ก

คำนำ
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถนี้ จัดทำขึ้นภายใตหลักการที่สอดคลองกับแผน
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2565 และแผนกลยุทธ (พ.ศ.2564-2568) ของคณะ รวมถึง
เชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ปงบประมาณ 25652569 อีกดวย
สาระสำคั ญ ของแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการสำนั ก งานคณบดี คณะเทคโนโลยี อ ุ ต สาหกรรม
ประจำป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ ไ ด ก ำหนดวิ ส ั ย ทั ศ น ไ ว ค ื อ “สำนั ก งานคณบดี ค ณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมบริหารจัดการ และสนับสนุนงานวิชาการอยางเปนระบบ พัฒนาคนและงานเพื่อรองรับ
ภารกิจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” สำนักงานคณบดีจึงไดบริหารงานตามนโยบายที่กำหนดไวใน
แผนฯ ซึ่งไดจากการวิเคราะห SWOT และแปลงยุทธศาสตรของคณะลงสูการปฏิบัติ โดยไดกำหนด
ตัวชี้วัดความสำเร็จ เปาหมาย กลวิธี เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแผนที่กำหนดไว

สำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตุลาคม 2564

ข

สารบัญ
เรื่อง
สวนที่ 1 ประวัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปรัชญา วิสัยทัศน
พันธกิจ ขอมูลบุคลากร ขอมูลนักศึกษาคงอยู
โครงสรางการบริหารงาน
สวนที่ 2 ขอมูลสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปรัชญา วิสัยทัศน วัตถุประสงค นโยบายการบริหารงาน
พันธกิจ ขอมูลบุคลากร
ขอบขายงานสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงสรางการบริหารงาน การแบงสวนราชการในสำนักงานคณบดี
สวนที่ 3 วิเคราะหระบบงานสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิเคราะห SWOT สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตารางความสอดคลองวัตถุประสงคตัวชี้วัดความสำเร็จและเกณฑ/เปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณบดี
การติดตามการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ
ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ
ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ครั้งตอไป (ระบุเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)
ตารางวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรม/โครงการสำนักงานคณบดีภายใตแผน
ปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หนา
1
2
3
4
5
6
9
10
12
13
14
15
15
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แผนปฏิบัตริ าชการสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจำปงบประมาณ 2565

สวนที่ 1
ประวัติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เดิมเปนภาควิชาหนึ่งในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบัน
ราชภัฏอุตรดิตถ จัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร สาขากอสราง สาขาไฟฟาและระดับ
ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป ตอมาในปการศึกษา ไดเริ่มรับนักศึกษาเขา 2542
2) เรียนระดับปริญญาตรีปตอเนื่องสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยรับผูจบการศึกษาระดับอนุปริญญา
ทางอุตสาหกรรมเขาศึกษาตอ
ในวันที่ 10 กันยายน 2544 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถประกาศตั้งคณะ “เทคโนโลยีอุตสาหกรรม”
ขึ้นเปนหนวยงานภายในของสถาบัน โดยใหมีระบบบริหารจัดการเปนไปตามระเบียบและประกาศของ
สถาบันโดยอนุโลม ตอมาไดรับการจัดตั้งเปนสวนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ตามกฎกระทรวง เรื่อง
จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2548
ปจจุบัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
(ทล.บ.)จำนวน 4 สาขาวิชาประกอบดวยสาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีไฟฟา เทคโนโลยีการ
ออกแบบผลิตถัณฑ และสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)จำนวน 5
สาขาวิ ช าได แก สาขาวิ ศวกรรมคอมพิ วเตอร วิศวกรรมโลจิส ติกส วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส สาขา
วิศวกรรมการจัดการพลังงานและสาขาวิศวกรรมบริหารงานกอสราง และระดับปริญญาโทจำนวน 1 สาขา
คือ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาการจัดการงานวิศวกรรม ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนทองถิ่นและตลาดแรงงานของประเทศและเปนการตอบสนองเจตนารมณของการกาว
ไปสูการเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏอยางสมบูรณแบบ
1.ปรัชญา
สรางบัณฑิตสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะเปนเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผูนำนวัตกรรมสรางสรรค
2. วิสัยทัศน
คณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรมผลิตบัณฑิตที่เปน เลิศดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควบคู ไ ปกั บ
วิศวกรรมศาสตร โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนที่เปนเลิศ รวมไปถึงการบริการวิชาการเพื่อแกปญหา
ทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูนำดานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และพัฒนานวัตกรรมตาม
หลักพันธกิจสัมพันธเพื่อการทองถิ่นและการพัฒนาประเทศเพื่อการแขงขันประชาชมอาเซียน
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3. พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิต ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควบคูไปกับวิศวกรรมศาสตร ใหเปนมืออาชีพ มีความรู
คูคุณธรรม ทักษะเปนเลิศ
2. พัฒนาและสรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัย วิชาการ รวมไปถึงการประยุกตใชเทคโนโลยี
และ ภูมิปญญานวัตกรรม
3. เผยแพรความรู บริการทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยการผสมผสานบนพื้นฐานของ
พันธกิจสัมพันธ และนำแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส งเสริ ม สนั บ สนุ น การทำนุบ ำรุงศาสนาศิล ปวัฒ นธรรม เทคโนโลยีพื้น บานและอนุ ร ั ก ษ
สิ่งแวดลอมของชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อกาวสูความเปนองคกรคุณภาพ พรอมสรางความสุขในการ
ทำงาน
6. พัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมุงสูความเปนสากล เพื่อแขงขันกับประชาคมอาเซียน
4. ขอมูลบุคลากร จำนวน 70 คน
ขาราชการพลเรือน สายวิชาการ
จำนวน 5 อัตรา
ขาราชการพลเรือน สายสนับสนุน
จำนวน 1 อัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
จำนวน 47 อัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
จำนวน 12 อัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (พ) จำนวน 5 อัตรา
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5. ขอมูลนักศึกษาคงอยู ณ ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 621 คน

ขอมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564
6. โครงสรางการบริหารงาน
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แผนปฏิบัตริ าชการสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจำปงบประมาณ 2565

สวนที่ 2
ขอมูลสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานคณบดีเปนหนวยงานหนึ่งของคณะ ที่ไดรับการจัดตั้งใหเปนหนวยงานที่ถูกตองตาม
กฎหมาย ตามประกาศกระทรวง เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พ.ศ. 2549
(ประกาศในราชกิจจานุ-เบกษา เลม 123 ตอนที่ 74 ง. วันที่ 3 สิงหาคม 2549 ) ทำหนาที่บริหาร
จัดการสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ เชน การเรียนการสอน วิจัย ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม การใหบริการวิชาการ รวมถึงโครงการตามแนวพระราชดำริ เปนศูนยกลางในการติดตอ
ประสานงานกับสวนราชการอื่น ๆ ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรสังกัดกลุมงานตาง ๆ มี
สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ปรัชญา
มุ  ง มั ่ น ให บ ริ ก าร พั ฒ นางานด ว ยเทคโนโลยี เพื ่ อ สร า งภาพลั ก ษณ ที ่ ด ี ให ก ั บ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
2. วิสัยทัศน
สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริหารจัดการ และสนับสนุนงานวิชาการอยางเปน
ระบบ พัฒนาคนและงานเพื่อรองรับภารกิจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะประกอบดวย ผลิตบัณฑิต วิจัย
บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการตามแนวพระราชดำริ และงานพันธกิจสัมพันธ
2.เพื่อใหสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนองคกรแหงคุณภาพ
3.เพื่อใหบริการติดตอสอบถาม และประสานงานแกนักศึกษา อาจารย รวมถึงบุคคล/หนวยงาน
ภายนอก
4. นโยบายการบริหาร
1.สงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความมุงมั่น ทุมเท และตั้งใจ ยึดมั่นความถูกตอง
เปนสำคัญ
2.สงเสริมใหบุคลากรรัก สามัคคี ชวยเหลือและมีสวนรวมในงาน โครงการของคณะ
3.ส ง เสริ ม ให บ ุ ค ลากรได ร ั บ การเพิ ่ ม พู น ความรู  และทั ก ษะเพื ่ อ พั ฒ นางานในหน า ที่ เพื่ อ
ความกาวหนาในสายงานที่สูงขึ้น
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4.สงเสริมและสรางความเข าใจดานการเป น “องคกรแหงการเรี ยนรู ” ทั่วทั้งองค กร โดยมี
เปาหมายคือ “คุณภาพ”
5.ใหความสำคัญ เนนย้ำบุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเปนสำคัญ
6.สงเสริมใหบุคลากรพัฒนางานอยางตอเนื่อง โดยใชเครื่องมือคุณภาพหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อรองรับโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
5. พันธกิจ
1.ใหบริการและสนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และกิจกรรมตาง ๆ แกนักศึกษา อาจารยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมถึงบุคลากร หนวยงานภายใน
ภายนอกมหาวิทยาลัย
2.สงเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานบริการใหเกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
3.จัดวางระบบกลไกใหหนวยงานเปนองคกรแหงการเรียนรู สงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนทำ
การแลกเปลี่ยนความรูรวมกันทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง
4.บริหารงานพัสดุของคณะ เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
5.เปนหนวยงานกลาง ทำหนาที่ประสานงานใหบุคคล หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเขามามี
สวนรวมในการกำหนดทิศทาง บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ รวมถึงติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน
ตามภารกิจของคณะ
6.บริ ห ารงานงบประมาณของคณะ ทั ้ ง งบประมาณรายจ า ยประจำป งบพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ /
ยุทธศาสตร และเงินกองทุนของคณะ
7.จัดทำแผนการดำเนินงาน และพัฒนาระบบกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หนวยงาน ทำการติดตาม รายงานผลการดำเนินงานในรอบปการศึกษาและรอบปงบประมาณ ปรับปรุง
และพัฒนางานประกันคุณภาพภายในของคณะอยางตอเนื่อง เพื่อการรับรองจากหนวยงานภายนอก
8.จัดทำแผนการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน (รายบุคคล) คำบรรยายลักษณะงาน
คูมือการปฏิบัติงานที่แสดงกระบวนการการทำงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามรอบ
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
9.วางแผน ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ทำการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
10.ทบทวนผลการดำเนิน งานในดานตาง ๆ เชน งบประมาณ พัส ดุของคณะ บุคลากร (สาย
สนับสนุน) และการบริหารงานของสำนักงานคณบดี
11. ทบทวน และพัฒนาแผนกลยุทธคณะ (แผน 4 ป) โดยการวิเคราะห SWOT และจัดทำแผน
กลยุทธการเงินของคณะ
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12.สงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา ทั้งดานการเพิ่มคุณวุฒิ ความรูและทักษะ
เพื่อใหมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้น สงผลตอความกาวหนาในสายงาน
13.ดำเนินการเผยแพร ประชาสัมพันธผลการดำเนินงานของนักศึกษา อาจารย ใหบุคลากร
ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัยรับทราบอยางทั่วถึง และตอเนื่อง
6. ขอมูลบุคลากร จำนวน 18 คน
ขาราชการพลเรือน จำนวน 1 คน
พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 12 คน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (พ) จำนวน 5 คน
7.ขอบขายงานสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนหนวยงานเทียบเทาระดับกอง สังกัด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ อุ ตรดิตถ พ.ศ. 2549 ข อ 3 กำหนดใหแบงสวนราชการของคณะเปนสำนักงานคณบดี โดย
สำนักงานคณบดีทำหนาที่บริหารจัดการ สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ เปน
ศูนยกลางในการติดตอประสานงานกับสวนราชการอื่น ๆ ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย มีบุคลากรสังกัด
กลุ  มงานต า ง ๆ มี ส ายการบั งคั บ บั ญ ชาขึ้น ตรงตอคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยที่ผ านมา
สำนักงานคณบดีไดแบงกลุมงานออกเปน 2 กลุมงาน และกำหนดภาระงานของกลุมงาน ดังนี้
7.1 กลุมงานบริหารและธุรการ ประกอบดวย 6 งานดังนี้
งานการเงินและพัสดุ
งานประกันคุณภาพและงานวิจัย
งานธุรการ/สารบรรณ
งานเลขานุการ
งานฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา
งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน
งานการเงิน รับผิดชอบและปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณแผน ดิน
ประสานงานการเบิกจาย ดูแลซอมแซมครุภัณฑ จัดทำบัญชีและทะเบียนคุมครุภัณฑ ตรวจนับ และรายงาน
ผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ กำกับติดตาม และตรวจสอบการใชจายงบประมาณ พรอมกับรายงานผลการใช
งบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการตอผูบริหารคณะ และมหาวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพและงานวิจัย ทำหนาที่ออกแบบ พัฒนาระบบกลไกงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภายนอกใหครอบคลุมทุกมิติ รวมพัฒนาตัวชี้วัด ติดตามการดำเนินงานอยางสม่ำเสมอ
ทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน/หนวยงาน จัดทำรายงานผล ทำการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง
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งานเลขานุการ รับผิดชอบงานประชุมของคณะ จัดทำตารางการนัดหมาย พบปะของผูบริหาร
การเดินทางไปราชการ/งานเอกสารของคณบดี เอกสารและการเบิกจายภาระงานสอนของอาจารย งาน
สถิติบุคลากร
งานฝกประสบการณวิชาชีพ รับผิดชอบงานฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา ใหบริการ
ขอมูลแกนักศึกษาดานวิชาการ ทะเบียนวัดผล ดำเนินการปฐมนิเทศ ปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประสานงาน
การออกนิเทศของอาจารย ดูแลและรับผิดชอบฐานขอมูลสถานประกอบการ นักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา
งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน ดูแลและรับผิดชอบความสะอาดเรียบรอยทั่วไปของอาคารทั้ง
ภายใน-ภายนอก และภูมิทัศนของคณะ
7.2 กลุมงานบริการการศึกษา ประกอบดวย 5 งานดังนี้
งานวิชาการ
งานหองสมุด
งานหองปฏิบัติการ
งานพัฒนานักศึกษา
งานบริการวิชาการ
งานวิชาการ รับผิดชอบงานดานวิชาการของนักศึกษา อาจารย รายวิชาการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผลพรอมกับการรายงานผล ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหคำปรึกษาดานวิชาการแก
นักศึกษาและอาจารย งานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร งานประชุมกรรมการวิชาการ
งานหองสมุด รับผิดชอบการเผยแพรและใหบริการทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบตาง ๆ แก
นักศึกษาและอาจารย สงเสริมและพัฒนาวิชาการของคณะ เชน งานวารสารและฐานขอมูล
งานหองปฏิบัติการ รับผิดชอบใหบริการหองปฏิบัติการ วัสดุฝก ดูแลรักษา อุปกรณ/เครื่องมือ
ประจำหอง ตรวจสภาพการใชงานของเครื่องมืออยางสม่ำเสมอ พิจารณาซอมบำรุงเบื้องตน เปนผูชวยสอน
หรือที่ปรึกษานักศึกษา ใหบริการยืม–คืนอุปกรณ/เครื่องมือแกนักศึกษา บุคคลภายนอก จัดทำสถิติและ
ฐานขอมูลการใหบริการหองปฏิบัติการ
งานพัฒนานักศึกษา รับผิดชอบงานกิจกรรม โครงการพัฒนานักศึกษา สนับสนุนใหนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมพัฒนาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ใหบริการคำปรึกษาและอำนวยความสะดวก ประสานงาน
ดานทุนและสวัสดิการนักศึกษา งานสหกิจศึกษา สงเสริมการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะและ
มหาวิทยาลัย
งานบริการวิชาการ รับผิดชอบการใหบริการวิชาการแกบุคคล หนวยงานภายในและนอก
มหาวิทยาลัย ประสานงานการเปนกรรมการวิชาการ วิชาชีพหรือวิทยากรใหความรูแกชุมชน จัดทำสถิติ
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ขอมูลการใหบริการวิชาการและรายรับ-รายจายที่เกิดจากการใหบริการวิชาการ รายงานผลการใหบริการ
วิชาการและเงินรายไดตอคณะและมหาวิทยาลัย วัดและประเมินผลการใหบริการวิชาการ
อย า งไรก็ ตาม กลุ  มงานดั งกล า ว ปจ จุบ ัน ไดป รับ เปลี่ย นตาม (ราง) การแบงสว นราชการใน
สำนั กงานคณบดี คณะเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุตรดิ ตถ พ.ศ.2565-2569 ซึ่ ง
ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาการพัฒนาของมหาวิทยาลัย อยูระหวางการนำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา
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8. โครงสรางการบริหารงาน การแบงสวนราชการในสำนักงานคณบดี
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แผนปฏิบัตริ าชการสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจำปงบประมาณ 2565

สวนที่ 3
วิเคราะหระบบงานสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การวิเคราะห SWOT สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) นี้ เปนการวิเคราะหที่
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน เอกลักษณ และพัฒนาไปสูแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 2565 และแผน
กลยุทธทางการเงินของคณะ
S = Strengths

W = Weaknesses

O = Opportunities

T = Threats

เปนขอดีที่เกิดจาก
เปนปจจัยภายในที่เปน
สภาพแวดลอมภายใน ปญหา อุปสรรค ที่จะทำ
องคกร เปนขอ
ใหองคกรไมประสบ
ไดเปรียบ
ความสำเร็จ

เปนโอกาสขององคกรที่
เกิดจากปจจัยภายนอก

เปนอุปสรรคจาก
ปจจัยภายนอก เปน
ปจจัยเสี่ยง

-มีแหลงอบรมภายนอก
องคกรอยางหลากหลาย ที่
ใหความรู และทักษะ เพื่อ
พัฒนางานตามสายงาน

-เครือขายความ
รวมมือในการทำ
ผลงานทางวิชาการมี
นอย

-บุคลากรมีความรัก
ความสามัคคี ใหความ
รวมมือรูปแบบทีมงาน
ชวยเหลือและเรียนรู
การปฏิบัติงานขาม
สายงาน

-การประสานงาน การ
ปฏิบัติงานรวมกันกับ
บุคลากร (บางตำแหนง
งาน) ยังไมสะดวก
เทาที่ควร การปฏิสัมพันธ
ลดลง

-บุคลากรไดรับการ
พัฒนาตามสายงาน
อยางตอเนื่อง

-บุคลากรสายยังไม
สามารถเขียนภาระที่
ปฏิบัติ ใหตรงกับ
มาตรฐานการกำหนด
ตำแหนงได
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S = Strengths

W = Weaknesses

-สำนักงานคณบดีมี
ระบบการบริหารงาน
จัดการโดยใชหลัก

-บุคลากรยังไมไดนำ
เครื่องมือคุณภาพ หรือ
เทคโนโลยีมาใชกับงานที่
ปฏิบัติ ครบทุกงาน

ธรรมาภิบาล
-บุคลากรมมีความรู
และศักยภาพสูงกวา
มาตรฐานการกำหนด
ตำแหนง ณ ปจจุบัน

-ผูบริหารใหความสำคัญ
กับการบริหารงานใน
สำนักงานคณบดีคอนขาง
นอย

O = Opportunities

T = Threats
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ตารางความสอดคลองวัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสำเร็จ และเกณฑ/เปาหมายของแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานคณบดี
วัตถุประสงคของแผน
ตัวชี้วัด
เกณฑ/
กลวิธี
งบประมาณ
ความสำเร็จ เปาหมาย
1.เพื่อสงเสริม และสนับสนุน
การดำเนินงานตามพันธกิจของ
คณะประกอบดวย ผลิตบัณฑิต
วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม โครงการตาม
แนวพระราชดำริ และงานพันธ
กิจสัมพันธ

-พันธกิจของคณะ -รอยละ
สำเร็จตาม
100
ระยะเวลาที่
กำหนด

-การดำเนินงาน
ครอบคลุมทุก
พันธกิจ

1.คูมือการปฏิบัติงาน
และ Flow Chart ที่
ชัดเจน
2.ผูใหบริการ
ปฏิบัติงานเชิงรุก

-อยาง
ดำเนินการตาม
นอย 1
กระบวนการ PDCA.
กิจกรรม/
1
พันธกิจ

2.เพื่อใหสำนักงานคณบดี คณะ -บุคลากรมีคูมือ ทุกคน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปน
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (คำ
องคกรแหงคุณภาพ
บรรยายลักษณะ
งาน กระบวนการ
การทำงาน
แผนปฏิบัติ
ราชการ)

ติดตาม ทบทวนและ
ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน

-เปนหนวยงานที่มี อยางนอย -นำเทคโนโลยี
สมัยใหมมาปรับปรุง
แนวปฏิบัติที่ดี
1 งาน
กระบวนการทำงาน
-นำเครื่องมือคุณภาพ
มาปรับปรุงกระบวน
อยางตอเนื่อง
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วัตถุประสงคของแผน

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

3.เพื่อใหบริการติดตอสอบถาม ระดับความพึง
และประสานงานแกนักศึกษา พอใจของ
อาจารย รวมถึงบุคคล/
ผูใชบริการ
หนวยงานภายนอก

เกณฑ/
เปาหมาย

กลวิธี

ระดับ 5

1.คูมือการปฏิบัติงาน
และ Flow Chart ที่
ชัดเจน

การติดตาม การประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ
วัตถุประสงคของการ
แหลงขอมูล วิธีการ/เครื่องมือ
ประเมิน
เพื่อใหทราบถึงการ
สัมฤทธิ์ผลและการ
บรรลุวัตถุประสงคของ
แผนปฏิบัติราชการ

ผลของการ
ดำเนินงาน
กิจกรรม/
โครงการที่ระบุไว
ในแผนปฏิบตั ิ
ราชการ

-ติดตาม
(Monitoring)
-ประเมินผล
(Evaluation)

งบประมาณ

2.ผูใหบริการ
ปฏิบัติงานเชิงรุก

วิธีวิเคราะห
ขอมูล

เกณฑการประเมิน

เปรียบเทียบ
ผลการ
ดำเนินงานใน
ภาพรวมและ
ระดับงานตาง
ๆ ในกลุมงาน
ทั้ง 2 กลุมงาน

เกณฑสัมฤทธิ์ผล
และการบรรลุ
วัตถุประสงคของ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำป
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ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ
วัตถุประสงคของแผน

ตัวชี้วัด

เกณฑ/
เปาหมาย

การบรรลุตาม งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ที่ใชไป

ผูรับผิดชอบ

บรรลุ ไมบรรลุ
1.เพื่อสงเสริม และ
สนับสนุนการดำเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะ
ประกอบดวย ผลิต
บัณฑิต วิจัย บริการ
วิชาการ ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการตามแนว
พระราชดำริ และงาน
พันธกิจสัมพันธ

-พันธกิจของ
คณะสำเร็จ
ตาม
ระยะเวลาที่
กำหนด

-รอยละ
100

-การ
ดำเนินงาน
ครอบคลุมทุก
พันธกิจ

-อยาง
นอย 1
กิจกรรม/
1

หัวหนา
สำนักงาน
คณบดี/
หัวหนากลุม
งาน

พันธกิจ
2.เพื่อใหสำนักงาน
คณบดี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเปนองคกร
แหงคุณภาพ

-บุคลากรมี
ทุกคน
คูมือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
(คำบรรยาย
ลักษณะงาน
กระบวนการ
การทำงาน
-เปน
อยางนอย
หนวยงานที่มี 1 งาน
แนวปฏิบัติที่ดี

บุคลากรทุก
คน
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วัตถุประสงคของแผน

ตัวชี้วัด

เกณฑ/
เปาหมาย

การบรรลุตาม งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ที่ใชไป

ผูรับผิดชอบ

บรรลุ ไมบรรลุ
3.เพื่อใหบริการติดตอ ระดับความพึง ระดับ 5
สอบถาม และ
พอใจของ
ประสานงานแก
ผูใชบริการ
นักศึกษา อาจารย
รวมถึงบุคคล/หนวยงาน
ภายนอก

หมายเหตุ

หัวหนา
สำนักงาน
คณบดี/
หัวหนากลุม
งาน

การบรรลุตามตัวชี้วัด และงบประมาณที่ใชไป ระบุเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ครั้งตอไป (ระบุเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ)
อุปสรรค

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ตารางวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรม/โครงการสำนักงานคณบดี ภายใตแผนปฏิบัติราชการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ดวยในปงบประมาณ 2565 คณะมีโครงการ/กิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 49 โครงการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 2,883,800.-บาท ซึ่งบรรจุไวในแผนแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 2564 ของคณะ
ประกอบไปด ว ยโครงการ/กิ จ กรรมที ่ ด ำเนิ น การตามปกติ ข องคณะ (งบปกติ ) จำนวน 32 โครงการ
งบประมาณ 1,259,800.-บาท โครงการพัน ธกิจ สัมพัน ธ (งบพัน ธกิจ สัมพัน ธ) จำนวน 17 โครงการ
งบประมาณ 1,624,000.-บาท ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบจะมีหลักสูตร หนวยงานภายในของคณะเปนผูดำเนินการ
สำนักงานคณบดีเปนเพียงหนวยงานสนับสนุนผูบริหาร หลักสูตร หนวยงานภายในคณะ เพื่อขับเคลื่อนพันธ
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กิจของคณะทั้ง 49 โครงการใหบรรลุเปาหมาย และสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับโครงการ/
กิจกรรมสำนักงานคณบดีที่ดูแลและรับผิดชอบโดยตรงมีจำนวน 6 โครงการ ตามตารางวิเคราะหความ
สอดคลอง/เชื่อมโยงระหวางกิจกรรม/โครงการสำนักงานคณบดี ภายใตแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ดังนี้
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ตารางวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรม/โครงการสำนักงานคณบดี ภายใตแผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานคณบดี
คณะ
ยุทธศาสตร/กิจกรรม/
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
เกณฑ/คา
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
เกณฑ/คา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
โครงการ
ความสำเร็จ
เปาหมาย
เปาหมาย
ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิตครูและบัณฑิตที่ดี มีคุณภาพ
ดานการจัดการเรียนการสอน
2.1.2 วัสดุฝกสำหรับ
เพื่อจัดหาวัสดุ จัดหาวัสดุ
พื้นฐานงานวิศวกรรม
อุปกรณ
อุปกรณ
เครื่องมือที่ใชใน เครื่องมือที่ใชใน
การฝกทักษะ
การฝกทักษะ
วิชาชีพดาน
วิชาชีพดาน
พื้นฐานใหแก
พื้นฐานใหแก
นักศึกษา
นักศึกษาได
ทันเวลา
สนับสนุนดานการจัดการเรียนการสอน
2.2.2 งานประกันคุณภาพ เพื่อดำเนินการ 1.มีตนฉบับ
การศึกษาภายในระดับ
งานประกัน
รูปเลมรายงาน
คณะและ หลักสูตร
คุณภาพฯ ตาม การประเมิน

ทุกครั้งที่เสนอ
ขอ

จำนวนหลักสูตรที่มี
ทุกหลักสูตร
วัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือใชในการฝก
ทักษะวิชาชีพดาน
พื้นฐานใหแกนักศึกษา

30,000.- หัวหนา
สำนักงาน
คณบดี

10 เลม

1.มีตนฉบับรูปเลม
รายงานการประเมิน
ตนเองครบทุก
หลักสูตร

20,000.- หัวหนา
สำนักงาน
คณบดี/
รองฯบริหาร

10 เลม
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ยุทธศาสตร/กิจกรรม/
โครงการ

สำนักงานคณบดี
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
กระบวนการร
PDCA.

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ดานการพัฒนาบุคลากร และการจัดการความรู
3.1.1 การพัฒนาองค
เพื่อพัฒนา
ความรูของบุคลากร
บุคลากรสาย
สนับสนุนใหมี
ศักยภาพ
ทางดานความรู
และทักษะ

เกณฑ/คา
เปาหมาย

ตนเองครบทุก
หลักสูตร
2.ภายในสิ้น
2.การดำเนินการ ปงบประมาณ
เบิกจายทัน
ระยะเวลาที่
กำหนด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

คณะ
เกณฑ/คา
เปาหมาย

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

(4.40-4.50)
2.ผลการประเมินฯ อยู
ในระดับดี

1.บุคลากรทุกคน 18 คน
ไดรับการพัฒนา
ตนเองทั้งดาน
ความรู ทักษะ

1.จำนวนบุคลากรที่
18 คน
ไดรับการพัฒนาตนเอง

2.จำนวนแนวทาง ไมนอยกวา 18
การพัฒนาตอ
แนวทาง

2.จำนวนการรายงาน
ผลพัฒนาตนเองและ
แนวทางการนำไปใช

100%

100,000.- หัวหนา
สำนักงาน
คณบดี
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ยุทธศาสตร/กิจกรรม/
โครงการ

สำนักงานคณบดี
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

เกณฑ/คา
เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

คณะ
เกณฑ/คา
เปาหมาย

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

ยอดของบุคลากร
สายสนับสนุน
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
การบริหารงานทั่วไป
6.1.1 บริหารงาน
เพื่อใหการบริ
สำนักงานคณบดี
การ และ
ดำเนินงานของ
สำนักงานคณบดี
บรรลุเปาหมาย

6.1.3 ติดตั้ง ซอมแซม
ปรับปรุง และบำรุงรักษา
ครุภัณฑ/อาคารสถานที่/

1.มีระบบงาน
อยางนอย 1
ใหบริการที่ไดรับ ระบบ
การพัฒนา

2.การเบิก-จาย
และรายงานผล
เสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่
กำหนด
เพื่อประสานงาน จำนวนครุภัณฑ
ใหการ
อาคารสถานที่
ดำเนินงานติดตั้ง และภูมิทัศนไดรับ

คะแนนความพึงพอใจ ไมนอยกวา
ในการใหบริการ
4.00
ภาพรวมของสำนักงาน
คณบดี

170,000.- หัวหนา
สำนักงาน
คณบดี

จำนวน 2 ครั้ง

1.อยางนอย 25 1.จำนวนลิฟทและ
รายการ/
เครื่องปรับอากาศที่
3 จุด
ไดรับการบรำรุงรักษา

1.อยางนอย 10
เครื่อง

100,000.- หัวหนา
สำนักงาน
คณบดี
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ยุทธศาสตร/กิจกรรม/
โครงการ
โสตทัศนูปกรณ และภูมิ
ทัศน

6.1.4 การประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะ/กรรมการบริหาร
คณะ/บุคลากรสาย
สนับสนุน

สำนักงานคณบดี
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

เกณฑ/คา
เปาหมาย

ซอมแซม
การติดตั้ง
ปรับปรุง และ ซอมแซม
บำรุงรักษา
บำรุงรักษา
ครุภัณฑ/อาคาร
สถานที่/
โสตทัศนูปกรณ
และภูมิทัศน
บรรลุเปาหมาย
1.เพื่อ
จำนวนครั้งของ
ดำเนินการตาม การประชุม
หลักธรรมาภิ
บาลโดย
บุคคลภายนอก
มีสวนรวมในการ

1.กรรมการ
ประจำคณะ
อยางนอย 2
ครั้ง/ป
2.
กรรมการบริหาร

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

คณะ
เกณฑ/คา
เปาหมาย

2.จำนวนบริเวณ
อาคารสถานที่ ภูทัศน
ที่ไดรับการดูแ
3.จำนวนครุภัณฑทาง
การศึกษา และ
เครื่องใชสำนักงาน
ไดรับซารซอมบำรุงให
พรอมใชงาน

2.อยางนอย 3
จุด

จำนวนครั้งของการ
ประชุม

1.กรรมการ
ประจำคณะ
อยางนอย 2
ครั้ง/ป

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

3.ไมนอยกวา
15 รายการ

2.
กรรมการบริหาร

16,400.- หัวหนา
สำนักงาน
คณบดี
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ยุทธศาสตร/กิจกรรม/
โครงการ

สำนักงานคณบดี
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
บริหารและ
พัฒนาคณะ
2.เพื่อใหการ
บริหารงานถูก
ขับเคลื่อน
สำเร็จและบรรลุ
เปาหมาย

เกณฑ/คา
เปาหมาย
คณะอยางนอย
6 ครั้ง/ป
3.บุคลากรสาย
สนับสนุนอยาง
นอย 6 ครั้ง/ป

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

คณะ
เกณฑ/คา
เปาหมาย

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

คณะอยางนอย
6 ครั้ง/ภาค
เรียน
3. บุคลากรสาย
สนับสนุนอยาง
นอย 6 ครั้ง/ป

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

436,400.-

หมายเหตุ 3.1.1 การพัฒนาองคความรูของบุคลากร งบประมาณที่ระบุ เปนเพียงการประมาณจากการเฉลี่ย เนื่องจากถูกตั้งงบประมาณรวมกับบุคลากรสายวิชาการ และ
แหลงงบประมาณที่ไดรับมาจากงบประมาณรายจายประจำป 2564 (งบปกติ) และ (พันธกิจสัมพันธฯ)

