4 
ยุทธศาสตรขอ 4 
กลยุทธขอท่ี 4.1 

ตัวบงช้ี สกอ.
5.1,5.2, สมศ. 8,9 

26,600      1 ครั้ง              
จํานวน 1 วัน 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน หลักฐานการดําเนินงาน    
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร    
1.2 การเตรียมจัดซ้ือ-จัดจางวัสด ุ
      และคาใชสอย 

รายการจดัซ้ือ-จัดจาง    

1.3 การกําหนดวิธีการดําเนนิงานและ 
      เชิญวิทยากร 

หนังสือเชิญ-ตอบรับวิทยากร  กําหนดการอบรม การจองหอง
ประชุม และสัญญายืมเงิน 

   



 

 

กิจกรรม ผลผลิต/คาเปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี/้
นโยบายและ
เปาหมายของ

สภามหาวิทยาลัย 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลา 
ที่ดําเนินการ 

1.4 การจัดสัมมนา จํานวนผูเขารับการสัมมนา ไมนอยกวา 30 คน    
1.5 การประเมินผลการสัมมนา ผลการประเมินการจัดสัมมนา และการประเมินผล 

หลังการสัมมนา 
   

1.6 การจัดประชุมสรุปผลการดาํเนินงาน รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร    
1.7 การจัดทํารูปเลมสรุปผลการสัมมนา รายงานสรุปผลการดําเนนิงาน 2 เลม    



 

 

แผนการใชจายงบประมาณ 
 

งบประมาณทั้งหมด ไตรมาส  1 ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 ไตรมาส  4 รวม 
แผน  (26,600)  26,600   26,600 

ผล      
 
           

                  (อาจารยเดชา  วงศแกว)                (อาจารยปญญา  วงศตาย)                       (รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ) 
          ผูเสนอโครงการ                      ผูเห็นชอบโครงการ             ผูอนุมัตโิครงการ 

หัวหนาสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม        รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ        รักษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 



 

 

โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบตัิการการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกลการเกษตร 
ประจําปงบประมาณ 2556 

 

ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการการซอมบํารุงรกัษาเครื่องมือ เครื่องจกัรกลการเกษตร 
ผูรับผดิชอบ/หนวยงาน   คณาจารยและเจาหนาท่ี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนกิส   
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
 

แหลงงบประมาณ   
  งบประมาณแผนดิน 
  งบรายได  (ระบุดวย       งบประจํา       งบยุทธศาสตร) 
 

รูปแบบโครงการ 
 โครงการใหเปลา    โครงการจัดเก็บคาลงทะเบียน  
  โครงการจัดเก็บคาลงทะเบียนบางสวน 
 

ผลผลิต    
  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี        ผลงานการวิจัยเพ่ือถายทอด 
                                                                                                    องคความรู 
  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร    ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ผลงานการใหบรกิารวิชาการ     โครงการเรียนฟรี 15 ป 
  

ความสอดคลองของโครงการ 
 พันธกิจขอท่ี 4 ยุทธศาสตรขอท่ี 4 มาตรการ/กลยุทธ ขอท่ี 4.1ตัวช้ีวัดท่ี 5.1,5.2 (สกอ.) 8 
(สมศ.) 

 

ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง ปท่ี......... 
 

พ้ืนที่ดําเนินการ     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
 

ลักษณะการดําเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

งบประมาณ  29,600 บาท 
 



 

 

หลักการและเหตุผล 
 โลกปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา มีการเอานําเทคโนโลยีเขามาใชมากมาย
หลายดาน ไมเวนแมกระท่ังการประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีเปนอาชีพของประชากรสวนใหญ      
ของประเทศไทย ซ่ึงเทคโนโลยีดานตาง ๆ  ถูกนําเขามาใชเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร 
เชน การใชเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตรเขามาใชเปนเครื่องทุนแรง แตปญหาที่ตามมา       
จากเทคโนโลยีก็มีเชนกัน เชน การใชเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตรไมถูกวิธี ไมมี               
การบํารุงรักษา ทําใหบางครั้งตองมีรายจายเพ่ิมขึ้นจากการใชเครื่องมือ เครื่องจักรเหลานั้น  
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี           
เปนหนวยงานหนึ่ง ท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีการทําเกษตรกรรมอยูมาก และการบริการเปนหนาท่ี
ประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา จึงเห็นวาควรมีการจัดการใหบริการความรูและทักษะการใชงาน 
การซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตรอยางถูกวิธี เพ่ือใหผูเขารับบริการวิชาการ
ไดรับความรูและเกิดทักษะการใชงาน การซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร       
อยางถูกวิธี ยืดอายุการใชงานเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร กอใหเกิดการใชเทคโนโลยีอยางคุมคา 

 
วัตถุประสงค 
 1.   ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใชงาน การซอมบํารุงรักษา
เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตรอยางถูกวิธี 
 2.   ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชงานได 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1.   ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการใชงาน การซอมบํารงุรกัษา
เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตรอยางถูกวิธี 
 2.   ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน           
ในการประกอบอาชีพ 
 
เปาหมายโครงการ  กลุมท่ี 2  ชาวบาน/ชุมชน/สังคม  จํานวน 20 คน 
 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 1.   ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
 2.   ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
 3.   ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวารอยละ 65 



 

 

 เปาหมายเชิงปริมาณ 
 เกษตรกร และผูท่ีสนใจ ไมนอยกวา 20 คน 
 เปาหมายเชิงเวลา  
 อบรมเชิงปฏิบัติการ เปนเวลา 1 วัน  
 เปาหมายเชิงตนทุน 
 โครงการดําเนนิงานสําเร็จใชงบประมาณตนทุนท่ีเปนตัวเงิน จํานวน 29,600 บาท 
 
ระยะเวลาดําเนินงาน  
 1 มิถุนายน 2556 - 31 สิงหาคม 2556 

 
ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ที่สอดคลองกับโครงการ 
 สอดคลองกับตัวบงชี้ สกอ. 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 มีกระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
  สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. 
 ตัวบงช้ีท่ี 8 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 
การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
 
การสํารวจความตองการการรับบริการของโครงการ  มี   ไมมี  
 มีการสํารวจความตองการทางดานบริการวิชาการดวยแบบสอบถามจากหนวยงาน
ภาครัฐ-เอกชน นักเรียน นักศึกษา ผูนําชุมชน และบุคคลท่ัวไป 
 
การบูรณาการกบัการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย   มี   ไมมี  
 บูรณาการการเรียนการสอนกบัรายวิชา ปฏิบัติการทางวิศวกรรมพ้ืนฐาน 
 บูรณาการการวิจัย   ไมมี 
 
การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน      

หรือการวิจัย   มี  ไมมี  
 มีการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชา ปฏิบัติการทางวิศวกรรมพ้ืนฐาน 
 มีการขยายผลสูการเปดรายวิชา   ไมมี 



 

 

 มีการตอยอดสูหนังสือหรือตํารา  ไมมี 
 
โครงการนี้มีการรวมมือกบั    ไมมี  
 วัตถุประสงค    ไมมี 

 
การประเมินประโยชนหรือผลกระทบตอสังคม  มี   ไมมี 
 ประเมินโดยใชแบบสอบถามเรื่องการใชประโยชนและผลกระทบตอสังคมหลังจาก        
การอบรมเชิงปฏิบัติการการซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร 
 



 

 

กิจกรรมและงบประมาณทั้งหมด                                                                                                                                            29,600  บาท 
 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1. อบรมเชงิปฏิบัติการการซอมบํารุงรักษา 
    เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกลการเกษตร 

 4,200 4,400 
 

21,000 
 

   29,600 คาตอบแทน 
-  คาตอบแทนวิทยากร 
   ภายใน จํานวน 2 คน    
   จํานวน 7 ช่ัวโมง ๆ ละ  
   300 บาท เปนเงิน  
   4,200 บาท 
คาใชสอย 
-  คาอาหารกลางวนั คนละ 
   80 บาท ตอวันจํานวน 
   20 คน เปนเวลา 1 วัน 
   เปนเงิน 1,600 บาท  

    ขั้นตอนการดําเนนิงาน         

    1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ         

    1.2 การเตรียมจัดซ้ือ-จัดจางวัสดุและ 
          คาใชสอย         

    1.3 การกําหนดวิธีการดําเนนิงาน 
          และเชิญวิทยากร 

        

    1.4 การจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิาร         

    1.5 การประเมินผลการอบรม 
          เชิงปฏิบัติการ 

        

 



 

 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1.6 การจัดประชุมสรุปผลการดาํเนินงาน         -  คาอาหารวาง 
   พรอมเครื่องดื่ม จํานวน 
   2 ม้ือ ๆ ละ 20 บาท 
   จํานวน 20 คน เปนเงิน 
   800 บาท 
-  คาจางทําปายโครงการ  
   จํานวน 2 ปาย ๆ ละ  
   1,000 บาท เปนเงิน  
   2,000 บาท 
คาวัสด ุ
-  คาวัสดใุหผูเขารวม 
   การอบรม เชน ปากกา  
   ท่ีใสเอกสาร เปนเงิน  
   1,000 บาท 

1.7 การจัดทํารูปเลมสรุปผลการอบรม 
      เชิงปฏิบัติการ 

        

 



 

 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

         -  คาวัสดใุนการดําเนินงาน 
   เชน วัสดุในการเตรียม 
   สถานท่ี วัสดุอ่ืน ๆ เปนตน 
   เปนเงิน 20,000 บาท 



 

 

ผลผลิต/คาเปาหมายของการจัดกิจกรรม 
 

กิจกรรม ผลผลิต/คาเปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี/้
นโยบายและ
เปาหมายของ

สภามหาวิทยาลัย 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลา 
ที่ดําเนินการ 

1. อบรมเชงิปฏิบัติการการซอมบํารุงรักษา 
    เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกลการเกษตร 

1.  เกษตรกร และผูท่ีสนใจ ไมนอยกวา 20 คน 
2.  ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
3.  ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
4.  ผูเขารับการอบรบมีการนําความรูไปใชไมนอยกวา  
     รอยละ 65 
5.  ผูเขารวมโครงการเขารับการอบรมเปนเวลา 1 วัน 

พันธกิจขอ 4 
ยุทธศาสตรขอ 4 
กลยุทธขอท่ี 4.1 

ตัวบงช้ี สกอ.
5.1,5.2, สมศ. 8 

29,600 จํานวน 1 วัน 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน หลักฐานการดําเนินงาน    
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร    
1.2 การเตรียมจัดซ้ือ-จัดจางวัสดุและ 
      คาใชสอย 

รายการจดัซ้ือ-จัดจาง    

1.3 การกําหนดวิธีการดําเนนิงานและ 
      เชิญวิทยากร 

หนังสือเชิญ-ตอบรับวิทยากร  กําหนดการอบรม การจองหอง
ประชุม และสัญญายืมเงิน 

   

1.4 การจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิาร จํานวนผูเขารับการอบรม ไมนอยกวา 20 คน    



 

 

กิจกรรม ผลผลิต/คาเปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี/้
นโยบายและ
เปาหมายของ

สภามหาวิทยาลัย 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลา 
ที่ดําเนินการ 

1.5 การประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลการประเมินการจัดอบรม และการประเมินผลหลังการอบรม    
1.6 การจัดประชุมสรุปผลการดาํเนินงาน รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร    
1.7 การจัดทํารูปเลมสรุปผลการอบรม 
      เชิงปฏิบัติการ 

รายงานสรุปผลการดําเนนิงาน 2 เลม    



 

 

แผนการใชจายงบประมาณ 
 

งบประมาณทั้งหมด ไตรมาส  1 ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 ไตรมาส  4 รวม 
แผน  (29,600)    29,600 29,600 

ผล      
          

         

        (อาจารยกติติรัตน  รุงรัตนาอุบล)                         (อาจารยปญญา  วงศตาย)       (รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ) 
      ผูเสนอโครงการ    ผูเห็นชอบโครงการ                        ผูอนุมัตโิครงการ 

หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส     รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ     รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 



 

 

โครงการบริการวิชาการ สัมมนาการประหยัดพลังงาน และพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดําริ 
ประจําปงบประมาณ 2556 

 

ชื่อโครงการ  สัมมนาการประหยดัพลังงาน และพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดําร ิ
ผูรับผดิชอบ/หนวยงาน  คณาจารยและเจาหนาท่ี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนกิส   
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
 

แหลงงบประมาณ   
  งบประมาณแผนดิน 
  งบรายได  (ระบุดวย       งบประจํา        งบยุทธศาสตร) 
 

รูปแบบโครงการ 
 โครงการใหเปลา  โครงการจัดเก็บคาลงทะเบียน   
 โครงการจัดเก็บคาลงทะเบียนบางสวน 

 

ผลผลิต    
  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี       ผลงานการวิจัยเพ่ือถายทอด 
                                                                                                    องคความรู 
 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร    ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ผลงานการใหบรกิารวิชาการ     โครงการเรียนฟรี 15 ป 
  

ความสอดคลองของโครงการ 
 พันธกิจขอท่ี 4 ยุทธศาสตรขอท่ี 4 มาตรการ/กลยุทธ ขอท่ี 4.1ตัวช้ีวัดท่ี 5.1,5.2 (สกอ.) 8 
(สมศ.) 

 

ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง ปท่ี......... 
 

พ้ืนที่ดําเนินการ     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
 

ลักษณะการดําเนินงาน สัมมนา 
 

งบประมาณ  18,500  บาท 
 



 

 

หลักการและเหตุผล 
 ในยุคปจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาอยูตลอดเวลา และทามกลางการพัฒนานัน้
ก็ยอมตองแลกมาดวยการสูญเสียอะไรบางอยาง เชน การนําพลังงานมาใชซ่ึงมีอยูอยางจาํกัด และ
บางครั้งมีการนําเอามาใชอยางส้ินเปลือง ไมถูกวิธี ทําใหพลังงานหมดลงไปเรื่อย ๆ จนตองมี            
การสรางจิตสํานึกใหเกิดการประหยัดพลังงานขึ้น และหาพลังงานใหม ๆ  มาทดแทน เพ่ือยังคงไว
ซ่ึงพลังงานไวใชในอนาคต ไมวาจะเปนไบโอดีเซล ไบโอแกส พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวมวล 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และ
พลังงาน ทรงโปรดใหมีการศึกษาคนควา ทดลอง วิจัยหาแนวทาง และวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
ส่ิงแวดลอม และพลังงานท่ีเหมาะสม สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและสอดคลองกับสภาพแวดลอม 
การประกอบอาชีพ ปญหาและอุปสรรคของราษฎรท่ีอาศัยอยูในแตละชุมชน พระองคไดทรง
พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมไปถึงองคความรูและแนวทางดําเนินการ    
ในดานดังกลาว ซ่ึงมีการวางแผนท้ังระยะส้ันและระยะยาว โดยเฉพาะการพระราชทานแนวทาง
ทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียง อันยังผลใหเกิดประโยชนอยางยิ่งตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
ส่ิงแวดลอม และจัดการพลังงานของประเทศอยางยั่งยืน ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ        
ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิองคความรู
และแนวทางดําเนินการทางดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และการจดัการพลังงาน 
และจากการท่ีคณะไดมีการวิจัยเรื่องการสํารวจความตองการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ระยอง 
และตราด พบวากลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองใหความสําคัญกับการประหยัดพลังงานเปนลําดบัตน ๆ  
คือ มีความตองการเขารับบริการวิชาการในหลักสูตรประหยัดพลังงานอยูในระดับมาก  
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี            
เปนหนวยงานหนึ่ง ท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะใหบริการวิชาการในหลักสูตรดังกลาวอยูแลว เนือ่งจาก
มีบุคลากร และมีการเปดการเรียนการสอนสาขาวิชาท่ีมีการเรียนการสอนเกี่ยวของกับพลังงาน        
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส จึงเห็นวาควรมีการจัด       
การสัมมนาการประหยัดพลังงาน และพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดําริใหแกผูสนใจเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู  ความเขาใจ  กอใหเกิดการนําพลังงานมาใชอยางคุมคา และตระหนักถึงความสําคัญ               
ของการประหยัดพลังงาน และการนําพลังงานทดแทนมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและเหมาะสม 
อันเปนการนอมนําแนวพระราชดําริมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
 



 

 

วัตถุประสงค 
 1.   ผูเขารับการสัมมนามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และพลังงาน
ทดแทนตามแนวพระราชดําร ิ
 2.   ผูเขารับการสัมมนาสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชงานได 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1.   ผูเขารับการสัมมนามีความรูความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และ
พลังงานทดแทนตามแนวพระราชดําร ิ
 2.   ผูเขารับการการสัมมนาสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน      
ในการดํารงชีวิตประจําวัน 
 

เปาหมายโครงการ  กลุมท่ี 1  ครู/อาจารย/นกัวิชาการ/นกัศึกษา จํานวน 15 คน 
กลุมท่ี 2  ชาวบาน/ชุมชน/สังคม    จํานวน 15 คน 

 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 1.   ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
 2.   ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
 3.   ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวารอยละ 75 
 4.   ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
 5.   ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
 6.   ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวารอยละ 65 
 เปาหมายเชิงปริมาณ 
 ครู อาจารย นักเรียน และนักศึกษาในภาคตะวันออกไมนอยกวา 15 คน 
 ผูนําชุมชน หัวหนางาน และพนักงานภาครัฐ (องคการบริหารสวนตําบล และองคการบริหาร
สวนจังหวัดในภาคตะวันออก) และผูท่ีสนใจ ไมนอยกวา 15 คน 
 เปาหมายเชิงเวลา  
 สัมมนา เปนเวลา 1 วัน  
 เปาหมายเชิงตนทุน 
 โครงการดําเนินงานสําเร็จใชงบประมาณตนทุนท่ีเปนตัวเงิน จํานวน 18,500 บาท 
 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
 1 มีนาคม 2556 - 30 พฤษภาคม 2556 



 

 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ที่สอดคลองกับโครงการ 
 สอดคลองกับตัวบงชี้ สกอ. 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 มีกระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
  สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. 
 ตัวบงช้ีท่ี 8 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 
การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
 
การสํารวจความตองการการรับบริการของโครงการ  มี   ไมมี  
 มีการสํารวจความตองการทางดานบริการวิชาการดวยแบบสอบถามจาก หนวยงาน
ภาครัฐ-เอกชน นักเรียน นักศึกษา ผูนําชุมชน และบุคคลท่ัวไป 
 
การบูรณาการกบัการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย   มี  ไมมี  
 บูรณาการการเรียนการสอนกบัรายวิชา ไมมี 
 บูรณาการการวิจัย   ไมมี 
 
การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน        

หรือการวิจัย    มี  ไมมี  
 มีการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชา ไมมี 
 มีการขยายผลสูการเปดรายวิชา   ไมมี 
 มีการตอยอดสูหนังสือหรือตํารา  ไมมี 
 
โครงการนี้มีการรวมมือกบั    ไมมี  
วัตถุประสงค      ไมมี 
 
การประเมินประโยชนหรือผลกระทบตอสังคม  มี   ไมมี 
 ประเมินโดยใชแบบสอบถามเรื่องการใชประโยชนและผลกระทบตอสังคมหลังจาก       
การสัมมนาการประหยัดพลังงาน และพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดําร ิ



 

 

กิจกรรมและงบประมาณทั้งหมด                                                                                                                             18,500  บาท 
 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1. สัมมนาการประหยดัพลงังาน และ 
    พลังงานทดแทนตามแนวพระราชดําริ 

 3,900 5,600 
 

9,000 
 

   18,500 คาตอบแทน 
-  คาตอบแทนวิทยากร 
   ภายนอก จํานวน 1 คน 
   จํานวน 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 
   1,000 บาท เปนเงิน 
   3,000 บาท 
-  คาตอบแทนวิทยากร 
   ภายใน จํานวน 1 คน 
   จํานวน 3 ช่ัวโมง ๆ ละ 
   300 บาท เปนเงิน 900 บาท 

    ขั้นตอนการดําเนนิงาน         

    1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ         

    1.2 การเตรียมจัดซ้ือ-จัดจางวัสดุและ 
          คาใชสอย         

    1.3 การกําหนดวิธีการดําเนนิงาน 
          และเชิญวิทยากร 

        

    1.4 การจัดสัมมนา         

    1.5 การประเมินผลการสัมมนา         
 
 



 

 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

    1.6 การจัดประชุมสรุปผลการดาํเนินงาน         คาใชสอย 
-  คาอาหารกลางวนั คนละ 
   80 บาท ตอวัน จํานวน 
   30 คน เปนเวลา 1 วัน  
   เปนเงิน 2,400 บาท 
-  คาอาหารวาง 
   พรอมเครื่องดื่ม จํานวน 
   2 ม้ือ ๆ ละ 20 บาท  
   จํานวน 30 คน เปนเงิน 
   1,200  บาท 
-  คาจางทําปายโครงการ 
   จํานวน 2 ปาย ๆ ละ 
   1,000 บาท เปนเงิน 
   2,000 บาท 

    1.7 การจัดทํารูปเลมสรุปผลการสัมมนา 

        

 



 

 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

         คาวัสด ุ
-  คาวัสดใุหผูเขารวม 
   การอบรม เชน ปากกา  
   ท่ีใสเอกสาร เปนเงิน 
   1,500 บาท      
-  คาวัสดใุนการดําเนินงาน 
   เชน วัสดุในการเตรียม 
   สถานท่ี วัสดุอ่ืน ๆ เปนตน              
   เปนเงิน 7,500 บาท 

 



 

 

ผลผลิต/คาเปาหมายของการจัดกิจกรรม 
 

กิจกรรม ผลผลิต/คาเปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี/้
นโยบายและ
เปาหมายของ

สภามหาวิทยาลัย 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลา 
ที่ดําเนินการ 

1. สัมมนาการประหยดัพลงังาน และ 
    พลังงานทดแทนตามแนวพระราชดําริ 

1.  ครู อาจารย นกัเรียน และนักศึกษาในภาคตะวันออก 
     ไมนอยกวา 15 คน 
2.  ผูนําชุมชน หัวหนางาน และพนักงานภาครัฐ และผูท่ีสนใจ 
     ไมนอยกวา 15 คน 
3.  ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 90 
4.  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 80 
5.  ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวา 
     รอยละ 75 
6.  ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
7.  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
8.  ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวา 
     รอยละ 65 
9.  ผูเขารวมโครงการเขารับการสัมมนาเปนเวลา 1 วัน 

พันธกิจขอ 4 
ยุทธศาสตรขอ 4 
กลยุทธขอท่ี 4.1 

ตัวบงช้ี สกอ.
5.1,5.2, สมศ. 8 

18,500   จํานวน 1 วัน 



 

 

กิจกรรม ผลผลิต/คาเปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี/้
นโยบายและ
เปาหมายของ

สภามหาวิทยาลัย 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลา 
ที่ดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน หลักฐานการดําเนินงาน    
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร    
1.2 การเตรียมจัดซ้ือ-จัดจางวัสดุและ 
      คาใชสอย 

รายการจดัซ้ือ-จัดจาง    

1.3 การกําหนดวิธีการดําเนนิงานและ 
      เชิญวิทยากร 

หนังสือเชิญ-ตอบรับวิทยากร กําหนดการสัมมนา การจองหอง
ประชุม และสัญญายืมเงิน 

   

1.4 การจัดสัมมนา จํานวนผูเขารับการสัมมนา ไมนอยกวา 30 คน    
1.5 การประเมินผลการสัมมนา ผลการประเมินการจัดสัมมนา และการประเมินผล 

หลังการสัมมนา 
   

1.6 การจัดประชุมสรุปผลการดาํเนินงาน รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร    
1.7 การจัดทํารูปเลมสรุปผลการสัมมนา รายงานสรุปผลการดําเนนิงาน 2 เลม    



 

 

แผนการใชจายงบประมาณ 
 

งบประมาณทั้งหมด ไตรมาส  1 ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 ไตรมาส  4 รวม 
แผน  (18,500)   18,500    18,500   

ผล      
 

         

        (อาจารยกติติรัตน  รุงรัตนาอุบล)                         (อาจารยปญญา  วงศตาย)       (รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ) 
      ผูเสนอโครงการ    ผูเห็นชอบโครงการ                        ผูอนุมัตโิครงการ 

หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส     รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ     รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี



 

 

โครงการบริการวิชาการ การถายทอดเทคโนโลย ีผลงานวิจัย วิชาการ และอื่น ๆ  
ที่สอดคลองกบัความตองการของชุมชน 

ประจําปงบประมาณ 2556 
 

ชื่อโครงการ  การถายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัย วิชาการ และอ่ืน ๆ  
   ท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน 
ผูรับผดิชอบ/หนวยงาน   คณาจารยและเจาหนาท่ี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
 

แหลงงบประมาณ   
  งบประมาณแผนดิน 
  งบรายได  (ระบุดวย       งบประจํา        งบยุทธศาสตร) 

รูปแบบโครงการ 
 โครงการใหเปลา  โครงการจดัเก็บคาลงทะเบียน   
 โครงการจดัเก็บคาลงทะเบียนบางสวน 

 

ผลผลิต    
  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี        ผลงานการวิจัยเพ่ือถายทอด 
                                                                                                     องคความรู 
 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร    ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ผลงานการใหบรกิารวิชาการ     โครงการเรียนฟรี 15 ป 
  

ความสอดคลองของโครงการ 
 พันธกิจขอท่ี 4 ยุทธศาสตรขอท่ี 4 มาตรการ/กลยุทธ ขอท่ี 4.1 ตัวช้ีวัดท่ี 5.1,5.2 (สกอ.) 8 
(สมศ.) 

 

ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม   โครงการตอเนื่อง ปท่ี......... 
 

พ้ืนที่ดําเนินการ     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณศีาสตร 
 

ลักษณะการดําเนินงาน แลกเปล่ียนเรียนรู 
 

งบประมาณ  21,900 บาท 
 



 

 

หลักการและเหตุผล 
 ทามกลางการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาในโลกปจจุบัน ยอมมีประชากรสวนหนึ่งท่ีตามทัน 
และอีกสวนยังคงกาวตามอยางชา ๆ สถาบันอุดมศึกษาประกอบไปดวยบุคลากรท่ีมีความรู 
ความสามารถ และกาวทันตอการเปล่ียนแปลง อันเกิดจากการคนควา การวิจัยและอ่ืน ๆ อีกมาก 
และเนื่องจากภารกิจซ่ึงถูกกําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 
กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญา
ของแผนดิน ฟนฟูหลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญ 
กาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา 
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยี และจากการท่ีคณะไดมีการวิจัยเรื่องการสํารวจความตองการบริการวิชาการ
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ในพ้ืนท่ีจังหวัด
จันทบุรี ระยอง และตราด พบวากลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองใหความสําคัญกับรับบริการวชิาการ 
คือ กลุมตัวอยางมีความตองการเขารับบริการวิชาการถึงรอยละ 82.50 ซ่ึงจากภารกิจท่ีถูกกําหนดขึ้น 
และผลการวิจัยดังกลาวทําใหคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี ตระหนักถึงความสําคัญของการถายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัย วิชาการ และอ่ืน ๆ          
ท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน จึงเห็นวาควรมีการจัดโครงการดังกลาวขึ้น เพ่ือใหบุคลากร
ภายในชุมชนไดเกิดการพัฒนา กาวทันโลก อันสงผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทองถ่ิน และ
ประเทศชาติตอไป  

 
วัตถุประสงค 
 1.   ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจอันเกิดจากการถายทอดเทคโนโลย ีผลงานวจิยั 
วิชาการ และอ่ืน ๆ  
 2.   ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชงานในชีวิตประจําวันได 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1.   ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจอันเกิดจากการถายทอดเทคโนโลย ีผลงานวจิยั 
วิชาการ และอ่ืน ๆ  
 2.   ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชงานในชีวิตประจําวันได 
 



 

 

เปาหมายโครงการ  กลุมท่ี 2 ชาวบาน/ชุมชน/สังคม    จํานวน 30 คน 
 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 1.   ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
 2.   ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
 3.   ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได ไมนอยกวารอยละ 65 
 เปาหมายเชิงปริมาณ 
 ชุมชน พนักงานภาครัฐ และผูท่ีสนใจ ไมนอยกวา 30 คน 
 เปาหมายเชิงเวลา  
 แลกเปล่ียนเรียนรู เปนเวลา 1 วัน  
 เปาหมายเชิงตนทุน 
 โครงการดําเนนิงานสําเร็จใชงบประมาณตนทุนท่ีเปนตัวเงิน จํานวน 21,900 บาท 
 
ระยะเวลาดําเนินงาน  
 1 มิถุนายน 2556 – 31 สิงหาคม 2556  

 
ตัวชีวั้ด/ตัวบงชี้ที่สอดคลองกับโครงการ 
 สอดคลองกับตัวบงชี้ สกอ. 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
 ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 มีกระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 
  สอดคลองกับตัวชี้วัด สมศ. 
 ตัวบงช้ีท่ี 8 การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนา 
การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
 
การสํารวจความตองการการรับบริการของโครงการ  มี   ไมมี  
 มีการสํารวจความตองการทางดานบริการวิชาการดวยแบบสอบถามจากหนวยงาน
ภาครัฐ-เอกชน นักเรียน นักศึกษา ผูนําชุมชน และบุคคลท่ัวไป 
 
 
 
 



 

 

การบูรณาการกบัการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย   มี   ไมมี  
 บูรณาการการเรียนการสอนกบัรายวิชา ไมมี 
 บูรณาการการวิจัย อิทธิพลของวิธีการบมตอการพัฒนากําลังอัดในคอนกรตี  
     กําลังสูงชนิดไหลตัวงาย รูปแบบของใบมีดท่ีเหมาะสมในการ 
     ออกแบบเครื่องควานเมล็ดเงาะ 
 
การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน     

หรือการวิจัย   มี  ไมมี  
 มีการขยายผลสูการปรับปรุงรายวิชา ไมมี 
 มีการขยายผลสูการเปดรายวิชา   ไมมี 
 มีการตอยอดสูหนังสือหรือตํารา  ไมมี 
 
โครงการนี้มีการรวมมือกบั    ไมมี  
 วัตถุประสงค    ไมมี 
 
การประเมินประโยชนหรือผลกระทบตอสังคม  มี   ไมมี 
 ประเมินโดยใชการติดตอสอบถามผูเขารับการอบรมเรื่องการถายทอดเทคโนโลยี ผลงานวจิยั 
วิชาการ และอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน 



 

 

กิจกรรมและงบประมาณทั้งหมด                                                                                                                     21,900 บาท 
 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

1. การถายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัย 
    วิชาการ และอืน่ ๆ ที่สอดคลองกบั 
    ความตองการของชุมชน 

 6,300 5,600 
 

10,000 
 

   21,900 คาตอบแทน 
-  คาตอบแทนวิทยากร 
   ภายใน จํานวน 3 คน 
   จํานวน 7 ช่ัวโมง ๆ ละ 
   300 บาท เปนเงิน  
   6,300 บาท 
คาใชสอย 
-  คาอาหารกลางวนั  
   คนละ 80 บาท ตอวัน 
   จํานวน 30 คน เปนเวลา  
   1 วัน เปนเงิน 2,400 บาท 
 
 

    ขั้นตอนการดําเนนิงาน         

    1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ         

    1.2 การเตรียมจัดซ้ือ-จัดจางวัสด ุ
          และคาใชสอย         

    1.3 การกําหนดวิธีการดําเนนิงาน 
          และเชิญวิทยากร 

        

    1.4 การจัดการแลกเปล่ียนเรยีนรู         

    1.5 การประเมินผลการดําเนนิงาน         

          



 

 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

    1.6 การจัดประชุมสรุปผล 
          การดําเนนิงาน 

        -  คาอาหารวาง 
   พรอมเครื่องดื่ม  
   จํานวน 2 ม้ือ ๆ ละ  
   20 บาท จํานวน 30 คน 
   เปนเงิน 1,200  บาท 
-  คาจางทําปายโครงการ 
   จํานวน 2 ปาย ๆ ละ  
   1,000 บาท เปนเงิน  
   2,000 บาท 
คาวัสด ุ
-  คาวัสดใุหผูเขารวม 
   การอบรม เชน ปากกา 
   ท่ีใสเอกสาร เปนเงิน 
   1,500 บาท      
 
 

    1.7 การจัดทํารูปเลมสรุปผล 
          การดําเนนิงาน 

        



 

 

กิจกรรม บุคลากร 
งบอดุหนุน 

รวม  เหตุผลและความจําเปน ดําเนนิงาน ลงทุน 
ตอบแทน ใชสอย วัสด ุ สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ที่ดินฯ 

         -  คาวัสดใุนการ 
   ดําเนินงาน เชน วัสด ุ
   ในการเตรียมสถานท่ี 
   วัสดุอ่ืน ๆ เปนตน  
   เปนเงิน 8,500 บาท 



 

 

ผลผลิต/คาเปาหมายของการจัดกิจกรรม 
 

กิจกรรม ผลผลิต/คาเปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี/้
นโยบายและ
เปาหมายของ

สภามหาวิทยาลัย 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลา 
ที่ดําเนินการ 

1. การถายทอดเทคโนโลยี ผลงานวิจัย 
    วิชาการ และอืน่ ๆ ที่สอดคลองกบั 
    ความตองการของชุมชน 

1.  ผูนําชุมชน หัวหนางาน และพนักงานภาครัฐ และ 
     ผูท่ีสนใจ ไมนอยกวา 30 คน 
2.  ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ ไมนอยกวา 
     รอยละ 75 
3.  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ ไมนอยกวารอยละ 75 
4.  ผูเขารวมโครงการ สามารถนําความรูไปใชได  
     ไมนอยกวา รอยละ 65 
5.  ผูเขารวมโครงการเขารับการแลกเปล่ียนเรียนรูเปนเวลา  
     1 วัน 

พันธกิจขอ 4 
ยุทธศาสตรขอ 4 
กลยุทธขอท่ี 4.1 

ตัวบงช้ี สกอ.
5.1,5.2, สมศ. 8 

21,900 จํานวน 1 วัน 

 
 
 
 



 

 

กิจกรรม ผลผลิต/คาเปาหมายเชิงปริมาณ 

ตัวชี้วัด/ตัวบงชี/้
นโยบายและ
เปาหมายของ

สภามหาวิทยาลัย 

จํานวน
เงิน 

ระยะเวลา 
ที่ดําเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน หลักฐานการดําเนินงาน    
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ    
1.2 การเตรียมจัดซ้ือ-จัดจางวัสดุและ 
      คาใชสอย 

รายการจดัซ้ือ-จัดจาง    

1.3 การกําหนดวิธีการดําเนนิงาน 
      และเชิญวิทยากร 

หนังสือเชิญ-ตอบรับวิทยากร กําหนดการ การจองหองประชุม 
และสัญญายมืเงิน 

   

1.4 การจัดการแลกเปล่ียนเรยีนรู จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา 30 คน    
1.5 การประเมินผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินการดําเนนิงาน และการประเมินผล 

หลังการดําเนินงาน 
   

1.6 การจัดประชุมสรุปผลการดาํเนินงาน รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร    
1.7 การจัดทํารูปเลมสรุปผล 
      การดําเนนิงาน 

รายงานสรุปผลการดําเนนิงาน 2 เลม    



 

 

แผนการใชจายงบประมาณ 
 

งบประมาณทั้งหมด ไตรมาส  1 ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 ไตรมาส  4 รวม 
แผน  (21,900)    21,900 21,900 

ผล      
           

         

       (อาจารยดวงมณ ี ทองคํา)                        (อาจารยปญญา  วงศตาย)             (รองศาสตราจารยพอพันธ  สุทธิวัฒนะ) 
            ผูเสนอโครงการ      ผูเห็นชอบโครงการ               ผูอนุมัตโิครงการ 

รองคณบดีฝายกิจการนักศกึษาและบริการวิชาการ  รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมฯ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี



 

 

 




