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ส่วนที่ 1  

บริบทคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

 

 

 

 ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์  

 พันธกิจ ตราสัญลักษณ์ สีประจ าคณะ ดอกไม้ประจ าคณะ 

 โครงสร้างภายในองค์กร โครงสร้างการบริหารงาน 

 คณะกรรมการประจ าคณะ 

 คณะกรรมการบริหารคณะ 

 อาจารย์ประจ าหลักสตตร 

 ผต้รับผิดชอบการบริหารงานตามพันธกิจของคณะ 

 ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ภายใต้แผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ประวัติและความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เดิมเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 

จัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาก่อสร้าง สาขาไฟฟ้าและระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขา
อุตสาหกรรมศิลป์  ต่อมาในปีการศึกษา 2542 เริ่มมีการรับนักศึกษาเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยรับผู้จบการศึกษาระดับอนุปรญิญาทางอุตสาหกรรมเข้าศึกษาต่อ 
 ในวันที่ 10 กันยายน 2544 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ประกาศตั้งคณะ “เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ขึ้นเป็นหน่วยงาน
ภายในของสถาบัน โดยให้มีระบบบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบและประกาศของสถาบันโดยอนุโลม  ต่อมาได้รับการจัดตั้ง
เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ตามกฎกระทรวง เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภั ฏอุตรดิตถ์  
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 

ปีการศึกษา 6025  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(ทล.บ.) จ านวน 4 สาขาวิชาได้แก่ สาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยไีฟฟ้า สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
และสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) จ านวน 5 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิศวกรรม
บริหารงานก่อสร้าง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิศวกรรม
การจัดการพลังงาน ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 1 สาขาวิชาได้แก่ สาขาการจัดการงานวิศวกรรม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและเป็นการตอบสนองเจตนารมณ์ของการก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างสมบูรณ์
แบบ 

ส าหรับปีการศึกษา 2561 คณะได้ท าการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า 
และหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็น “วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ”  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมของหลักสูตรในการเผยแพร่
และได้รับการขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQR : 
Thai Qualifications Register)  อีกด้วย 

 
ปรัชญา 

 สร้างบัณฑิตสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทกัษะเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้น านวัตกรรมสร้างสรรค ์
 

ปณิธาน 
“คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ มุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตที่สู้งาน  มีความรู้ คู่คุณธรรม 

เป็นผู้น านวัตกรรมและเทคโนโลยี" 
 
อัตลักษณ ์

  บัณฑิตนักปฏิบัติ  สู้งาน อดทน ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม  
 

วิสัยทัศน ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับวิศวกรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้น

การจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ รวมไปถงึการบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้น าด้านวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และพัฒนานวัตกรรมตามหลักพันธกิจหุ้นส่วนสัมพันธ์เพื่อการท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศเพื่อ
การแข่งขันประชาชมอาเซียน 
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 พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิต ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นมืออาชีพ มีความรู้คู ่

คุณธรรม ทักษะเป็นเลิศ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่และ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในประเทศและกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

2. พัฒนาและสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวม 
ไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญานวัตกรรมในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

3. เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการแก่สังคม ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยการผสมผสานบน 
พื้นฐานของพันธ์กิจสัมพันธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และน าแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนว
พระราชด าริไปใช้กับภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม อุดมปัญญา พร้อมด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืน 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การท านุบ ารุงงานศาสนาศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีพ้ืนบ้านและอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพ่ือก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ พร้อมสร้างความสุขในการท างาน 
6. พัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมุ่งสู่ความเป็นสากล เพื่อแข่งขันกับประชาคมอาเซียน 

 
 
ตราสัญลักษณ์ 
                  
 
 
          
 
 
 
 
 
 
   สีประจ าคณะ 
                                        
 
 
 
 
    ดอกไม้ประจ าคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รตปพระยาพิชัยดาบหัก     หมายถึง จิตวิญญาณของเมืองอุตรดิตถ์อันเป็นสถานที่เกิดของพระยาพิชัย
ดาบหัก ล้อมรอบด้วยกรอบอันประกอบด้วย ส่วนบนเป็นรูปร่างเจดีย์ หมายถึงความพวยพุ่งของพุทธ
ปัญญา อันประกอบด้วย ความรู้คู่คุณธรรมของนักศึกษา ส่วนฐานเป็นรูปเฟือง 5 แฉก หมายถึง 5 
สาขาวิชาแรกที่เปิดการเรียนการสอนภายใต้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ได้แก่ เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม   เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมศิลป์ 

ชงโค     หมายถึง  ไม้ต้นพุ่มไม่ผลัดใบ ใบเดี่ยวโค้งมนคล้ายรูปหัวใจเรียงสลับ ชอบแสงแดด        
อันหมายถึง ความอ่อนโยน มั่นคงและเด็ดเดี่ยว ดอกสีชมพูกลีบดอก 5 กลีบ หมายถึง 5 สาขาวิชาเอก
ที่เริ่มตั้งแต่การเป็นคณะได้แก ่เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมศิลป์ ดอกชงโคมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ 
ทั้งปี พร้อมเกสรตัวผู้ 5 อัน แสดงถึงความรัก สมัครสมานสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดี่ยวกันภายใน
คณะที่ยั่งยืนตลอดกาล  

 

สีม่วง     หมายถึง  ความเขม้แข็งแห่งการมีชัยชนะ ความมั่งคั่งบริบูรณ์  อ านาจและโชคลาภ  
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โครงสร้างองคก์ร (Organization Chart) 
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โครงสร้างการบริหารงาน (Administrative Structure)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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อาจารย์ประจ าหลักสตตรเทคโนโลยีอุตสาหการ 
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อาจารย์ประจ าหลักสตตรเทคโนโลยีไฟฟ้า 
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อาจารย์ประจ าหลักสตตรเทคโนโลยีส ารวจและภตมิสารสนเทศ 
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อาจารย์ประจ าหลักสตตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ ์
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อาจารย์ประจ าหลักสตตรวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์
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อาจารย์ประจ าหลักสตตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
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อาจารย์ประจ าหลักสตตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 
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อาจารย์ประจ าหลักสตตรวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 
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อาจารย์ประจ าหลักสตตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉรยิะ 
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อาจารย์ประจ าหลักสตตรอุตสาหกรรมศิลป์ (ครุศาสตรบ์ัณฑิต) 
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อาจารย์ประจ าหลักสตตรการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสตตรปริญญาโท) 
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บุคลากรสายสนับสนุน 
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ผต้รับผิดชอบบริหารงานตามพันธกิจของคณะแบ่งตามสายงานต่าง ๆ 
งานบริหาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร  (อาจารย์พิทักษ์  คล้ายชม) 

1. ก ากับ ดูแล งานส านักงานคณบดี  
2. ก ากับ ดูแล งานบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล 
3. ก ากับ ดูแล งานนโยบายและแผน 
4. ก ากับ ดูแล งานตรวจสอบภายใน 
5. ก ากับ ดูแล งานบริหารความเสี่ยง  
6. ก ากับ ดูแล งานคลังและพัสดุ กองทุนคณะ และจัดวางระบบควบคุมภายใน 
7. จัดท าแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย และแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
8. ก ากับ ดูแลงานส่งเสริมและพัฒนากิจการของคณะ 
9. ก ากับ ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ โสตทัศนูปกรณ์  
10. ก ากับ ดูแลและพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์และอาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม 
11. ก ากับ ดูแลและพัฒนางานประกนัคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตรและคณะ 
12. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
13. ก ากับ ดูแล งานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเอกสารการประกันคุณภาพ 
14. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับงานบริหาร 
15. ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 
16. จัดท าข้อมูลพื้นฐาน การรวบรวมข้อมูล งานสถิติและจัดท ารายงานประจ าป ี
17. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กร และภาคเอกชนในด้านการบริหาร 
18. งานเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวขอ้งกับงานบริหาร 
19. งานอื่นที่คณบดีมอบหมาย 

 
 
งานวิชาการ  รองคณบดีฝา่ยวิชาการ   (อาจารย์ ดร.กณพ  วัฒนา) 

1. การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ 
2. ก ากับ ดูแล การบริหาร การปรับปรุง และการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี  และปรญิญาโท 
3. ก ากับ ดูแล การจัดท าแผนการรับนักศึกษา การสอบคัดเลือก ทั้งภาคปกต ิและภาคพิเศษ 
4. ก ากับ ดูแล การจัดแผนการเรียน การเทยีบโอน การจัดตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ 
5. ก ากับ ดูแล การจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผลการศึกษา 
6. ส่งเสริม และพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการให้แก่นักศึกษา 
7. ก ากับ ดูแล ส่งเสริม พัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศกึษา  
8. ก ากับ ดูแล สื่อ และระบบสารสนเทศเพือ่การเรียนการสอน 
9. ก ากับ ดูแล และพัฒนางานวิทยบริการ 
10. ก ากับ ดแูล งานประกันคุณภาพการศึกษา 
11. การจัดแสดงนิทรรศการ การประชุม สัมมนา ฝึกอบรมทางวิชาการ และงานวันเทคโนโลย ี
12. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนในด้านวิชาการ 
13. สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย ผู้ใช้บณัฑิต  
14. สนับสนุนอาจารย์เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
15. งานเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 
16. งานอื่นที่คณบดีมอบหมาย 
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งานพัฒนานักศึกษา  รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา  (ผต้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต  พิระภาค) 

1. วางแผน ก ากับ ดูแล งานกจิการนักศึกษา 
2. ก ากับ ดูแล งานความเป็นเลิศทางวิชาการของนักศึกษา 
3. ส่งเสริมกิจการจัดหารายได้ ทุนการศึกษา การกู้ยืมกองทุนเพ่ือการศึกษา กยศ. กรอ.  
4. ก ากับ ดูแล พัฒนางานอาจารย์ที่ปรึกษา 
5. ประสานงานกับกองกิจการนักศึกษาในการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
6. การอบรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของนักศึกษา 
7. การปฐมนิเทศและการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
8. การเตรียมความพร้อมนักศึกษา การประชุมผู้ปกครอง 
9. ก ากับ ดูแล การจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา การแข่งขันกีฬาภายในคณะ กีฬาหางนกยูง 
10. ก ากับ ดูแล การจัดกิจกรรมของบุคลากรภายในคณะและมหาวิทยาลัย 
11. ส่งเสริมงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีไทย งานไหว้ครูช่างพระวิษณุกรรม  
12. สืบสานงานและโครงการตามแนวพระราชด าริ 
13. สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กร และภาคเอกชนในด้านการพัฒนานักศึกษา 
14. ก ากับ ดูแล งานเครือข่ายศิษย์เก่า  
15. ก ากับ ดูแล งานสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา 
16. งานเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
17. งานอื่นที่คณบดีมอบหมาย 
 

ฝ่ายวิจัยและ WIL ผต้ช่วยคณบดีผต้ช่วยคณบดีฝา่ยวิจัยและ WIL   (ผต้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี  บุญธรรม) 
1. การจัดท าแผนงานวิจัยของคณะร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัย 
2. งานหน่วยจัดการงานวิจัย การประสานความร่วมมืองานวิจัยกับสถาบันวิจัยและพัฒนาและมหาวิทยาลัย 
3. การสนบัสนุนทุนวิจัย สร้างเครือข่ายแหล่งทุน  
4. การประสานความร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
5. งานรวบรวมและเผยแพรข่้อมูลงานวิจัยทั้งในและนอกประเทศ 
6. งานวารสารวิชาการ 
7. งานทรัพย์สินทางปัญญา 
8. ก ากับ ดูแล งานสหกิจศึกษาและการท างานร่วมกับสถานประกอบการ (WIL) 
9. ก ากับ ดูแล การด าเนินงานวิจัยของบุคลากร สรุปผลการด าเนินงานและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อปรับปรุง 
    แผนปฏิบัติงาน 
10. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และสรุปผลการด าเนินงาน รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อปรับปรุง    

แผนปฏิบัติงาน 
11. ก ากับ ดแูล งานสารสนเทศเพื่องานวิจัย บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
12. งานเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
13. งานอื่นที่คณบดีมอบหมาย 
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ฝ่ายความเป็นเลศินักศึกษา ผต้ช่วยคณบดฝี่ายความเป็นเลิศนักศึกษา  (ผต้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรีะพล  คงนุ่น) 

1. ก ากับ ดูแลและสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษาและบุคลากร 
2. ก ากับ ดูแลและสนับสนุนการแข่งขันเพ่ือส่งเสริมทักษะทางวิชาการในระดับมัธยมและอุดมศึกษา 
3. ก ากับ ดูแลและสนับสนุนงานพัฒนาทักษะในอนาคตของนักศึกษาตามนโยบาย Thailand ๔.๐ 
4. ก ากับ ดูแลและสนับสนุนงานพัฒนาห้องเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Special LAB) 
5. ก ากับ ดูแลและสนับสนุนงานสนับสนุนงานวิจัยเชิงลึกของอาจารย์ (Research LAB) 
6. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และสรุปผลการด าเนินงาน รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพือ่ปรับปรุง 
    แผนปฏิบัติงาน 
7. งานอื่นที่คณบดีมอบหมาย 
 

ฝ่ายสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ ผต้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและวเิทศสัมพันธ์   (อาจารย์วรพล  มะโนสร้อย) 
1. ก ากับ ดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน  
2. กิจการนักศกึษา งานวิจยั งานบริการวิชาการและงานประกันคุณภาพ 
3. งานประชาสัมพันธ์ พฒันาเว็บไซต ์พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
4. งานสารสนเทศเพื่องานเครือข่ายศิษย์เก่า (ฐานข้อมูล ภาพถ่าย หนังสือรุ่น) 
5. งานรับสมัครนักศึกษา ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  
6. งานสื่อ สิ่งพิมพ์ ป้าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
7. งานสถาปัตยกรรม ภาพลักษณ์ ส่งเสริมความสุขในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร 
8. งานวิเทศน์สัมพันธ์ สร้างและประสานงานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 
9. งานส่งเสริมและพัฒนาหนว่ยงานสู่องค์กรที่เป็นสากล 
10. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และสรุปผลการด าเนินงาน รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อปรับปรุง 
      แผนปฏิบตัิงาน 
11. งานอื่นที่คณบดีมอบหมาย 

 
ฝ่ายงานฝึกอบรมและหารายได ้หัวหน้าศตนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีนวัตกรรม  (อาจารย์ปริญญา  ดรีัศมี) 

1. ท าตลาดเชิงรุกให้ได้กลุ่มลูกค้าเข้ามาใช้บริการของศาสตร์ในคณะในแต่ละสาขาวิชาชีพ 
2. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรทั้งหลกัสูตรระยะสั้นและระยะยาวที่ได้มาตรฐานตรงความต้องการของผู้ใช ้
3. ท าความร่วมมือกับหน่วยงานมาตรฐานพัฒนาฝีมือแรงงาน หน่วยงานเอกชนและองค์กรที่เน้นด้านนวัตกรรม 
    เชิงพาณิชย์ 
4. ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการและ Startup รายใหม ่ที่มาจากนักศึกษาภายในคณะและผู้ที่เข้ามาใชบ้ริการ 
    ฝ่ายฝึกอบรม 
5. ก ากับ ดูแลและสนับสนุนศูนย์ทดสอบและบริการทางวิศวกรรม 
6. งานเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและจัดหารายได้ 
7. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และสรุปผลการด าเนินงาน รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อปรับปรุง 
    แผนปฏิบัติงาน 
8. งานอื่นที่คณบดีมอบหมาย 
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ฝ่ายงานถ่ายทอดเทคโนโลย ีหัวหน้าฝ่ายงานถ่ายทอดเทคโนโลยี  (ผต้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักด์ิ  พรหมฝาย) 
1. ก ากับ ดูแลและพัฒนางานถ่ายทอดเทคโนโลยแีละศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
2. งานบริการงานวิชาการแบบไม่มีรายได้ 
3. งานดูแลพื้นที่เกษตรอัจฉริยะ 
4. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และสรุปผลการด าเนินงาน รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อปรับปรุง 
   แผนปฏิบัติงาน 
5. งานอื่นที่คณบดีมอบหมาย 

 
งานบริหารส านักงานคณบด ี หัวหน้าส านักงานคณบดี    (นางจินดา  ชัยปัน) 

1.ก ากับก ากับดูแลและด าเนินการงานหนังสือราชการ  เช่น งานเกษียนหนังสือราชการรับภายใน- ภายนอกเพื่อ 
   พิจารณาคัดแยกช่องทางการน าเสนอหรือมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชา 
   เพื่อพิจารณา  สั่งการ 
2. ให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรม โครงการของนักศึกษา บุคลากรในคณะ 
3. ก ากับ ดูแลและควบคุมงานพัสดุคณะ งานตรวจทานความถูกต้องการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามเอกสารขอซื้อ 
    หรือจ้าง   
4. ก ากับ ดูแลการด าเนินงานเงินกองทุนคณะ ควบคุมการใช้จ่ายเงินและรายงานผลการใช้เงินให้คณะ และ  
    มหาวิทยาลัยทราบและพิจารณา 
5. งานติดตามและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน   
6. ออกแบบ พัฒนาระบบและกลไกงานบริหารส านักงานคณบด ี
7. ก ากับ ดูแลงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
8. งานติดตาม สอบถามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และยอดเงินคงเหลือของ    ส านักงานคณบดี สรุป 
    รายงานน าเสนอผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการประจ าคณะ 
9. ก ากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลกรสายสนับสนุน สรุปรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 
10. พัฒนาและด าเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพขององค์กรหรือพัฒนางานที่รับผิดชอบในแต่ละงานเช่น QC.     
      PMQA. ,TQM. KAIZEN ฯลฯ 
11. ร่วมจัดท างานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (วิจัยสถาบัน) 
12. พิจารณาแนวทางการให้สวัสดิการบุคลากรในคณะและช่องทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
13. ร่วมเป็นคณะกรรมการเพ่ือด าเนินงานกิจกรรม/โครงการในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
14. ก าดับ ดูแลรถตู้คณะและให้บริการนักศึกษาและบุคลากรของคณะ 
15. ก าดับ ดูแลและด าเนินการจัดหารายได้จากการใช้บริการอาคาร สถานที่ของคณะ 
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ตัวชีว้ัด เปา้ประสงค์ภายใต้แผนงานประจ าปีงบประมาณ 2561 

1. แผนงาน วิจัย พันธกิจสัมพนัธ์ และบริการวิชาการแก่ชมุชน สอดคลอ้งกับกลยุทธข์องคณะ 
กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริม บุคลากรเพื่อความเช่ียวชาญทางวิชาการ หลักการบริหารภายใน และการจัดการสู ่

       มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4   จุดเน้น “ วิจัยนวัตกรรมเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ”์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโดยนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 5   พัฒนา“ องค์กรนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 
 

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 2561 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

 

ผต้ก ากับ 

 

ผต้ควบคุม 

1.โครงการสนับสนุนหน่วยจัดการงานวิจัย และ 
ศูนย์บริการทางวิศวกรรม 

จ านวนครั้งที่
ให้บริการวิชาการ 

อย่างน้อย 5 
ครั้ง 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ/
คณบด ี

คณบด ี

2 .  โครงการจัดท าวารสารวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

จ านวนต้นฉบับ
วารสาร 

วารสาร
ต้นฉบับ 1 เล่ม 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ/
คณบด ี

คณบด ี

3 .กิจกรรมบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

จ านวนครั้งในการ
ให้บริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ไม่น้อยกว่า 5 
ครั้ง 

หัวหน้า
ศูนย์บริการ
วิชาการ/
คณบด ี

คณบด ี

4.ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

จ านวนพื้นที่ศูนย์การ
เรียนรู ้

อย่างน้อย 

2  พื้นที่  

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ/
คณบด ี

คณบด ี

 

2. แผนงาน การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตและคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 1   การยกระดับ “บัณฑิตนักปฏิบัต”ิ ให้มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี ทักษะเป็นเลิศ และมีคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริม บุคลากรเพ่ือความเชี่ยวชาญทางวิชาการหลักการบริหารภายใน และการจัดการสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 3   การสร้างสรรค์ “การบริหารองค์การสร้างสุข” ให้มีคุณธรรมและธรรมาภิบาลและพัฒนาตามหลักการ 
       บริหารภายใน และการจัดการสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4   จุดเน้น “ วิจัยนวัตกรรมเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ”์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโดยนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 5   พัฒนา“ องค์กรนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 6   ก้าวสู่การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นเพื่อตอบสนองนโยบาย“ Thailand 4.0” 
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ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผต้ก ากับ ผต้ควบคุม 

1.งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จ านวนครั้งในการออก
นิเทศนักศึกษา 
 
จ านวนการรายงานผล
การนิเทศ การ
ปฐมนิเทศและการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 10 
ครั้ง 
 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

คณบด ี

2.โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร จ านวนหลักสูตรที่
ต้องการปรับปรุงหรือ
พัฒนา 

อย่างน้อย 
2  หลักสูตร  

ร อ ง ค ณ บ ดี
ฝ่ายวิชาการ 

คณบด ี

3.โครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร  
แนะแนวการศกึษาต่อ 

จ านวนรูปแบบสื่อ
สิ่งพิมพ ์

ไม่น้อยกว่า 2 
สื่อ 

 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่าย
สารสนเทศ
และวิเทศ
สัมพันธ/์ 
คณบด ี

คณบด ี

4.งานวิทยบริการ จ านวนหนังสือ ต ารา 
หรือ ส าเนาหนังสือ 
 
จ านวนโต๊ะ เก้าอี้
ส าหรับบริการ
การศึกษา ค้นคว้า 
 
จ านวนคอมพิวเตอร์
เพื่อการสืบค้น 
 
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

ไม่น้อยกว่า 30 
เล่ม 
 
ไม่น้อยกว่า 4 
ชุด 
 
 
ไม่น้อยกว่า 2 
ชุด 
 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

คณบด ี

5.กิจกรรมซ่อมบ ารุง ติดต้ัง เคลื่อนย้าย
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา เครื่องใช้ส านักงานเพื่อ
การบริการ 

ร้อยละของครุภัณฑ์
ทางการศึ กษาและ
เครื่องใช้ส านักงานที่
ใช้งานได้ดี 

ใ ช้ ง า น ไ ด้ ไ ม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร / 

หัวหน้า
ส านักงาน
คณบด ี

คณบด ี
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ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผต้ก ากับ ผต้ควบคุม 

6.โครงการ/กิจกรรมประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และ ระดับคณะ 
  

รายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร  
และ ระดับคณะ 

1 ครั้ง/ป ี ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

คณบด ี

7.โครงการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร 

จ านวนซุ้ม /สถานที่ ที่
ได้รับการแต่งให้มี
ความสวยงามและ
พร้อมในการจดั
กิจกรรม 

 

ไม่น้อยกว่า 9 
จุด 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

/หัวหน้า
ส านักงาน
คณบด ี/ 

ประธาน
หลักสูตร 

คณบด ี

8.กิจกรรม/โครงการงานบริหารหลักสูตร หลักสูตรสามารถ
บริหารจัดการตามงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาได ้

ทุกหลักสูตร
ได้รับการ
ประเมิน  
คะแนน 3.00-
5.00 ขึ้นไป 

ประธาน
หลักสูตร 

-รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

คณบด ี

9.งานวันเทคโนโลยี  จ านวนหลักสูตรที่จัด
อบรม/ แสดง
นิทรรศการ 
 
ความพึงพอใจจากการ
เข้าร่วมกิจกรรม   
 
 
ผลการประเมนิคามรู้
ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 ไม่น้อยกว่า 
10 หลักสูตร 
 
 
คะแนนไม่น้อย
กว่า 3.50-
5.00 
 
คะแนนความรู้
ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 80 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/
คณบด ี

คณบด ี

10.งานวัดผล/ประเมินผลการศึกษา หลักสูตรส่งผลการ
เรียนทุกรายวิชาที่เปิด
สอนในภาคเรียนนั้น 
ๆ ได้ครบถ้วน ถูกต้อง
ตามก าหนดเวลา 

ส่งผลทันเวลา
อย่างน้อย 
90% 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

คณบด ี
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ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผต้ก ากับ ผต้ควบคุม 

11.วัสดุฝึกแก่นักศึกษา 
    11.1 ส าหรบัการเรียนการสอน 
 

จ านวนหลักสูตรที่
ได้รับการจัดสรรวัสดุ
ฝึกที่ใช้ในรายวิชาที่จัด
การศึกษาในแต่ละ
ภาคเรียน 

ทุกหลักสูตรมี
วัสดุฝึกใช ้

 

ประธาน
หลักสูตร 

คณบด ี

    11.2 วัสดุฝึกส าหรับพ้ืนฐานงานวิศวกรรม จ านวนหลักสูตรที่
ได้รับการจัดสรรวัสดุ
ฝึกส าหรับฝึกทกัษะ
วิชาชีพื้นฐานงาน
วิศวกรรมในแต่ละ
ภาคเรียน 

ทุกหลักสูตรมี
วัสดุอุปกรณ์ใช้
ในการฝึก
ทักษะ 100% 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/ 

ประธาน
หลักสูตร 

คณบด ี

12.โครงการ ประกวดแข่งขันนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีระดับชาติ 

1.จ านวนครั้งของการ
ส่งนักศึกษาไปแข่งขัน 
2.จ านวนรางวัลที่
ได้รับการจากการ
แข่งขัน 

-อย่างน้อย 2 
ครั้ง 
-อย่างน้อย 2 
รางวัล 

หัวหน้าศูนย์
ความเป็นเลิศ/
คณบด ี

คณบด ี

13.โครงการ ประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ จ านวนทีมที่เข้าร่วม
แข่งขัน 
 

-อย่างน้อย 10 
ทีม 
 

หัวหน้าศูนย์
ความเป็นเลิศ/ 

คณบด ี

คณบด ี

14.โครงการสนับสนุนวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ได้รับ
การบ ารุงรักษา 

อย่างน้อย 10 
เครื่อง 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/
หัวหน้า.
ส านักงาน
คณบด ี

คณบด ี

 

3. แผนงาน การจัดการศึกษาเพื่อยกระดับนักศึกษา บุคลากร และ หน่วยงาน สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 1   การยกระดับ “บัณฑิตนักปฏิบัต”ิ ให้มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี ทักษะเป็นเลิศ และมีคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2   ส่งเสริม บุคลากรเพ่ือความเชี่ยวชาญทางวิชาการหลักการบริหารภายใน และการจัดการสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 3   การสร้างสรรค์ “การบริหารองค์การสร้างสุข” ให้มีคุณธรรมและธรรมาภิบาลและพัฒนาตามหลักการ 
       บริหารภายใน และการจัดการสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 5   พัฒนา“ องค์กรนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 6   ก้าวสู่การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นเพื่อตอบสนองนโยบาย“ Thailand 4.0” 
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ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผต้ก ากับ ผต้ควบคุม 

1. โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษาใหม ่การประชุมผู้ปกครอง การ
ปฐมนิเทศนักศกึษาและอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

อย่างน้อย 
100 คน 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ 
นักศึกษา/ 
คณบด ี

คณบด ี

2. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน หางนกยูง
เกมส ์

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักศึกษาทุก
หลักสูตร 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา/ 
คณบด ี

คณบด ี

3. กิจกรรมสโมสรนักศึกษา จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกับกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย 

นักศึกษาทุก
หลักสูตร 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา/ 
คณบด ี

คณบด ี

4. โครงการประชุมเครือข่ายผู้น านักศึกษา
เพื่อ งานประกันคุณภาพ 

จ านวนเครือข่ายผู้น า
นักศึกษาที่เขา้ร่วม
ประชุม 

อย่างน้อย 3 
แห่ง 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา/ 
คณบด ี

คณบด ี

5. โครงการพัฒนาความเป็นผู้น าของสโมสร
นักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

อย่างน้อย 
80% ของ
จ านวนสโมสร
นักศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
 

คณบด ี

6. โครงการต้อนรับบัณฑิต คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

  

จ านวนบัณฑิต ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

อย่างน้อย 80 
คน 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา/ 
คณบด ี

คณบด ี

7.  โครงการพัฒนาบุคลากร (ทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุน) 

-จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ตนเอง 

อย่างน้อย 50 
คน  

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

คณบด ี

8. โครงการ การเข้าสูต าแหน่งทางวิชาการ  
“ผศ. , รศ.มืออาชีพ” 

-จ านวนรายงานผล
การพัฒนาตนเองและ
แนวทางการน าไปใช ้

อย่างน้อย 
80%  

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/
คณบด ี

คณบด ี

9. โครงการ สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อการการเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

จ านวนผลงานที่ส่งขอ
ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ  

อย่างน้อย 10 
ผลงาน 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/
หัวหน้า.
ส านักงาน
คณบด ี

คณบด ี
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ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผต้ก ากับ ผต้ควบคุม 

10. โครงการกีฬาบุคลากร/งานปีใหม่ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

จ านวนผลงานที่ใช้ขอ
ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาชีพ 

อย่างน้อย 1 
ผลงาน  

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ 

คณบด ี

11. โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์และงานปีใหม่ 
(ภายใน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

จ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

อย่างน้อย 
 40 คน  

 รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
/คณบด ี

คณบด ี

 

 

4.  แผนงาน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการทั่วไป  สอดคล้องกับกลยุทธข์องคณะ 

กลยุทธ์ที่ 3   การสร้างสรรค์ “การบริหารองค์การสร้างสุข” ให้มีคุณธรรมและธรรมาภิบาลและพัฒนาตามหลักการ 
      บริหารภายใน และการจัดการสู่มาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผต้ก ากับ ผต้ควบคุม 

1.บริหารส านักงานคณบดี 
     

ความพึงพอใจต่อการ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

ความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสิ่ง
สนับสนุนของ
คณะ ไม่น้อย
กว่าคะแนน 
3.50-5.00 
 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/
หัวหน้า.
ส านักงาน
คณบด ี

คณบด ี

2.โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารและภูมิ
ทัศน ์

จ านวนบริเวณอาคาร 
สถานที่ ภูมิทัศน์ที่
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

อย่างน้อย 3 
จุด 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/
คณบด ี

คณบด ี

3.โครงการ/กิจกรรมบริหารงานและพัฒนางาน 
ตามพันธกิจคณะ 

    

3.1กรรมการบริหารคณะ จ านวนครั้งของการ
ประชุม 

ไม่น้อยกว่า 12 
ครั้ง/ป ี
(6 ครั้ง/ภาค
เรียน)  

หัวหน้า.
ส านักงาน/รอง
คณบดีฝ่าย
บริหาร 
 

คณบด ี

3.2กรรมการบริหารงานวิชาการ จ านวนครั้งของการ
ประชุม 

ไม่น้อยกว่า 12 
ครั้ง/ป ี
(6 ครั้ง/ภาค
เรียน) 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

คณบด ี
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ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผต้ก ากับ ผต้ควบคุม 

3.3กรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา จ านวนครั้งของการ
ประชุม 

ไม่น้อยกว่า 12 
ครั้ง/ป ี
(6 ครั้ง/ภาค
เรียน 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา   

คณบด ี

4. ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ จ านวนครั้งของการ
ประชุม 
 

ไม่น้อยกว่า 
3 ครั้ง/ปี  

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/
หัวหน้า.
ส านักงาน
คณบด ี

คณบด ี

5.การดูแลลิฟท์ และเครื่องปรับอากาศ จ านวนลิฟท์และ
เครื่องปรับอากาศที่
ได้รับการดูแลและ
บ ารุงรักษา 

อย่างน้อย 10 
เครื่อง 

คณบดี /รอง
คณบดีฝ่าย
บริหาร,
หัวหน้า
ส านักงาน
คณบด ี

คณบด ี

6.งานพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บไซต ์
     

จ านวนฐานข้อมูล
ออนไลน์ 
 

1.อย่างน้อย 2 
ฐานข้อมูล 
 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่าย
สารสนเทศ/ 
คณบด ี

คณบด ี

7.งานพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
     

พื้นที่การให้บรกิาร
สัญญาณอินเทอร์เน็ต
ไร้สาย 
 

เพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย 5 จุด 
 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่าย
สารสนเทศฯ/
คณบด ี

คณบด ี

 

 

4.  แผนงาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานงานตามแนวพระราชด าริ    สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะ 
กลยุทธ์ที่ 3   การสร้างสรรค์ “การบริหารองค์การสร้างสุข” ให้มีคุณธรรมและธรรมาภิบาลและพัฒนาตามหลักการ 
       บริหารภายใน และการจัดการสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 6   ก้าวสู่การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นเพื่อตอบสนองนโยบาย“ Thailand 4.0” 

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผต้ก ากับ ผต้ควบคุม 

1.โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครูช่าง จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

นักศึกษาทุก
หลักสูตร 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

คณบด ี

2.โครงการถวายเทียนจ าน าพรรษา จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

นักศึกษาทุก
หลักสูตร 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

คณบด ี
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ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผต้ก ากับ ผต้ควบคุม 

3.โครงการประเพณีลอยกระทง จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

 นักศึกษาทุก
หลักสูตร 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

คณบด ี

4.โครงการประเพณีสงกรานต์ จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

 นักศึกษาทุก
หลักสูตร 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

คณบด ี

5.โครงการส่งเสริมพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 
และการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 

 

จ านวนนักศึกษาช้ันปี
ที่ 4 ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักศึกษาช้ันปี
ที่ 4 ทุก
หลักสูตร 
 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

คณบด ี

 

 

5. แผนงานจดัการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  สอดคลอ้งกับกลยุทธข์องคณะ 

กลยุทธ์ที่ 1   การยกระดับ “บัณฑิตนักปฏิบัต”ิ ให้มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี ทักษะเป็นเลิศ และมีคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3   การสร้างสรรค์ “การบริหารองค์การสร้างสุข” ให้มีคุณธรรมและธรรมาภิบาลและพัฒนาตามหลักการ 
       บริหารภายใน และการจัดการสู่มาตรฐานสากล 
 

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผต้ก ากับ ผต้ควบคุม 

1.การบริหารงานหลักสตตร 
    1.1 ระดับ (ปริญญาตรี) 

หลักสูตร สามารถ
บริหารจัดการ การ
เรียนการสอนได้ตาม
เกณฑม์าตรฐานงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  

ทุกหลักสูตรได้
คะแนน 
3.00/5.00 ขึ้น
ไป 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/
คณบด ี

คณบด ี

    1.2 ระดับ (ปริญญาโท) 
 
 

หลักสูตร สามารถ
บริหารจัดการ การ
เรียนการสอนได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  

ผลคะแนนไม่
น้อยกว่า 3.01  
(ระดับดี) 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/
คณบด ี

คณบด ี

2.งานจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น    
(ปริญญาโท) 

จ านวนคอมพิวเตอร์
เพื่อการสืบค้น 

ไม่น้อยกว่า 5 
เครื่อง 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/
คณบด ี

คณบด ี

3.งานพัฒนา หรือ  ปรับปรุ งหลักสตตร  
(ปริญญาโท) 

จ านวนหลักสูตรที่
ได้รับการพัฒนา หรือ 
ปรับปรุง 

 อย่างน้อย 1 
หลักสูตร 
 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/
คณบด ี

คณบด ี
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ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 2561 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผต้ก ากับ ผต้ควบคุม 

 
จ านวนครั้งของ
กิจกรรม ในการ
สนับสนุนการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

4.สนับสนุนอาจารย์เพื่อการเข้าสต่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ (ปริญญาโท) 

จ านวนผู้เสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ  
 
จ านวนครั้งของ
กิจกรรม ในการ
สนับสนุนการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อย่างน้อย 1 
คน 
 
 
อย่างน้อย 2 
ครั้ง 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/
คณบด ี
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ส่วนที่ 2 

ข้อมตลพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 

 จ านวนงบประมาณ 

 จ านวนบุคลากร 

 จ านวนนักศึกษา 

 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือและเทคโนโลย ี
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งบประมาณ  
  ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์มีงบประมาณส าหรบั
ด าเนินงานตามภารกิจของคณะ จ านวนเงินทั้งสิ้น 3,601,061.-บาท จ าแนกได้ดังนี ้
 

1.จ าแนกตามประเภทงบประมาณ 
ประเภท  จ านวนเงิน 

เงินงบแผ่นดิน  2,155,871.- 
     -ระดับปริญญาตร ี 2,139,300.-  
     -ระดับบัณฑิตศึกษา  16,571.-  
เงินรายได้  1,445,190.- 
     -ระดับปริญญาตร ี 1,426,200.-  
     -ระดับบัณฑิตศึกษา  18,990.-  

รวมเงินทั้งสิ้น 3,601,061.- 
 
 2.จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงนิ 
หมวดค่าวัสดุ ใช้สอย ตอบแทน (300)  3,170,171.- 
หมวดรายจ่ายอ่ืน (900) 50,000.- 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป - 
หมวดค่าสาธารณูปโภค (450) 60,000.- 
หมวดค่าครุภัณฑ์ (600) 320,890.- 

 รวมเงินทั้งสิ้น 3,601,061.-  
 
 3.จ าแนกตามพันธกิจ 

พันธกิจ จ านวนเงิน 
งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี  
1.งานการจัดการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับอุดมศึกษา และ บณัฑติศึกษา 

2,791,061.- 

2.งานวิจัย 310,000.- 
3.งานบริการวิชาการ 150,000.- 
4.งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนานักศึกษา 

350,000.- 

งานจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  
รวมเงินทั้งสิ้น  3,601,061.- 

 
 
 

เงนิงบ
แผ่นดนิ
60%

เงนิรายได้
40%

ประเภทงบประมาณ

เงินงบแผ่นดิน

เงินรายได้

หมวดค่าวัสดุ ใช้
สอย ตอบแทน

88%

หมวดรายจ่ายอื่น
1%

หมวดเงนิ
อุดหนุนทั่วไป

0%

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

2%

หมวดค่าครุภณัฑ์ 
9%

หมวดรายจ่าย

หมวดค่าวสัด ุใช้สอย ตอบแทน

หมวดรายจ่ายอ่ืน

หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป

หมวดค่าสาธารณปูโภค

หมวดค่าครุภณัฑ์ 

ด้านการจัดการ
เรียนการสอน

77%

งานวจิัย
9%

งานบริการ
วชิาการ
4%

งานท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม

10%

ตามพันธกิจ

ด้านการจดัการเรียนการสอน

งานวิจยั

งานบริการวิชาการ

งานท านบุ ารุงศิลปะวฒันธรรม
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บุคลากร 
 1.จ านวนบคุลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

ประเภทบุคลากร จ านวน 
สายวิชาการ 51 

- ข้าราชการ 5 
- พนักงานมหาวิทยาลัย 46 

สายสนับสนุน 18 
- ข้าราชการ 1 
- พนักงานมหาวิทยาลัย 12 
- พนักงานมหาวิทยาลัย (พ.) 5 

รวม 69 
 
  

2.จ านวนบคุลากร จ าแนกตามหน่วยงานและประเภทบคุลากร 
หน่วยงาน/สาขาวิชา สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

(พ) 
ส านักงานคณบด ี - - 1 12 5 18 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ - 5 - - - 5 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 1 4 - - - 5 
สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ 1 4 - - - 5 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ ์ - 5 - - - 5 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ - 5 - - - 5 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ - 5 - - - 5 
สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง - 5 - - - 5 
สาขาวิชาวศิวกรรมการจัดการพลังงาน 1 3 - - - 4 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ - 5 - - - 5 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์ 1 3 - - - 4 
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม(ปริญญาโท) 1 2 - - - 3 

รวมทั้งหมด 5 46 1 12 5 69 
 
  
 
 
 
 
 
 

สายวชิาการ
75%

สายสนับสนุน
25%

ตามพันธกิจ

สายวิชาการ สายสนบัสนนุ
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3.จ านวนบคุลากร จ านวนตามหน่วยงานและวุฒิการศึกษา 

หน่วยงาน/สาขาวิชา สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 
ปริญญาโท ปริญญาเอก ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ส านักงานคณบด ี - - 5 8 5 18 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 4 1 - - - 5 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 5 - - - - 5 
สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ 3 2 - - - 5 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ ์ 3 2 - - - 5 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 5 - - - - 5 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  5 - - - - 5 
สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 4 1 - - - 5 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 3 1 - - - 4 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4 1 - - - 5 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์ 4 - - - - 4 
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม(ปริญญาโท) - 3 - - - 3 

รวมทั้งหมด 40 11 5 8 5 69 
 
 
 4.บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

หน่วยงาน/สาขาวิชา ต าแหน่ง รวม 
อาจารย ์ ผต้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 2 3 - 5 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 2 3 - 5 
สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ 4 1 - 5 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ ์ 3 2 - 5 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 5 - - 5 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 - - 5 
สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 1 4 - 5 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 4 - - 4 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 4 1 - 5 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์ 3 1 - 4 
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม(ปริญญาโท) 3 - - 3 

รวมทั้งหมด 36 15 - 51 
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จ านวนนักศึกษา 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น  564 คน จ าแนกตามระดับการศึกษา และ สาขาวิชา ดังนี้
    

สาขาวิชา 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

ผลรวมทัง้หมด 
ปกต ิ พิเศษ ผลรวม ปกต ิ พิเศษ ผลรวม 

ปริญญาตร ี        

วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 44 - 44 - - - 44 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 - 59 - - - 59 

วิศวกรรมโลจสิติกส ์ 80 - 80 - - - 80 

วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 40 - 40 - - - 40 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 24 - 24 - - - 24 

เทคโนโลยีอุตสาหการ 36 - 36 - - - 36 

เทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ 50 - 50 - - - 50 

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ ์ 20 - 20 - - - 20 

เทคโนโลยีไฟฟ้า 55 - 55 - - - 55 

รวมหลักสตตร 4 ป ี 408 - 408 - - - 408 

วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 13 - 13 - - - 13 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 24 - 24 - - - 24 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 6 - 6 - - - 6 

เทคโนโลยีอุตสาหการ 35 - 35 - - - 35 

เทคโนโลยีไฟฟ้า 72 - 72 - - - 72 

รวมหลักสตตรเทียบโอน 150 - 150 - - - 150 

ปริญญาโท        

การจัดการงานวิศวกรรม - - - 6 - - 6 

รวมทั้งหมด 558 - 558 6 - - 564 
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ทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือ และเทคโนโลยีในการเรียนการสอน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 1. ทรัพยากรสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน 

     1.1 ประเภทสื่อสิ่งพิมพ ์
รายการ จ านวน หน่วยนับ 

1. หนังสือ   
   1.1 หนังสือภาษาไทย 78 เล่ม 
   1.2 หนังสือภาษาอังกฤษ 1 เล่ม 
2. ปริญญานิพนธ์ 26 เล่ม 
3. งานวิจัย 18 เล่ม 

 

     1.2 ประเภทโสตวัสด ุ
รายการ จ านวน หน่วยนับ 

2.1 VCD 26 แผ่น 
2.2 DVD 2 แผ่น 

 
 2. เครื่องมือพืน้ฐานสนับสนนุการเรียนการสอน 

 ล าดับที ่ ชื่อห้อง  หมายเลขห้อง จ านวนห้อง 

1 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 1   ทอ.1901  1 

2 ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 2   ทอ.1902 1 

3 ห้องปฏิบัติการพื้นฐานการผลิต/โรงงาน  ทอ.2103 1 

รวม 3 

 3. คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการบริการ 
 3.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

ล าดับที ่ ชื่อห้องปฏิบัตกิาร  
หมายเลข

ห้อง 
จ านวน
ห้อง 

จ านวน
เครื่อง 

1 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ EN 301 1 29 

2 ห้องปฏิบัติการจ าลองโมเดลและคอมพิวเตอร์กราฟกิ EN 302 1 23 

3 ห้องปฏิบัติการระบบสื่อสารข้อมูล/ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมจ าลอง
โมเดลและคอมพิวเตอรก์ราฟิก 

EN 303 1 25 

4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ออกแบบผลิตภัณฑ ์ EN 304 1 25 

5 ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ ์ EN 305 1 - 

6 ห้องปฏิบัตสิื่อสิ่งพมิพ์และวิดิทัศน ์ EN 306 1 1 

รวม 6 103 
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    3.2 คอมพิวเตอร ์และแทป็เล็ตเพื่อการสนับสนุนการศึกษาและการสืบค้นข้อมูล 

ล าดับที ่ ชื่อห้องปฏิบัตกิาร 
หมายเลขห้อง จ านวน

ห้อง 
จ านวน
เครื่อง 

1 ห้องสมุดคณะ  (แท็ปเล็ต) EN 105 1 4 

2 ห้องสมุด (คอมพิวเตอร์) EN 106 1 4 

3 ห้อง Happy Workplace  (คอมพิวเตอร์)  ส านักงานชั้น 2 1 1 

4 ห้องเรียน (คอมพิวเตอร์) EN 101-EN 104 4 4 

รวม 7 13 

 

 4. ห้องปฏิบัตกิารเฉพาะทาง 
 4.1 ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางอุตสาหการ 
 

ล าดับที ่ ชื่อห้อง  
หมายเลข

ห้อง 
จ านนวน

ห้อง 

1 ห้องปฏิบัติการ CNC ทอ.2101   1 

2 ห้องปฏิบัติการ CIM ทอ.2102 1 

3 ห้องปฏิบัติการวัดความละเอียด ทอ.2104 1 

4 ห้องปฏิบัติการงานหล่อโลหะ ทอ.2105 1 

รวม 4 

  

 4.2 ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางไฟฟ้า และ อิเล็กทรอนิกส์  

ล าดับที ่ ชื่อห้อง  หมายเลข
ห้อง 

จ านวน
ห้อง 

1 ห้องเครื่องกลไฟฟ้า  EN 401 1 

2 ห้องควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า  EN 402 1 

3 ห้องวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ EN 403 1 

4 ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์  EN 404 1 

5 ห้องออกแบบระบบไฟฟ้า  EN 405 1 
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ล าดับที ่ ชื่อห้อง  หมายเลข
ห้อง 

จ านวน
ห้อง 

6 ห้องเครื่องวัดทางไฟฟ้า  EN 406 1 

7 ห้องปฏิบัติการทดสอบและภาคนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส ์ EN 407 1 

8 ห้องสัมมนาและการน าเสนองานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์ EN 408 1 

9 ห้องปฏิบัติการทดสอบและภาคนิพนธ์ไฟฟ้า  EN 409 1 

10 ห้องปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิตอลและตรรกะ/ห้องปฏิบัติการไมโครฯ  EN 502 1 

11 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน  EN 503 1 

12 ห้องปฏิบัติการออกแบบวงจรไฟฟ้า  EN 504 1 

รวม 12 

 
 4.3 ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางส ารวจและภูมิสารสนเทศ  

ล าดับที ่ ชื่อห้อง  หมายเลข
ห้อง 

จ านวน
ห้อง 

1 ห้องปฏิบัติการส ารวจและภูมสิารสนเทศ  ทอ.2901 1 

รวม 1 

 
 4.4 ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางพลังงาน 

ล าดับที ่ ชื่อห้อง  หมายเลข
ห้อง 

จ านวน
หอ้ง 

1 ห้องปฏิบัติการ การจัดการพลังงาน   ทอ.2902 1 

รวม 1 

 
 4.5 ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางงานก่อสร้าง 

ล าดับที ่ ชื่อห้อง  หมายเลข
ห้อง 

จ านวน
ห้อง 

1 ห้องปฏิบัติการคอนกรีต CE 01 1 

2 ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร ์ CE 01 1 

3 อาคารปฏิบัติการงานคอนกรีต และงานไม ้1 WD 01 1 
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4 อาคารปฏิบัติการงานคอนกรีต และงานไม ้2 WD 02 1 

รวม 4 

 
 4.6 อาคารปฏิบัติการเฉพาะทาง (Special Lab)  

ล าดับที ่ ชื่อห้อง  หมายเลข
ห้อง 

จ านวน
ห้อง 

1 ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง   (Special Lab) SO 1 1 

รวม 1 
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ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 

 ผลการด าเนนิงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 ผลการด าเนนิงาน ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

 ผลการด าเนนิงาน ตามพันธกิจของคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

 
แผนงาน/โครงการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ส าเร็จ 

งบประมาณ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ตามค่าเป้าหมาย 

บรรลุ / 
ไม่บรรล ุ

ผต้รับผิดชอบ 
ตั้งไว ้ จ่ายจริง 

งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
 

  

1. งานจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

        
 

  

   1.1 พัฒนา
บุคลากร 

4-7 ก.ค.2561      
375,000.00  

     
375,000.00  

1.จ านวน
บุคลากรที่ไป
พัฒนาตนเอง 

อย่างน้อย 
50 คน 

บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
พัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะและ
ความก้าวหน้าตามศาสตร์สาขาที่สังกัด การ
น าเสนอผลงานวิชาการ  การเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนา ฯลฯ ส่วนผู้บริหารได้ร่วมประชุม
หารือ แลกเปลีย่นความรู้กับสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือการจัดการศึกษาทั้งตัวนักศึกษา 
อาจารย์และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน     ส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนคณะได้จัดโครงการศึกษา
ดูงานสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านการ
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ ร่วมกับบุคลากรสาย
วิชาการครบทุกคน คิดเป็น 100%    

√  หัวหน้า
ส านักงาน/
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/
คณบด ี 
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แผนงาน/โครงการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ส าเร็จ 

งบประมาณ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ตามค่าเป้าหมาย 

บรรลุ / 
ไม่บรรล ุ

ผต้รับผิดชอบ 
ตั้งไว ้ จ่ายจริง 

งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
 

  

        2.จ านวน
รายงานผล
การพัฒนา
ตนเองและ
แนวทางการ
น าไปใช้ 

อย่างน้อย 
80%  

2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตนเอง หลักสูตร
และหน่วยงาน ได้รายงานผลการ ครบจ านวนคน
ของคณะ  และมีการรายงานจ านวนครั้ง 72 ครั้ง 
คิดเป็น 100%  

√  หัวหน้า
ส านักงาน/
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/
คณบด ี 

   1.2 ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ  แนะแนว
อาชีพและ
การศึกษาต่อ  

  -ต.ค.60     
- เม.ย.61   
และ    -พ.ค.
61 (กรณีนศ.
ขอฝึกช่วง 
Summer) 

       
100,000.00 

       
90,066.00  

1.จ านวนครั้ง
ในการออก
นิเทศ 

อย่างน้อย 
10 ครั้ง 

1.อาจารย์ผู้สอนออกนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและนอกจังหวัด
อุตรดิตถ์ จ านวน 15 ครั้ง รวมถึงการออกแนะ
แนวการศึกษาต่อ โดยพบปะกับผู้บริหาร คุณครู
แนะแนวโรงเรียนสายสามัญและสายอาชีพใน
จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง  

√  รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/
คณบด ี 

        2.จ านวนการ
รายงานผล
การนิเทศ, 
ปฐมนิเทศ 
และการปัจฉิม
นิเทศ 

อย่างน้อย 
80%  

2.ได้รายงานผลการนิเทศ,ปฐมนิเทศ และ การ
ปัจฉิมนิเทศรวมจ านวน 5 ครัง้ ดังนี้ 
-นิเทศ จ านวน 3 ครั้ง 
-ปฐมนิเทศ จ านวน 1 ครั้ง 
-ปัจฉิมนิเทศ จ านวน 1 ครั้ง 

√   

   1.3 บริการ 
วิทยบริการ 

            
60,000.00  

       
44,930.00  

1.จ านวน
หนังสือ ต ารา

อย่างน้อย 
30 เล่ม 

ห้องสมุดคณะมีหนังสือ ต าราหรือส าเนาหนังสือ
รวมจ านวนทั้งสิ้น 228 เล่ม 

√  รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ  
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แผนงาน/โครงการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ส าเร็จ 

งบประมาณ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ตามค่าเป้าหมาย 

บรรลุ / 
ไม่บรรล ุ

ผต้รับผิดชอบ 
ตั้งไว ้ จ่ายจริง 

งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
 

  

หรือส าเนา
หนังสือ 

              
27,600.00  

       
27,600.00  

1.จ านวนโต๊ะ 
เก้าอ้ีส าหรับ
อ่านหนังสือ 

อย่างน้อย 
4 ชุด 

1.มีชุดโต๊ะอ่านหนังสือไม้ยางพาราพร้อมเก้าอี ้4 
ตัว จ านวน 4 ชุด   

√  รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ  

                
2,600.00  

         
2,600.00  

 -  - 2.มีโต๊ะวางคอมพิวเตอร์จ านวน 2 ตัว 
 

  

              
37,980.00  

       
37,980.00  

3.จ านวน
คอมพิวเตอร์
เพื่อการสืบค้น 

อย่างน้อย 
2 ชุด  

3.มีเครื่อง Computer  PC All inone จ านวน 2 
เครื่อง  

√  รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ  

   1.4 งานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ในระดับ คณะ/
หลักสูตร 

9-ต.ค.-61           
50,000.00  

       
50,000.00  

1.รายงาน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ระดับ
หลักสูตรและ
ระดับคณะ 

1 ครั้ง/ปี
การศึกษา 

1.คณะจัดท าระบบประกันคุณภาพ ฐานข้อมูล  
เอกสารประกันคุณภาพ และรายงานการประเมิน
ตนเองในระดับหลักสูตรและ ระดับคณะ   

√  รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ  

             2.มีการประชุมแจ้ง เตรียมการและมอบหมาย
งานประกันคุณภาพภายใน และอบรมประกัน
คุณภาพในระดับหลักสูตรโครงการ SAR WEEK  
และมีครุภัณฑใ์นการงานด าเนินงาน 2 รายการ 
ดังนี้ 
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แผนงาน/โครงการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ส าเร็จ 

งบประมาณ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ตามค่าเป้าหมาย 

บรรลุ / 
ไม่บรรล ุ

ผต้รับผิดชอบ 
ตั้งไว ้ จ่ายจริง 

งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
 

  
  

12,500.00 12,500.00 
  

1.เครื่องมิน ิPC intel 
  

  
7,500.00 7,500.00 

  
2.เครื่องพิมพ ์Computer 

  

2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารงานทั่วไป       
 

  
2.1 บริหารงาน
ส านักงานคณบด ี

30-ก.ย.-61 413,000.00 413,000.00 1.ความพึง
พอใจต่อการ
สนับสนุนจัด
การศึกษา 

ความพึง
พอใจต่อ
สิ่ง
สนับสนุน
ของคณะ
ไม่น้อยกว่า 
3.5/5.0 

คณะมีวัสดุส านักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร งานผู้บริหาร งานให้บริการนักศึกษา 
งานบ้านงานครัว และภาคสนามต่าง ๆ  และได้
ท าการวัดและประเมินผลความพึงพอจาก
นักศึกษาทุกหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.50 

√ หัวหน้า
ส านักงาน /
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

  
60,000.00 24,399.00 

  
คณะได้ช าระค่าสาธารณูปโภค ค่าตราไปรษณียา
กรส่งจดหมายออกภายนอกมหาวิทยาลัย ค่า
โทรศัพท์ของคณะ และมีครุภัณฑ์ในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

  

  
4,500.00 4,500.00 

  
1.ไมโครโฟนไร้สาย 1ชุด จ านวนเงิน 4,500 บาท 

  

  
8,400.00 8,400.00 

  
2.โต๊ะท างานเหล็ก 4 ฟุต 2 ชุด ชุดละ 4,200 
เป็นเงิน 8,400 

  

  
6,000.00 6,000.00 

  
3.โต๊ะท างานเหล็ก 5 ฟุต 

  

  
17,400.00 17,400.00 

  
4.เก้าอ้ีบุนวมมีล้อเลื่อน ขาชุบโครเมี่ยม 6 ตัว 

  

  
18,000.00 18,000.00 

  
5.ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 6 หลัง @3,000 

  
  

13,800.00 13,800.00 
  

6.เก้าอ้ีบุนวม 20 ตัว @690 บาท 
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แผนงาน/โครงการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ส าเร็จ 

งบประมาณ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ตามค่าเป้าหมาย 

บรรลุ / 
ไม่บรรล ุ

ผต้รับผิดชอบ 
ตั้งไว ้ จ่ายจริง 

งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
 

  
  

26,000.00 26,000.00 
  

7.โต๊ะขาพับ 20 ตัว @1,300 
  

  
9,200.00 9,200.00 

  
8.โต๊ะประชุมเมลานีน @2,300 จ านวน 4 ตัว 

  
  

56,700.00 56,700.00 
  

9.เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 18,900 
  

  
6,000.00 6,000.00 

  
10. เครื่องพิมพ์ Computer (อ.พิทักษ์) 

  
  

1,500.00 1,500.00 
  

11.เก้าอ้ีบุนวมมีล้อเลื่อน จ านวน 1 ตัว 
  

2.2 ประชาสัมพันธ์
คณะ 

30-ก.ย.-61 100,000.00 100,000.00 1.จ านวน
รูปแบบสื่อ
สิ่งพมิพ ์

ไม่น้อยกว่า 
2 สื่อ 

คณะได้ออกแนะแนวการศึกษา โดยผู้บริหารและ
ทีมงานประชาสัมพันธ์คณะ จัดท าแผ่นพับและ
โปสเตอร์เพ่ือประชาสัมพันธ์  ป้ายฟูลเฟรม 

√ ผช.คณบดีฝ่าย
สารสนเทศฯ /
คณบด ี

   2.3 ซ่อมบ ารุง
ครุภัณฑ์ทาง
การศึกษา/ 
เครื่องใช้ส านักงาน 

30-ก.ย.-61           
27,144.05  

       
27,144.05  

1.ร้อยละของ
ครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาและ
เครื่องใช้
ส านักงานที่ใช้
งานได้ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

คณะได้ด านินการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ทาง
การศึกษา/ เครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถใช้การเรียนการสอนและประกอบการ
ท างานได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้แก ่

√  หัวหน้า
ส านักงาน/
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร   

  
9,970.00 9,970.00 

  
1. ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์อื่น ๆ เช่น 
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 

  

  
19,885.90 19,885.95 

  
2. ซ่อมบ ารุงรถตู้ นข 547 อต เปลี่ยนถ่าย
น้ ามันเครื่อง ซ่อมแบตเตอร์รี่/เปลี่ยนกระจก 

  

  
43,000.00 43,000.00 

  
3.จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเครื่องถ่ายเอกสารรีโก ้และ 
SHAP 

  

  
43,000.00 43,000.00 

  
4. จ้างเหมากั้นห้องรองบริหารและหัวหน้า
ส านักงาน 
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แผนงาน/โครงการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ส าเร็จ 

งบประมาณ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ตามค่าเป้าหมาย 

บรรลุ / 
ไม่บรรล ุ

ผต้รับผิดชอบ 
ตั้งไว ้ จ่ายจริง 

งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
 

  

   2.4 งานวัน
เทคโนโลย ี

2-ก.พ.-61        
100,000.00  

     
100,000.00  

1.จ านวน
หลักสูตรที่จัด
แสดง
นิทรรศการ 

10 
หลักสูตร 

มีหลักสูตรร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในนิทรรศการวัน
เทคโนโลยี แสดงผลงานอาจารย์ นักศึกษา ที่
เกี่ยวกับนวตกรรม เทคโนโลยีต่างๆ และการ
แสดงบนเวที กิจกรรมหลักสตูรต่างๆ ทั้งด้าน
วิชาการ และสนัทนาการ ออกร้านขายของ ณ 
บริเวณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน
ทั้งสิ้น 10 หลักสูตร  

√  รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/
คณบด ี 

        2.ความพึง
พอใจที่ได้รับ
จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
3.5/5.0 

2.มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเท่ากับ ....4.18........ 

√  รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/
คณบด ี 

        3.ผลการ
ประเมิน
ความรู้ที่ได้รับ
จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

คะแนนที่
วัดความรู้
จากการจัด
กิจกรรม 
ประกวด
แข่งขัน 

 3. มีระดับคะแนนความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรม เท่ากับ....4.26...... คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน 

√  รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/
คณบด ี 

   2.5 ฝึกซ้อม
พระราชทาน
ปริญญาบัตร 

5-7 พ.ย.2560           
30,000.00  

       
30,000.00  

1.จ านวนจุด
ตกแต่งอาคาร
สถานที่ให้มี
ความสวยงาม
และพร้อมใน

ซุ้มถ่ายรูป
และภูมิ
ทัศน์ที่
สวยงาม 9 
จุด 

มีซุ้มถ่ายรูป และภูมิทัศน์ที่สวยงาม 11  จุด (เพิ่ม
ซุ้มหลกัสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต การจัดการงาน
วิศวกรรม) และ คณะ  

√  รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา/
คณบด ี 
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แผนงาน/โครงการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ส าเร็จ 

งบประมาณ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ตามค่าเป้าหมาย 

บรรลุ / 
ไม่บรรล ุ

ผต้รับผิดชอบ 
ตั้งไว ้ จ่ายจริง 

งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
 

  

การจัด
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง 

   2.6 ปรับปรุง
อาคารและภูมิทัศน ์

30-ก.ย.-61           
80,000.00  

       
80,000.00  

1.จ านวน
บริเวณอาคาร 
สถานที่ ภูมิ
ทัศน์ที่
สนับสนุนการ
จัดการศึกษา 

พื้นที ่
บริเวณที่
ได้รับการ
ปรับปรุง
อย่างน้อย 
3 บริเวณ 

คณะได้ด าเนินการซ่อมแซมระบบเครือข่าย ,
ปรบัปรุงภูมิทัศน์ของคณะ ,อุปกรณ์กั้นนกครอบ
หม้อแปลงไฟฟ้า  และไดท้ าการปรับปรุงอาคาร 
สถานที่ รวมจ านวน 5 แห่ง ดังนี้   

√  หัวหน้า
ส านักงาน/
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร  

             -ปรับปรุงอาคารคณะเก่า (ด้านใน) เพื่อใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของนศ.สู่ความเป็นเลิศ จ านวน 1 
อาคาร  

 
  

             -ปรับปรุงภูมิทัศน์ สโมสรนกัศึกษาแห่งใหม่ 
จ านวน 1  แห่ง 

 
  

             -ปรับปรุงพ้ืนที่ด้านหลังอาคาร 29 จ านวน 1 
แห่ง 

 
  

             -ปรับปรุงความสะอาดและทาสีลานเกียร์ 
จ านวน  1 แห่ง และ 

 
  

             -ทาสีตีเส้นจราจรลานจอดรถคณะ จ านวน 1 
แห่ง     
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แผนงาน/โครงการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ส าเร็จ 

งบประมาณ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ตามค่าเป้าหมาย 

บรรลุ / 
ไม่บรรล ุ

ผต้รับผิดชอบ 
ตั้งไว ้ จ่ายจริง 

งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
 

  

   2.7 บริหารงาน
หลักสูตร 

30-ก.ย.-61        
175,780.00  

     
175,780.00  

1.หลักสูตร
สามารถ
บริหารจัดการ
ตามงาน
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาได ้

ทุก
หลักสูตร
ได้คะแนน
3.00/5.00 
ขึ้นไป 

มีวัสด ุอุปกรณ์ในการบริหารงานหลักสูตร จดั
ประชุม และด าเนินงานประกันคุณภาพของ
หลักสูตร  โดยทุกหลักสูตร (ป.ตรี และ ป.โท) 
ได้รับการประเมินคะแนน 3.00 ขึ้นไป 

√  ประธาน
หลักสูตร/รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ  

  
 
6,320.00 

 
6,320.00 

  
มีครุภัณฑ์ในการบริหารงานหลักสูตร 
ประกอบด้วย 
1. เครื่องพิมพ์ Computer 

  

    2,900.00 2,900.00     2. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
 

    
5,000.00 5,000.00 

  
3. เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น เลเซอร ์

  

   2.8 วัสดุฝึก
ส าหรับการเรียน
การสอน  

30-ก.ย.-61        
180,000.00  

     
180,000.00  

1.จ านวน
หลักสูตรที่จัด
วัสดุฝึกที่ใช้ใน
รายวิชาที่จัด
การศึกษาใน
แต่ละภาค
เรียน 

มีวัสดุฝึก
ใช้ใน 9 
หลักสูตร  

มีวัสดุในการเรยีนการสอน ส าหรับรายวิชาที่ต้อง
ใช้วัสดุในการทดสอบ หรือการปฏิบัติจริงครบทั้ง 
9 หลักสูตร (ป.ตรี)   

√  ประธาน
หลักสูตร/รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ  
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แผนงาน/โครงการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ส าเร็จ 

งบประมาณ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ตามค่าเป้าหมาย 

บรรลุ / 
ไม่บรรล ุ

ผต้รับผิดชอบ 
ตั้งไว ้ จ่ายจริง 

งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
 

  

   2.9 บริหารงาน
วิชาการ/กิจการ
นักศึกษา/  งาน
บริหารคณะฯ 

30-ก.ย.-61           
20,000.00  

       
20,000.00  

1.จ านวนครั้ง
ของการ
ประชุมในแต่
ละภาคเรียน 

อย่างน้อย 
6 ครั้ง/
ภาคเรียน 

คณะได้ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะทกุ
สัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง /ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ  คณะกรรมการกิจการนักศึกษา และ 
ประชุมบุคลากรสายสนับสนนุ  ไม่ต่ ากว่า 1 ครั้ง/
เดือน    

√  หัวหน้า
ส านักงาน /
รองคณบดี 3 
ฝ่าย   

   2.10 วัดผล/
ประเมินผล
การศึกษา 

30-ก.ย.-61           
30,000.00  

       
30,000.00  

1.หลักสูตร
ส่งผลการ
เรียนทุก
รายวิชาที่เปิด
สอนในภาค
เรียนนั้นๆได้
ครบถ้วน 
ถูกต้องตาม
ก าหนดเวลา 

ส่งทันเวลา
อย่างน้อย 
90% 

คณะได้จัดวัสดุและอุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ เพื่อ
ด าเนินการท าข้อสอบ วัดและประเมินผลส่ง
มหาวิทยาลัยได้ทันเวลา 100%    

√  รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ  

          ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
100% 

ได้ด าเนินการวัดและประเมินผลครบถ้วน ถกูต้อง  
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แผนงาน/โครงการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ส าเร็จ 

งบประมาณ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ตามค่าเป้าหมาย 

บรรลุ / 
ไม่บรรล ุ

ผต้รับผิดชอบ 
ตั้งไว ้ จ่ายจริง 

งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
 

  

   2.11 ประชุม/
ตอบแทนกรรมการ
ประจ าคณะ 

24-ส.ค.-61           
60,000.00  

       
44,910.00  

1.จ านวนครั้ง
ของการ
ประชุมในแต่
ละป ี

อย่างน้อย 
3 ครั้ง/ป ี

ในปีงบประมาณ 2561 (ปีการศึกษา 2560) คณะ
ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะจ านวน 2 
ครั้ง คือวันที่ 29 พ.ย.2560 และ 24 ส.ค.2561    
เนื่องจาก กรรมการประจ าคณะได้ครบวาระ และ
คณะเปลี่ยนผูบ้ริหารชุดใหม่ จึงต้องใช้เวลาใน
การด าเนินการทั้งคัดเลือก เลอืกตั้งและสรรหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ เพื่อให้องค์ประชุม 

X  หัวหน้า
ส านักงาน /
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร  

   2.12 วัสดุ
ส าหรับพื้นงาน
วิศวกรรม 

30-ก.ย.-61           
61,820.00  

       
60,903.00  

1.จ านวน
หลักสูตรที่มี
วัสดุฝึกส าหรับ
ฝกึทักษะ
วิชาชีพ
พื้นฐานงาน
วิศวกรรมใน
แต่ละภาค
เรียน 

ทุก
หลักสูตรมี
วัสด ุ
อุปกรณ์ใช้
ในการฝึก
ทักษะ 
100% 

ทุกหลักสูตรมวีัสดุในห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
วิศวกรรมให้เพยีงพอต่อนักศึกษา   

√  รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/
คณบด ี 

   2.13 งานพัฒนา
หรือปรับปรุง
หลักสูตร 

30-ก.ย.-61           
30,000.00  

       
23,016.00  

1.จ านวน
หลักสูตรที่
ต้องการ
ปรับปรุง หรือ 
พัฒนา 

อย่างน้อย 
2 หลักสูตร 

คณะได้ปรับปรุงหลกสูตรวิศวกรรม
อิเลคทรอนิกสอ์ัฉริยะ เรียบรอ้ยแล้ว และอยู่
ระหว่างการปรับปรุงอีก 2 หลักสูตรคือ 
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ , หลักสูตร
เทคโนโลยีดิจิตอลและมลัติมิเดีย   

√  รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/
คณบด ี 
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แผนงาน/โครงการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ส าเร็จ 

งบประมาณ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ตามค่าเป้าหมาย 

บรรลุ / 
ไม่บรรล ุ

ผต้รับผิดชอบ 
ตั้งไว ้ จ่ายจริง 

งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
 

  

   2.14 ค่าจ้างดูแล
ลิฟท์และ
เครื่องปรับอากาศ 

30-ก.ย.-61        
200,000.00  

     
188,560.00  

1.จ านวนลิฟท์
และ
เครื่องปรับอา
กาศที่ได้รับ
การ
บ ารุงรักษา 

อย่างน้อย 
10 เครื่อง 

ได้ดูแลบ ารุงรักษาลิฟท์จ านวน 1 เครื่อง และ
เครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 10  เครื่อง   

√  หัวหน้า
ส านักงาน /
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร  

   2.15 การ
ประกวดแข่งขัน
นวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี

         
150,000.00  

     
129,620.00  

1.จ านวนครั้ง
ของการส่ง
นักศึกษาไป
แข่งขัน 

 1.อย่าง
น้อย 2 
ครัง้ 

1.นักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันจ านวน 3 ครั้ง √  หัวหน้าศูนย์
ความเป็นเลิศ/
คณบด ี 

    
 
วันที่ 21-22 
ก.ย. 256 

       2.อย่าง
น้อย 2 
รางวัล 

2.นักศึกษาได้รับรางวัล 2 รางวัล ดังนี ้
 
1. การประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม โครงการ
พัฒนาศักยภาพสินค้าสู่ตลาดด้วยนวัตกรรมและ 
IP 0  ณ จังหวัดสุโขทัย 

 
  

   วันที่ 14-16 
ก.พ. พ.ศ. 
2561 

        2. การแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้า เรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติทาง
อุตสาหกรรมด้าน PLC  ณ อาคารคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย ์
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แผนงาน/โครงการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ส าเร็จ 

งบประมาณ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ตามค่าเป้าหมาย 

บรรลุ / 
ไม่บรรล ุ

ผต้รับผิดชอบ 
ตั้งไว ้ จ่ายจริง 

งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
 

  

   วันที่ 27-28 
เม.ย. 2561  

        3. โครงการการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ 
ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทยประจ าปี 2561  ณ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

 
  

   2.16 การจัดการ
แข่งขันหุ่นยนต ์

 วันที่ 1  – 2 
ก.พ. 2561 

          
30,000.00  

       
30,000.00  

1.จ านวนทีมที่
เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

อย่างน้อย 
10 ทีม 

คณะเขา้ร่วมโครงการ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์
อัตโนมัติขนาดเล็ก URU ROBOCON 2018 
หุ่นยนต์ปลูกป่า (Green Space Robot)  ณ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 13 
ทีม จากโรงเรยีนในระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ และจังหวัดแพร่   

√  หัวหน้าศูนย์
ความเป็นเลิศ/
คณบด ี 

   2.17 พัฒนา
ระบบสารสนเทศ
และเว็บไซต ์

30-ก.ย.-61           
50,000.00  

       
28,400.00  

1.จ านวน
ฐานข้อมูล
ออนไลน์ 

1.อย่าง
น้อย 2 
ฐานข้อมูล 

ได้ท าการออกแบบระบบฐานข้อมูล และอยู่
ระหว่างด าเนินการจ้างเหมาเพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล ส่วนเว็ปไซต์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ใหม่อย่างต่อเนื่อง   

X  ผช.คณบดี
ฝ่าย
สารสนเทศฯ/
คณบด ี 

        2.จ านวนครั้ง
ของการ
ปรับปรุง
ข้อมูล 

2.อย่าง
น้อย 48 
ครั้ง 

เว็ปไซต์ได้ท าการปรับปรุง และ ปรับเปลี่ยน
รูปแบบใหม่จ านวน 60  ครั้ง นอกจากนี้ ได้ท า
การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้แก ่  
 
 

√  ผช.คณบดี
ฝ่าย
สารสนเทศฯ/
คณบด ี 
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แผนงาน/โครงการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ส าเร็จ 

งบประมาณ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ตามค่าเป้าหมาย 

บรรลุ / 
ไม่บรรล ุ

ผต้รับผิดชอบ 
ตั้งไว ้ จ่ายจริง 

งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
 

  

2.18 พัฒนาระบบ
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

30-ก.ย.-61 8,000.00 8,000.00 1.พื้นที่การ
ให้บริการ
สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไร้
สาย 

เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 
5 จุด 

ติดต้ัง Access point (Indoor และ Outdoor) 
และวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาเครือข่ายเน็ตเวิร์ค 
ติดต้ังจ านวน 6 จุด คือ ห้องประชุมวงศ์วรกุล , 
ชั้น 2  ,  ชั้น 3 , ชั้น 4 , หน้าโรงงานพื้นฐาน  ( 
Outdoor ) และ หลังห้องเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
(Outdoor) 
 

√ ผช.คณบดีฝ่าย
สารสนเทศฯ/
คณบด ี

  
22,000.00 21,600.00 

  
มีครุภัณฑ์เครือ่งกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้
สาย 2 ชุดคือ แบบภายในอาคาร จ านวน 1 ชุด  ,  
แบบภายนอกอาคาร จ านวน 1 ชุด 

  

วิจัยสถาบนัและวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรต ้         
 

  

1. งานวิจัยสถาบันและวิจัยเพ่ือองค์ความรู้          
 

  

   1.1 สนับสนนุ
อาจารย์เพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

30-ก.ย.-61           
80,000.00  

       
50,055.00  

1.จ านวน
ผลงานที่ใช้ขอ
ก าหนด
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

อย่างน้อย 
10 ผลงาน 

คณะได้สนับสนุนวัสดุใช้สอยในการท าบทความ
วิจัย เรื่องละ 2,000 บาท และมีจ านวนผลงานที่
ใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  8  ผลงาน   

X รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ /
คณบด ี

   1.2 สนับสนนุ
หน่วยจัดการ
งานวิจัยและ

30-ก.ย.-61           
20,000.00  

         
3,238.00  

1.จ านวนครั้ง
ของการออก
บริการ
วิชาการ/

อย่างน้อย 
5 ครั้ง 

หน่วยจัดการงานวิจัยและศูนย์บริการทาง
วิศวกรรมได้ใหบ้ริการวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ชุมชน ไม่น้อยกว่า 5 

√ ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ /
คณบด ี
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แผนงาน/โครงการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ส าเร็จ 

งบประมาณ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ตามค่าเป้าหมาย 

บรรลุ / 
ไม่บรรล ุ

ผต้รับผิดชอบ 
ตั้งไว ้ จ่ายจริง 

งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
 

  

ศูนย์บริการทาง
วิศวกรรม 

ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

ครั้ง ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน จ านวน 13 
โครงการ    

   1.3 
วารสารวิชาการ
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ม.
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

30-ก.ย.-61           
80,000.00  

       
59,100.00  

1.จ านวน
ต้นฉบับ
วารสาร 1 
เล่ม 

อย่างน้อย 
1 เล่ม 

มีต้นฉบับวารสารวิชาการของคณะ จ านวน 1 
ฉบับ  และได้ผลิตวารสารเพื่อเผยแพร่จ านวน 
200 เล่ม   

√ ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ /
คณบด ี

   1.4 สนับสนนุ
วัสดุคอมพิวเตอร ์

30-ก.ย.-61           
90,000.00  

       
76,830.00  

1.จ านวน
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่
ได้รับการ
บ ารุงรักษา 

อย่างน้อย 
10 เครื่อง 

มี  RAM  จ านวน 25 ชุด และมีครุภัณฑ์ ดังนี ้     √ หัวหน้า
ส านักงาน/
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

  
5,500.00 5,500.00 

  
1. ตู้เก็บอุปกรณ์ Com RACK 

  

  
4,500.00 4,500.00 

  
2. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 

  

   1.5 สนับสนนุ
สายสนับสนุนเข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาชีพ 

30-ก.ย.-61           
30,000.00  

       
30,000.00  

1.จ านวน
ผลงานที่ใช้ขอ
ก าหนด
ต าแหน่งทาง
วิชาชีพ 

อย่างน้อย 
1 ผลงาน  

คณะมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
สายสนับสนุนเพื่อให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น โดย
สนับสนุนให้ท าคู่มือการปฏิบัติงาน / ท าวิจัย
สถาบัน เพื่อแก้ไขและพัฒนางานของตนเอง  แต่
ไม่ ได้ด าเนินการ เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วม
โครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น จ านวน 2 คน/2 
ผลงาน เฉพาะบุคลากรประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 
(สูงกว่า ป.ตรี) และเงินเดือนถึงเกณฑ ์ 

√  หัวหน้า
ส านักงาน/
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร  
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แผนงาน/โครงการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ส าเร็จ 

งบประมาณ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ตามค่าเป้าหมาย 

บรรลุ / 
ไม่บรรล ุ

ผต้รับผิดชอบ 
ตั้งไว ้ จ่ายจริง 

งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
 

  

งานบริการ
วิชาการ 

            
 

  

   1.1 งานบริการ
วิชาการ/ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

30-ก.ย.-61           
50,000.00  

       
16,400.00  

1.จ านวนครั้ง
ของการออก
บริการ
วิชาการ/
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

อย่างน้อย 
5 ครั้ง  

คณะได้ออกให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา
แก่หน่วยงานท้องถิ่นและ ชุมชนจ านวน 238 ครั้ง   

√  หน.
ศูนย์บริการ
วิชาการ/
คณบด ี 

   1.2 ศูนย์การ
เรียนรู้นวัตกรรม
และเทคโนโลย ี

30-ก.ย.-61        
100,000.00  

       
17,568.00  

1.จ านวนพื้นที่
ศูนย์การ
เรียนรู ้

อย่างน้อย 
2 พื้นที ่

คณะได้สร้างพ้ืนที่ศูนย์การเรยีนรู้จ านวน 2 แห่ง
คือ ศูนย์เตาอบไมส้ักจังหวัดแพร ่ ศูนย์วิสาหกิจ
ชุมชนโคขุนพื้นเมืองเหนือเขื่อน จังหวัดอุตรดิตถ ์

√  ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยฯ /
คณบด ี 

 งานท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม           
 

  

1. งานพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       
 

  
  1.1 โครงการ
เตรียมความพร้อม
ส าหรับนักศกึษา
ใหม่การประชุม
ผู้ปกครอง การ
ปฐมนิเทศนักศกึษา
และอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

วันที่ 16-19 
กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 

          
50,000.00  

       
50,000.00  

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมและมี
คุณลักษณะ
ทางด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรมที่ดี
ขึ้น 

อย่างน้อย 
100 คน 

คณะได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมส าหรบั
นักศึกษาใหม ่การประชุมผู้ปกครองการ
ปฐมนิเทศนักศกึษา และอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ประจ าปีการศึกษา 2561  ณ อาคารปฏิบัติการ
เทคโนโลยีและวิศวกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มี
ผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ร่วมกิจกรรม จ านวน
ร้อยละ 50 และนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 
2561 จ านวนร้อยละ 80    

√  รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  
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แผนงาน/โครงการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ส าเร็จ 

งบประมาณ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ตามค่าเป้าหมาย 

บรรลุ / 
ไม่บรรล ุ

ผต้รับผิดชอบ 
ตั้งไว ้ จ่ายจริง 

งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
 

  

   1.2 โครงการสืบ
สานวัฒนธรรมไหว้
ครูช่างพระ
วิษณุกรรม 

 วันพฤหัสบดี
ที่ 30 
สิงหาคม 
2561   

          
40,000.00  

       
40,000.00  

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

นักศึกษา
ทุก
หลักสูตร 

คณะจัดโครงการ “สืบสานวัฒนธรรมไหว้ครูช่าง
พระวิษณุกรรม” 
ประจ าปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาทุกชั้นปีของ
คณะร่วมกิจกรรมจ านวน 500 คน ณ ลานพระ
วิษณุกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

√  รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  

   1.3 โครงการ
ถวายเทียนจ าน า
พรรษา 

              
5,000.00  

 -  1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

นักศึกษา
ทุก
หลักสูตร 

คณะไม่ได้ด าเนินการ    X  รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  

   1.4 โครงการ
ประเพณีวันลอย
กระทง 

 วันศุกร์ที่ 3 
พฤศจิกายน 
2560    

            
5,000.00  

         
5,000.00  

1.จ านวน
นักศกึษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

นักศึกษา
ทุก
หลักสูตร 

คณะได้จัดโครงการสร้างเสริมเอกลักษณ์
คุณธรรมศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อสืบสานประเพณีการลอยกระทง คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2560  ณ 
วัดธรรมาธิปไตย อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ มีนักศกึษา
คณะร่วมกิจกรรมจ านวน 75 คน   

√  รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  

   1.5 โครงการ
แข่งขันกีฬาภายใน
หางนกยูงเกมส์ 

วันที ่12 
กุมภาพันธ์ 
2561 – วัน
เสาร์ที่ 17 
กุมภาพันธ์ 
2561 

          
50,000.00  

       
49,677.00  

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

นักศึกษา
ทุก
หลักสูตร 

คณะได้จัดโครงการการแข่งขันกีฬาหางนกยูง
เกมส์ 2017 ประจ าปีการศึกษา 2560   ณ  โรง
ยิมเนเซียมลานกีฬาต้านยาเสพติด และสนาม
กีฬากลาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  มี
นักศึกษาคณะร่วมกิจกรรมจ านวน 200 คน   

√  รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  
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แผนงาน/โครงการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ส าเร็จ 

งบประมาณ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ตามค่าเป้าหมาย 

บรรลุ / 
ไม่บรรล ุ

ผต้รับผิดชอบ 
ตั้งไว ้ จ่ายจริง 

งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
 

  

   1.6 กิจกรรม
สโมสรนักศึกษา 

วันที่ 3 -15 
กรกฏาคม 
2561   

          
30,000.00 

       
30,000.00 

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

นักศึกษา
ทุก
หลักสูตร 

คณะจัดโครงการเตรียมความพร้อมสโมสร
นักศึกษาของคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561  ณ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อให้สโมสรนกัศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเตรียมความพรอ้มเพื่อท า
กิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นสโมสรนักศึกษาจ านวน 32 คน   

√  รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  

  1.7 โครงการวัน
สงกรานต์ 

วันที่ 11 
เมษายน 
2561 

          
20,000.00  

         
3,000.00  

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

นักศึกษา
ทุก
หลักสูตร 

คณะจัดโครงการรักษา สืบสานประเพณี วัน
สงกรานต์ มรอ. 2561    ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มี
บุคลากรและนกัศึกษาร่วมกิจกรรมจ านวน 80 
คน     

√  รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  

   1.8 โครงการ
ประชุมเครือข่าย
ผู้น านักศึกษาเพื่อ
งานประกันคุณภาพ 

วันที่ 22 
สิงหาคม 
2561 

          
20,000.00  

       
20,000.00  

1.จ านวน
เครือข่ายผู้น า
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมประชุม 

อย่างน้อย 
3 แห่ง 

คณะจัดโครงการประชุมเครือข่ายผู้น านักศึกษา
เพื่องานประกันคุณภาพ   ณ ห้องประชุมวงศ์วร
กุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ มีจ านวนสโมสรนักศึกษาของ
คณะ และเครอืข่ายผู้น านักศึกษาแต่ละคณะเข้า
ร่วมกิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย   

√  รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  

   1.9 โครงการ
กีฬาบุคลากร/งาน
ปีใหม ่

 วันที่ 16 
ธันวาคม 
2561  

          
30,000.00  

       
30,000.00  

1.จ านวน
บุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม               

อย่างน้อย 
40 คน 

คณะร่วมจัดกิจกรรมกับ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80   

√  รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  
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แผนงาน/โครงการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ส าเร็จ 

งบประมาณ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ตามค่าเป้าหมาย 

บรรลุ / 
ไม่บรรล ุ

ผต้รับผิดชอบ 
ตั้งไว ้ จ่ายจริง 

งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
 

  

   1.10 โครงการ
แข่งขันกีฬาสัมพันธ์
และงานคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

วันที่ 12 
มกราคม 
2561   

          
50,000.00  

       
39,432.00  

 2. จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

นักศึกษา
ทุก
หลักสูตร 
คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ 

คณะจัดโครงการสัมมนา ผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจของคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2560  
และงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรของคณะคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 70 คน    
 

√  รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  

   1.11 โครงการ
ต้อนรับบัณฑิตของ
คณะเทคโนโลยีฯ 

 วันที่ 6 
พฤศจิกายน 
2560   

          
10,000.00  

       
10,000.00  

1.จ านวน
บัณฑิตของ
คณะ 

อย่างน้อย 
80 คน  

คณะจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า “การปรับตัวเข้าสู่วัยท างาน – ความท้า
ทายของบัณฑิตใหม”่ ณ ห้องประชุมวงศ์วรกุล 
ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ มีบัณฑิตและศิษย์เก่า จ านวน 100 
คน    
 

√  รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  

   1.12 โครงการ
พัฒนาความเป็น
ผู้น าของ สโมสร
นักศึกษา 

วันที่ 26  -27 
พฤษภาคม 
2561 

          
20,000.00  

       
20,000.00  

1.จ านวน
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

อย่างน้อย 
80% ของ
สโมสร
นักศึกษา 

คณะจัดโครงการพัฒนาความเป็นผู้น าสโมสร
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมวงศ์วรกุล คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์  มีนกัศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 60 
คน    
 

√  รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  
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แผนงาน/โครงการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ส าเร็จ 

งบประมาณ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ตามค่าเป้าหมาย 

บรรลุ / 
ไม่บรรล ุ

ผต้รับผิดชอบ 
ตั้งไว ้ จ่ายจริง 

งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
 

  

2. งานกิจกรรมตามแนวพระราชด าริ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      
 

  
   2.1 โครงการ
ส่งเสริมพนัธกิจ
สัมพันธ์กับชุมชน
และการพัฒนาตาม
แนวพระราชด าริ 

 วันพุธที่ 29 
สิงหาคม 
2561  

          
20,000.00  

       
20,000.00  

1.จ านวน
นักศึกษาช้ันปี
ที่ 4 ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักศึกษาปี
ที่ 4 ทุก
หลักสูตร 

คณะจัดโครงการส่งเสริมพันธกิจสัมพันธ์กับ
ชุมชนและการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 
2561 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหาดไก่ต้อย อ าเภอ
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มีนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 160 คน 

√  รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  

บริหารงานบณัฑิตศึกษา           
 

  

1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       
 

  
   1.1 การ
บริหารงาน
หลักสูตร 

30-ก.ย.-61             
6,571.00  

  -  1.หลักสูตร
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 

หลักสูตร
ได้คะแนน 
3.00/5.00 

หลักสูตรบัณฑติศึกษา ได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คะแนน 3.16 (ดี)  

√  รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  

      1.1.1 จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์เพื่อ
การสืบค้น 

 30-ก.ย.-61           
18,990.00  

       
18,990.00  

    คณะได้จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง Computer pc  
เพื่อใช้ในการบริหารงานหลักสูตร 

 
  

   1.2 งานพัฒนา
หรือปรับปรุง
หลักสูตร 

30-ก.ย.-61             
5,000.00  

         
5,000.00  

1.มีการส ารวจ
ความต้องการ 
การศึกษาต่อ

อย่างน้อย 
10 
หน่วยงาน 

คณะได้ให้บัณฑิตที่ก าลังศึกษาอยู่ช่วยด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์และสอบถามความสนใจใน
การศึกษาต่อ ณ หน่วยงานที่ท างานและเครือข่าย 

√  รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  
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แผนงาน/โครงการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ด าเนินการ 

ส าเร็จ 

งบประมาณ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 
ของโครงการ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ตามค่าเป้าหมาย 

บรรลุ / 
ไม่บรรล ุ

ผต้รับผิดชอบ 
ตั้งไว ้ จ่ายจริง 

งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
 

  

ในระดับ
บัณฑิตศึกษา  

      2.ร่างหลักสูตร
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ฉบับปรับปรุง 

อย่างน้อย 
50% 

อยู่ในกระบวนการเสนอแนวคิดในการปรับปรุง
หลักสูตร เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

√  รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  

2. งานวิจัยสถาบันและวิจัยเพ่ือองค์ความรู้         
 

  
   2.1 สนับสนนุ
อาจารย์เพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

30-ก.ย.-61             
5,000.00  

 -  1.จ านวน
ผลงานที่ส่งขอ
ก าหนด
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

อย่างน้อย 
3 ผลงาน 

อาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานเผยแพร่ไม่
น้อยกว่า 3 ผลงาน 

√  รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา  

 
รวมจ านวนตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการในแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 2561 ทั้งสิ้น …53….. ตัวบ่งชี้  บรรลุเป้าหมาย ……49….. ตัวบ่งช้ี 
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561    = 92.45  
       
หมายเหต ุ
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 คิดเป็น = จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณทีบ่รรลุเป้าหมาย x 100 
 

                                                                                         จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 
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ผลการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 1.ระดับหลักสตตร 

หลักสตตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

องค์ประกอบคุณภาพ 

หลักสตตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
วิศวกรรม
บริหารงาน
ก่อสร้าง 

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

วิศวกรรม 
โลจิสติกส์ 

วิศวกรรม 
การจัด

การพลังงาน 

วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 4.68 4.81 4.66 N/A 4.60 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.35 4.62 4.32 N/A 4.20 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

5 5 5 N/A 5 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 3.33 3.33 3.67 3 3.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 4 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 4 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4 3 3 3 3 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 4.33 3.07 2.89 3.11 3.81 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 3 3 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์  5 2.22 1.67 3.33 4.44 
       ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

5 0 0 5 5 

       ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

5 1.67 0 0 3.33 

       ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5 5 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4 4 4 3 4 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสตตร การเรียนการสอน          
การประเมินผต้เรียน 

3.38 3.25 3.50 3.50 3.50 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 3 3 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 3 3 3 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 2 2 3 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.5 5 5 5 5 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรต้ 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

3 3 3.00 4 3 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 3.76 3.45 3.54 3.30 3.59 
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          หลักสตตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
  

องค์ประกอบคุณภาพ 

หลักสตตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

เทคโนโลยี
อุตสาหการ 

เทคโนโลยี
ไฟฟ้า 

เทคโนโลยี 
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

เทคโนโลยี 
ส ารวจและภตมิ
สารสนเทศ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 4.51 4.74 4.19 4.69 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.20 4.48 4.37 4.37 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

4.81 5 4 5 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 3.33 3.00 3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 3 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 4.00 3.33 3.44 3.30 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 4 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์  5 3.00 3.33 2.89 
       ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

5 0 5 5 

       ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

5 5 0 1.67 

       ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5 4 5 2 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4 3 4 4 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสตตร การเรียนการสอน          
การประเมินผต้เรียน 

3.50 3.38 3.50 3.50 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 3 3 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 2 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5 4.5 5 5 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรต้ 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

4.00 3.00 3.00 3.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 3.77 3.46 3.44 3.48 
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         หลักสตตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (ปริญญาโท) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
หลักสตตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต 
การจัดการงานวิศวกรรม 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต N/A 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ N/A 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 
ป ี

N/A 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 3.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 3.25 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์  3.75 

       ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 

       ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.25 

       ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสตตร การเรียนการสอน          การประเมินผต้เรียน 3.25 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรต้ 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

3.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 3.16 

 
 

 



66 
 

2.การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ คะแนนประเมนิตนเอง 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.96 

ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบรหิารจดัการหลักสูตรโดยรวม 3.49 

ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 2.88 

ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.40 

ตัวบ่งช้ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 5 

ตัวบ่งช้ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5 

ตัวบ่งช้ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 

ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5 

ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 5 

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 5 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

 

3 

องคประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

5 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.00 

ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ       
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณข์องคณะ 

5 

ตัวบ่งช้ี 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 4.37 
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  ผลงานวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 แหล่งทุน : พันธกิจสัมพันธ ์
 

ล าดับ
ที ่

 

โครงการวิจัย 

 

ผต้รับผิดชอบ
โครงการ 

ประเภทเงิน  

จ านวนเงิน เงิน
รายได้ 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

1 การท าธุรกิจเม็ดมะม่วงหิมพานต์ผ่านเทคโนโลยี 
ดิจิตัล 

อ.ภาณุวัฒน์ ขันจา  √ 65,000 

2 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์การแปรรูปเมล็ด
มะม่วงหิมพานต์ด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม 

อ.ปริญญา ดีรศัม ี  √ 60,000 

3 การศึกษาศักยภาพของเถ้าเปลือกเม็ดมะม่วงหิม
พานต์ในการเป็นปอซโซลานและวัสดุทดแทนซี
เม้นบางส่วน 

ผศ.อรุณเดซ บญุสูง  √ 70,000 

4 การประยุกต์ใช้ถ่านป่นจากเปลือกเม็ดมะมว่งหิม
พานต์ในการปรับปรุงดินเพ่ือการเกษตร 

ผศ.ไพโรจน์ นะเที่ยง  √ 80,000 

5 การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์
โดยใช้เทคโนโลยี QR Core  

อ.วรพล  มะโนสร้อย  √ 65,000 

6 การพัฒนาระบบการตรวจวัดสภาพแวดล้อมใน
พื้นที่เพาะปลูกมะม่วงหิมพานต์ 

ผศ.ดร.วีรพล คงนุ่น  √ 70,000 

7 การเพ่ิมประสิทธิภาพการอบแห้งส าหรับ
ด าเนินงานแปบบกลุ่มเกษตรกร 

อ.ดร.ภคมน 
            ปินตานา 

 √ 65,000 

8 การส ารวจและประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อ
จัดการทรัพยากรเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของพื้นที่ 
อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์

ผศ.ครรชิต พิระภาค  √ 80,000 

9 การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมใน
ของเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจเมด็มะม่วงหิมพานต์
ตามหลักพนัธกิจสัมพันธ์ เพือ่เสริมสร้างขีด
ความสามารถของคนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ
และยั่งยืน 

ผศ.ดร.กันต์   
            อินทวุงศ์ 

 √ 86,476 

10 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากเปลือกเม็ด
มะม่วงหิมพานต์ 

อ.เรือนขวัญ  
           หรุ่นเริงใจ 

 √ 65,000 

รวมเงิน 871,476 
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ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ   

ล าดับ ชื่อผลงาน/โครงการ ผต้รับผิดชอบโครงการ รางวัลที่ได้รับ วัน-เดือน-ป/ี
สถานที ่

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

1 การพัฒนาประสิทธิภาพ
การอบแห้งข้าวแต๋นโดยใช้
แหล่งพลังงานความร้อน
แบบผสมผสาน 

อาจารย์ ดร.ปฏิพัทธิ์ 
ถนอมพงษ์ชาต ิ

รางวัลผลงานวิจัย
เด่น กลุ่ม
สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม 

วันที่ 2 – 3 
สิงหาคม 
2561   
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
 
 

ข้อเสนอการวจิัยที่ผ่านความเห็นชอบของวช.    
      แหล่งทุน : ภายนอก (วช.) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการวิจัย ผต้วิจัย 
งปม.ที่
อนุมัต ิ

1 การพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศอัตโนมัติของ
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมดินถล่มเพื่อการวางแผนเตรียมความพร้อม
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข   

ดร.ศักด์ิดา  หอมหวล   250,000 

2 การพัฒนาตู้อบแห้งเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ความร้อนร่วมระหว่าง
พลังงานแสงอาทิตยแ์ละเตาแก๊สซิไฟเออร์จากวัสดุเหลือทิ้งใน
กระบวนการแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์   

ดร.ปฎิพัทธิ์   
            ถนอมพงษ์ชาติ   

295,580 

3 การบริหารหอพักนักศึกษาในก ากับมหาวิทยาลัยในรูปแบบการ
ลงทุนทั้งหมดจากภาคเอกชน  

ผศ.ศิวัตม ์ กมลคุณานนท ์  243,000 

4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพโครงการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ผศ.กฤษณพงค ฟองสินธุ ์ 323,500 

5 การพัฒนาต้นแบบเครื่องทบทวนค าศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ส าหรับผู้พิการทางสายตาด้วยอักษรเบรลล ์: กรณีศึกษา ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์   

อาจารย์สมเจตน์ บุญชื่น   321,500 

6 การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมอัตโนมัติส าหรับโรงเพาะ
เห็ดฟางบนพื้นฐานของอินเตอร์เน็ตในทุกสิง่ (Internet of 
Things)   

อาจารย์พิทักษ ์ คล้ายชม   298,500 

7 การวิเคราะห์หาแหล่งน้ าใต้ดินเพื่อสนบัสนุนการใช้น้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภคและการเกษตรของชุมชนท้องถิ่น 

ผศ.ครรชิต  พิระภาค                               
271,300  

8 การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับและพฒันาฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่
ต้นแบบส าหรับเทศบาลต าบลท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์  

ดร.ธีรศักดิ ์อุปการ  272,500 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการวิจัย ผต้วิจัย 
งปม.ที่
อนุมัต ิ

9 การเปรียบเทียบปริมาณแร่ ธาตุผสม และคุณสมบัติเชิงกล
ระหว่างเหล็กน้ าพี้และแร่เหล็กที่พบในจังหวัดอุตรดิตถ์   

ผศ.อดุลย ์ พุกอินทร์                              
283,300  

10 การเสริมก าลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความส าคัญระดับสูง
มากให้ต้านทานแรงแผ่นดินไหวในเขตภาคเหนือของประเทศไทย   

ผศ.เจนศักดิ ์ คชนิล                               
272,500  

11 การศึกษารูปแบบการจัดการการผลิตของภาคการเกษตรพื้นที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ในสภาพสถานการณ์ปัจจุบัน   

อาจารย์วาทิต   
               วงษ์ดอกไม ้  

                            
100,000  

12 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

นางจินดา  ชัยปัน                               
15,000  

13 การปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งเพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง
สินค้าของผลิตภัณฑ์นมยูเอชที กรณีศึกษาส านักงาน อ.ส.ค.
สุโขทัย 

อาจารย์อิสริยพร 
              หลวงหาญ 

                              
40,000  

14 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาวิศวกรรมควบคุม
ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าโดยการสร้างโปรแกรมจ าลองแมทเล็ป 

ผศ.พจน ์ ชัยอ้าย                               
30,000  

15 ปัจจัยที่มีผลต่อองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 
กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

นางจินดา  ชัยปัน                               
15,000  

รวมเงิน 3,031,680                             

 
 

หมายเหต ุ  งบประมาณที่ได้รับนี้ จ าแนกเป็น 
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน ผ่าน วช. จ านวน 33 โครงการ เป็นเงิน 16,022,000 บาท 
2. เงินกองทุนวิจัย จ านวน 16 โครงการ เป็นเงิน 4,903,800 บาท 
3. ทุน งปม.แผ่นดิน (ลูกไก)่ จ านวน 3 โครงการ เป็นเงิน 390,000 บาท 
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งานวิจัย Talent Mobility 
      แหล่งทุน : ภายนอก (ผต้ประกอบการ , สวทน. , สกอ. และ สวทช.) 
 

ล า 
ดับ 

ชื่อโครงการ ผต้ประกอบการ นักวิจัย 
งบประมาณที่ได้จากแหล่งทนุ (บาท) 

ผปก. สวทน. สกอ. สวทช. รวม 

1 การพัฒนาเครื่อง
สับย่อยไม้สู่การ
ผลิตเชิงพาณิชย์ 

บริษัท  
ฮาเวสเตอร์ 
เซลสแ์อนด์
เซอร์วิส 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ.อดุลย ์ พุกอินทร์ 
ทีมวิจัย 
1. อ.ดร.พลิศภัสร์      
               ค าฟ ู
2. อ.สมเจตน์   
            บุญชื่น 
นักศึกษา 
1. นายไชยเชฐ   
             ขวดแก้ว 
2. นายปัณณ์ปฏิพัทธ์  
             วงษ์พิมพ ์
3. ณัฐวุฒ ิ 
          นวลประสพ 

330,500 648,662 -   - 979,162 

2 Pre - Talent บริษัท กรีนคูล 
อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด 

อ.กาญจนา  ดาวเด่น -  32,000 -   - 32,000 

3 Pre - Talent ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด 
ปั้นน้ าเป็นเพชร 

อ.ธนภูมิ  เฟื่องเพียร -  32,000  -  - 32,000 

4 Pre - Talent บริษัท ฟาร์มดี 
เอเชีย จ ากัด 

ผศ.ศิวัตม ์  
        กมลคุนานนท์ 

-  32,000 -   - 32,000 

รวมเงิน 1,075,162 
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       งานวิจัยที่ได้รับการตีพมิพ์และเผยแพร ่

ล ำดับ ช่ือเร่ืองผลงำนทำงวชิำกำร เจ้ำของผลงำน ช่ือผลงำน 
วนั/เดือน/ปี 
ที่ผลติผลงำน 

1 The emulation performance 
of fault analysis in power 
system using program 
power world in northern 
Thailand 

ผศ.พจน์ ชัยอ้าย Engineering international 
conference 6th Mini 
Symposium proceeding, 
Indonesia 

11 ต.ค. 60 

2 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสานไม้ไผ่ ต าบลนาน
กกก อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

ดร.อังกาบ บุญสูง วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH 

ปีที่ 12 ฉบับที ่2 
ก.ค. - ธ.ค. 60 

3 การส่งเสริมการพัฒนาการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ และช่องทาง
การตลาดสมุนไพร จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

ดร.อังกาบ บุญสูง การประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งที ่
8 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ 
อพ.สธ.                          

29 พ.ย.- 
1 ธ.ค. 60 

4 การศึกษาศักยภาพของวัสดุ
ควบคุมก าลังต่ า (CLSM) จาก
กากดินขาวส าหรับงานโครงสร้าง
ชั้นทาง 

ผศ.อรุณเดช บุญสูง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 14 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

7-8 ธ.ค. 60 

5 การผลิตเช้ือเพลิงเขียวจากเปลือก
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ผสมกับชีว
มวลอื่น 

ดร.ยศภัทรชัย  
   คณิตปัญญาเจริญ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

7-8 ธ.ค. 60 

6 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ประมาณราคากลางงานก่อสร้าง
อาคารขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ 
และน่าน 

ผศ.กฤษณพงค  
            ฟองสินธุ ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 
10 “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับ
การพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน” 

14 ธ.ค. 60 

7 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกสก์าร
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบ
ต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษา
เกษตรกรในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

อ.ภัทร์อร ฟองสินธุ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 
10 “นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับ
การพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน” 

14 ธ.ค. 60 

8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลวดลาย
ผ้าตีนจกชาวไทยพวนแบบ
ประยุกต์ ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอ
ศรีสัชนาลัย จงัหวัดสุโขทัย 

อ.เรือนขวัญ  
           หรุ่นเริงใจ 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ 

ปีที่ 13 ฉบับที ่2 
ก.ค.-ธ.ค. 61 

9 การศึกษาการวิเคราะห์ความ
เพี้ยนของวงจรขยายมอสเฟ
ตแบบปลายเด่ียว 

ผศ.ทวีศักดิ์ วรจักร์ การประชุมวิชาการระดับชาติราช
มงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 

17-19 พ.ค. 61 
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ล ำดับ ช่ือเร่ืองผลงำนทำงวชิำกำร เจ้ำของผลงำน ช่ือผลงำน 
วนั/เดือน/ปี 
ที่ผลติผลงำน 

10 Optimal planning for 
purchase and storage with 
multiple transportation 
types for concentrated latex 
under age-dependent 
constraint 

ผศ.ศุทธนี กล่อมแสร ์ Proceeding 32nd European 
conference on modeling and 
simulation (ECMS 2018) 

22-25 พ.ค. 61 

11 การพัฒนาเครื่องสลัดน้ ามันแบบ
ประหยัดพลังงานด้วยระบบเซลล์
แสงอาทิตย์สมัยใหม่ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์กลอยทอดจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ในอ าเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร่ 

ดร.ยศภัทรชัย 
    คณิตปัญญาเจริญ 
ผศ.ดร.วีระพล คงนุ่น 

การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม 
และการจัดการอุตสาหกรรมอย่าง
ยั่งยืน ครั้งที่ 7  

28 ก.ย. 61 

12 การพัฒนาเครื่องกรอด้ายแบ
บดรัมส าหรับผ้าทอพื้นเมือง 

ผศ.ศุทธินี กล่อมแสร ์ วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH 

ปีที่ 13 ฉบับที ่2 
ก.ค.-ธ.ค. 61 

13 การออกแบบบรรจุภัณฑ์รองเท้า
ผ้าไหมแบรนดว์าลีดีไซน์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

ผศ.ดร.อังกาบ บุญสูง วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH 

ปีที่ 13 ฉบับที ่2 
ก.ค.-ธ.ค. 61 

14 Information technology 
development for logistic 
data management of Tot 
Prasert Uttaradit Rice Mill 
Co., Ltd. 

อ.สิทธินันท์ ทองสิริ Asian Conference on 
engineering and natural 
sciences (ACENS 2018) 

6-8 ก.พ. 61 

15 New Realization of Single 
CFCTA-Based voltage-mode 
multifunction filter 

ผศ.ไชยยันต ์
          ชนะพรมมา 

International conference on 
control and robotics 
engineering (ICCRE 2018) 

20-23 พ.ค. 61 

16 วงจรเลียนแบบตัวเหนี่ยวน า
ขนานกับตัวต้านทานโดยใช้ 
VDGA เพียง 1 ตัวและการ
ประยุกต์ใช้งาน 

ผศ.ไชยยันต์  
          ชนะพรมมา 

การประชุมวิชาการ งานวิจัยและ
พัฒนาเชิง   ประยุกต์ ครั้งที่ 10 
(ECTI-CARD 2018) 

26-29 มิ.ย. 61 

17 Developing shallot chemical 
mixer through mutually 
incorporated technology 
transfer technique 

ผศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ URU international conference 
on science and technology 
2018 (URUICST2018) 

2-3 ก.ย. 61 
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ผลงานบริการวิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัน-เดือน-ปี สถานที่ 

1 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 3 ต.ค. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเชื่อม
ถนนลาดยางสายไปต าบลบ้านแกง่ ทางเข้าสหกรณ์ผู้ใช้น้ าบ้านค้อ
กลาง หมู่ท่ี4 ต าบลน้ าอ่าง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 4 ต.ค. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายส าเภา หมู่ที่
8 ต าบลป่าคาย อ าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 9 ต.ค. 60 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เทศบาลต าบลน้ าปาด หมู่ท่ี4 ต าบลแสน
ตอ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

4 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 9 ต.ค. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงแดง หมู่ที่5 บ้าน
ทรายขาว ต าบลบ้านฝาย อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

5 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 12 ต.ค. 60 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 จุด หมู่
ที1่ บ้านน้ าใส ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

6 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 16 ต.ค. 60 โครงการปรับปรงุต่อเติมบ้านพักพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางพญา ต าบลนางพญา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

7 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 16 ต.ค. 60 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย11 หมู่ท่ี1 
บ้านแก่ง หน้าวัดศรีสวรรค์ฝั่งขวา หมู่ที่2 บ้านศรีสวรรค์ หน้าวัดศรี
สวรรค์ฝั่งซ้าย หมู่ที่2 บ้านศรีสวรรค์ สายบ้านม้งช่วงที่1 หมู่ท่ี8 บ้าน
แม่ทา่แพ และสายบ้านม้งช่วงที่2 หมู่ท่ี8 บ้านแม่ท่าแพ 

8 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 20 ต.ค. 60 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ าหมัน หมู่ที่3 ต าบลน้ าหมัน อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

9 

-การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต
(Coring Test) -การทดสอบก าลังอัด
คอนกรีตแบบไม่ท าลาย -การ
ทดสอบชั้นดินโดยวิธีตอกหยั่งเบา 

27 ต.ค. 60 การประเมินคุณสมบัติทางวิศวกรรม อาคารห้องเย็นเก็บผลไม้แช่แข็ง 
Naturie Co.,LTD ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

10 

การทดสอบหาค่าการรับน้ าหนักของ
ดินในสนาม Plate Bearing Test 

22 ต.ค. 60 โครงการก่อสร้างพื้นท่ีพักเครื่องกลผลิตกระแสไฟฟ้า บ้านม่วงเจ็ดต้น 
ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

11 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 1 พ.ย. 60 โครงการก่อสร้างอาคารบริการวิชาการ(ทุ่งกะโล่) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ ต าบลปา่เซ่า อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จงัหวัดอุตรดิตถ์ 

12 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 24 พ.ย. 60 โครงการก่อสร้างอาคารบริการวิชาการ(ทุ่งกะโล่) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ ต าบลปา่เซ่า อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จงัหวัดอุตรดิตถ์ 

13 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 27 พ.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี7 บริเวณซอย 7,9 
ต าบลน้ าอ่าง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

14 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 29 พ.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระเสด็จ (ตั้งแต่
ถนนลาดยาง สายบ้านนายน้อย ชัยมงคล) หมู่ที่7,8 ต าบลทุ่งยั้ง 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

15 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 6 ธ.ค. 60 โครงการก่อสร้างฝาครอบรางระบายน้ า หมู่ที่4 ต าบลแสนตอ อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัน-เดือน-ปี สถานที่ 

17 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 13 ธ.ค. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี5 บริเวณซอยบ้าน
นางนอง ต าบลน้ าอ่าง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

18 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 13 ธ.ค. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี5 บริเวณซอยบ้าน
นายเสริม ต าบลน้ าอ่าง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

19 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 15 ธ.ค. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินกว้าว-บ้านช า
ผักหนาม(ตอน3) หมู่ที่3 ต าบลด่านแม่ค ามัน อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

20 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 22 พ.ย. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินกว้าว-บ้านช า
ผักหนาม(ตอน3) หมู่ที่3 ต าบลด่านแม่ค ามัน อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

21 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 27 ธ.ค. 60 โครงการต่อเติมส านักทะเบียนอ าเภอศรีสัชนาลัย หมู่ที่1 บ้านหาด
เสี้ยว ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

22 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 27 ธ.ค. 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหนองตูบ
ลี้(ต่อจากของเดิม) หมูท่ี่5 บ้านหนองป่าไร่ ต าบลวังดิน อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

23 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 27 ธ.ค. 60 โครงการต่อเติมส านักทะเบียนอ าเภอศรีสัชนาลัย หมู่ที่1 บ้านหาด
เสี้ยว ต าบลหาดเสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

24 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 28 ธ.ค. 60 โครงการก่อสร้างอาคารบริการวิชาการ(ทุ่งกะโล่) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ ต าบลปา่เซ่า อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จงัหวัดอุตรดิตถ์ 

25 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 17 ม.ค. 61 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่10 บ้านป่า
สัก ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

26 การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 22 ม.ค. 61 โครงการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

27 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 23 ม.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสมพิษ นวล
ใหม่ หมู่ที่10 ต าบลหาดงิ้ว อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

28 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 31 ม.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเหลี่ยม น้ าทุ่ง 
บ้านช าผักหนาม หมู่ที่2 ต าบลด่านแม่ค ามัน อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์  

29 
การทดสอบความหนาแน่นของดิน

ในสนาม 
5 ก.พ. 61 โครงการปรับปรงุพื้นที่สนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ทึ่8 บ้านห้วย

ปอบ ต าบลวังดิน อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

30 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 8 ก.พ. 61 โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ า
ใส หมู่ท่ี8 บ้านร่องยาง ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

31 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 8 ก.พ. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานายรอด-ไร่นาย
ปา แดงสด หมู่ที่8 บ้านห้วยปอบ ต าบลวังดิน อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์  

32 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 8 ก.พ. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้าน
นายจรัญ นุอินทร์ถึงบ้านนายสาย สังข์ไทย หมู่ที่4 บ้านยางโทน 
ต าบลวังดิน อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
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34 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 13 ก.พ. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแดง เชื้อ
ณรงค์ ถึงบ้านนางปุ่น อินตาโย บ้านเหล่าป่าสา หมู่ที่3 ต าบลขุนฝาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

35 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 13 ก.พ. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยม่วง-ห้วยบง บ้าน
เหล่าป่าสา หมู่ที่3 ต าบลขุนฝาง อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

36 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 13 ก.พ. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางทุเรียน 
หลักฐาน บ้านเหล่าป่าสา หมู่ท่ี3 ต าบลขุนฝาง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์  

37 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 13 ก.พ. 61 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี6 บริเวณบ้านนายมานัด 
ทิพตึก ต าบลน้ าริด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

38 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 13 ก.พ. 61 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บริเวณ
บ้าน ร.ต.เสรสรร ใสสม ต าบลน้ าริด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

39 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 16 ก.พ. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายตา อัปยัง 
ถึงบ้านนาวสาวปุน่ สีทา บ้านขุนฝาง หมู่ที่5 ต าบลขุนฝาง อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

40 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 16 ก.พ. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเพียร 
ละอองเนตร ถึงบ้านนายทร กองกวย บ้านห้วยภูนก หมู่ที่2 ต าบลขุน
ฝาง อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

41 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 16 ก.พ. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านคลอง
สัมพันธ์ - หนองตูบลี้ หมู่ที่9 บ้านคลองสัมพันธ์ ต าบลวังดิน อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

42 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 16 ก.พ. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญ กุหลาบ 
(ทางขึ้นสายหนองกางฮาว) บ้านขุนฝาง หมู่ที่6 ต าบลขุนฝาง อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

43 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 16 ก.พ. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประสิทธิ 
แสงสุข ถึงบ้านนายโต ดวงใสสี บ้านห้วยภูนก หมู่ที่2 ต าบลขุนฝาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

44 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 19 ก.พ. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางขวัญดาว 
เหล็กมั่น หมู่ที่6 ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

45 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 19 ก.พ. 61 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านแสนตอ หมู่ที่4 
ต าบลแสนตอ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

46 

ทดสอบความหนาแน่นของดินใน
สนาม 

20 ก.พ. 61 โครงการปรับปรงุซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฟากนา หมู่
ที3่ บ้านนากวาง ต าบลบ้านฝาย อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

47 

ทดสอบความหนาแน่นของดินใน
สนาม 

23 ก.พ. 61 โครงการปรับปรงุซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายน้ า หมู่ที่6 
ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

48 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 26 ก.พ. 61 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ล าเหมืองใหม่ หมู่ท่ี10 บ้านปากฝาง 
ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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50 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 27 ก.พ. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขียงหมู หมู่ที่8 บ้าน
นากล่ า ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

51 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 27 ก.พ. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย102 หมู่ท่ี2 บ้านนาก
ล่ า ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

52 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 27 ก.พ. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายใหม่ หมู่ท่ี8 
บ้านนากล่ า ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

53 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 28 ก.พ. 61 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโฉมบุญมี 
ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

54 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 28 ก.พ. 61 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 ซอย6 
ซอยทุ่งท่าเสา ต าบลท่าเสา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

55 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 6 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้านนางสม
พร ค าจีน ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

56 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 6 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้านนายค า 
มูลเค้า ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

57 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 6 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอินใจมี 
ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

58 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 6 มี.ค. 61 โครงการปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นวัดม่อนปรางค์ 
ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

59 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 6 มี.ค. 61 โครงการปรับปรงุไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเขาน้ าตก
(ซอยย่าหม้อ) ซอย5 ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

60 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 6 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างห้องน้ า สพฐ.4(ส้วม4ที่นั่ง) โรงเรียนบ้านวังดิน 
ต าบลวังดิน อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

61 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 6 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างพร้อมทางเข้าออกและรางระบายน้ า ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

62 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 6 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนากล่ าไปบ้านวัง
ผาชัน หมู่ที่6 บ้านวังผาชัน ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

63 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 6 มี.ค. 61 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝากนา หมู่
ที3่ บ้านนากวาง ต าบลบ้านฝาย อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

64 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 6 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี2 บ้านห้วยมุ่น สาย
ห้วยโป่งขอน ต าบลห้วยมุ่น อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

65 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 6 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ แยกอุตรดิตถ์ ถนน
พิษณุโลก-เด่นชัย อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

66 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 8 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้ า
ใส หมู่ท่ี8 บ้านร่องยาง ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
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68 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 14 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยม่วง-ห้วยบง บ้าน
เหล่าป่าสา หมู่ที่3 ต าบลขุนฝาง อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

69 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 14 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นห้วยขามป้อม
(บริเวณไร่นายสนั่น ยานิล) หมู่ที่4 บ้านปางเกลือ ต าบลน้ าไคร้ 
อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

70 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 14 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างสวนนายเยอ 
สิงห์ตา) หมู่ที่4 บ้านปางเกลือ ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

71 การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 14 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ 

72 การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 14 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ 

73 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 14 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นหน้าฝาย นาง
มะลิ สาทอง บ้านปางเกลือ ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

74 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 15 มี.ค. 61 โครงการปรับปรงุซ่อมแซมประปาบาดาลขนาดเล็ก 10 ลบ.ม. หมู่ที่8 
บ้านห้วยลาด ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

75 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 16 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (ล ารางทุ่งกะโล่) ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

76 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 16 มี.ค. 61 การ TRIAL MIX ให้กับผู้รับเหมา บริษัท ฤทธา จ ากัด หน่วยงาน
ก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล 6 ชั้น โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ 

77 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 20 มี.ค. 61 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ล าเหมืองช่วงบ้านายราเชนทร์ เดิน
สันเทียะ ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  

78 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 20 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาในร่มอเนกประสงค์ ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ (ล ารางทุงกะโล่) ต าบลปา่เซ่า อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

79 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 20 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางทุเรียน 
หลักฐาน บ้านเหล่าป่าสา หมู่ท่ี3 ต าบลขุนฝาง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์  

80 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 20 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายแดง เชื้อ
ณรงค์ ถึงบ้านนางปุ่น อินตาโย บ้านเหล่าป่าสา หมู่ที่3 ต าบลขุนฝาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

81 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 21 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุข ค าสด ไป
หน่องป่าไร่ หมู่ที่7 บ้านปางกรงุ ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

82 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 21 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านป้าดาว) หมู่ที่7 
บ้านปางกรุง ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

83 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 21 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านแสนตอ หมู่ที่4 
ต าบลแสนตอ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 



78 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัน-เดือน-ปี สถานที่ 

85 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 26 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข1045 ถึง สนามบินเก่า บ้านวังยาง หมู่ที่2  ต าบล
ผาจุก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  

86 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 26 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางทอง กันยา) 
หมู่ท่ี4 บ้านปางเกลือ ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

87 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 26 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายประทีป เพ็ง
ยา) หมู่ที่7 บ้านปางกรุง ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

88 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 27 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประสิทธิ 
แสงสุข ถึงบ้านนายโต ดวงใสสี บ้านห้วยภูนก หมู่ที่2 ต าบลขุนฝาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

89 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 27 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญ กุหลาบ 
(ทางขึ้นสายหนองกางฮาว) บ้านขนุฝาง หมู่ท่ี6 ต าบลขุนฝาง อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

90 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 27 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเพียร 
ละอองเนตร ถึงบ้านนายทร กองกวย บ้านห้วยภูนก หมู่ที่2 ต าบลขุน
ฝาง อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

91 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 29 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ าท้ายเขื่อนคลองตรอน หมู่ท่ี3 
ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

92 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 29 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ าท้ายเขื่อนชลประทาน เขื่อนคลองต
รอน เลขที่ 65/2 หมู่ที่3 ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัด
อุตรดติถ์ 

93 

การทดสอบคุณสมบัติของดิน 30 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ าท้ายเขื่อนคลองตรอน หมู่ท่ี3 
ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

94 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 30 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบุ่ง หมู่ที่4 
ต าบลแสนตอ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

95 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 2 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่14 ต าบล
ผาจุก อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

96 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 2 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายซอย4 ถึง ถนน
หลวงแผ่นดินหมายเลข1045 บ้านวังยาง หมู่ที่1 ต าบลผาจุก อ าเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

97 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 2 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ าท้ายเขื่อนชลประทาน เขื่อนคลองต
รอน เลขที่ 65/2 หมู่ที่3 ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

98 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 2 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างล าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโพน หมู่ท่ี1 
บ้านท่าโพธิ์ ต าบลเด่นเหล็ก อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

99 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 2 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างล าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กสายเดิ่นขามเตี้ย หมู่ท่ี
5 บ้านปากห้วยแค ต าบลเด่นเหล็ก อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัน-เดือน-ปี สถานที่ 

101 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 2 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจาก ตรุษ
เกตุ หมู่ที่8 ต าบลน้ าขุม อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย  

102 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 3 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยายอบ หมู่ที่4 ต าบล
บ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

103 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 3 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมน้ า - บ้านนางโต๊ะ 
หมู่ท่ี1 ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

104 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 3 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปานชัย หมู่ที่
1 ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

105 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 3 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแตงอ่อน หมู่
ที4่ ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

106 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 3 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายประสงค์ 
หมู่ท่ี5 ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

107 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 3 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพนียด หมู่ที่5 ต าบล
บ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

108 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 3 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเรียบ หมู่ที่4 
ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

109 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 5 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างบ้านพักนายอ าเภอศรีสัชนาลัย หมู่ท่ี1 บ้านหาด
เสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  

110 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 5 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซอยสวรรค์บันดาล)
ช่วงที่1 หมู่ท่ี3 บ้านห้วยแมง ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัด
อุตรดติถ์ 

111 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 5 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาน้อย) หมู่ที่3 บ้าน
ห้วยแมง ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

112 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 5 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านายวันชัย พรม
บ่อ) หมู่ท่ี2 บ้านนากล่ า ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

113 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 5 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้าน บ้าน
ทุ่งใหม่นาล้อม หมู่ที่15 ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

114 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 9 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายตา อัปยัง 
ถึงบ้านนางสาวปุ่น สีทา บ้านขุนฝาง หมู่ท่ี5 ต าบลขุนฝาง อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

115 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 9 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนมิตรภาพ
ที3่9 หมู่ท่ี16 ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

116 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 9 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างก าแพงป้องกันตลิ่ง หมู่ท่ี11 บ้านน้ าไผ่ ต าบลงิ้วงาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

117 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 9 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ล าเหมืองใหม่ หมู่ท่ี10 บ้านปากฝาง 
ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัน-เดือน-ปี สถานที่ 

119 

การทดสอบความหนาแน่นของดิน
ในสนาม 

31 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภูมิภาคอาเซียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์(ทุ่งกะโล่) ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

120 

การทดสอบก าลังรับแรงแบกทาน
ของชั้นดินด้วยวิธี Plate Bearing 

Test 

3 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ าท้ายเขื่อนคลองตรอน หมู่ท่ี3 
ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

121 

การทดสอบคุณสมบัติของดิน ทราย 
หิน 

28 มี.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (ล ารางทุ่งกะโล่) ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

122 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 17 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยฮ่อม บริเวณบ้าน
นายธงชัย เตยะธิติ ถึงบ้านนายภานุมาศ ตาใส บ้านขุนฝาง หมู่ท่ี5 
ต าบลขุนฝาง อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

123 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 17 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายกิจถนอม 
แสนปวง บ้านขุนฝาง หมู่ท่ี6 ต าบลขุนฝาง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

124 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 19 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างล าเหมืองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่9 บริเวณ
ล าเหมืองสาธารณะ (สายนาแต้ว) หมู่ที่9 ต าบลน้ าริด อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

125 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 19 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเขียงหมู) หมู่ที่8 บ้าน
นากล่ า ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

126 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 19 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านอุ้ยอ า)ช่วงที่1 
หมู่ท่ี8 บ้านนากล่ า ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

127 การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 23 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพิษณุเวชสาขาอุตรดิตถ์ 

128 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 24 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายเวช ก า
เลิศ บ้านเหล่าป่าสา หมู่ที่3 ต าบลขุนฝาง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

129 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 24 เม.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายด ารงค์ 
บุญเรือน บ้านเหล่าป่าสา หมู่ที่1 ต าบลขุนฝาง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

130 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 1 พ.ค. 61 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัก หมู่ที่5 บ้าน
ห้วยพญา ต าบลนางพญา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

131 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 2 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายขวัญชัย เพ็ช
รเอี่ยม หมู่ที่6 บ้านช าป่าหวาย ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

132 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 3 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ าท้ายเขื่อนคลองตรอน หมู่ท่ี3 
ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

133 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 3 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ าท้ายเขื่อนคลองตรอน หมู่ท่ี3 
ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

134 

การทดสอบความหนาแน่นของดิน
ในสนาม 

7 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มหาวิทยลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (ล ารางทุ่งกะโล่) ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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136 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 7 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายอยู่ เกิด
เจริญ หมู่ที่5 ต าบลน้ าริด อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

137 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 9 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองน้อย-ป่าบง หมู่
ที2่ ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

138 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 9 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงบอน หมู่ที่9 ต าบล
บ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

139 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 9 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายายมุด หมู่ที่10 
ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

140 

การทดสอบความหนาแน่นของดิน
ในสนาม 

9 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งขุนเมือง หมู่ท่ี2 
ต าบลน้ าหมัน อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

141 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 9 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มหาวิทยลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (ล ารางทุ่งกะโล่) ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

142 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 9 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายกิจถนอม 
แสนปวง บ้านขุนฝาง หมู่ท่ี6 ต าบลขุนฝาง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

143 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 10 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ าท้ายเขื่อนคลองตรอน หมูท่ี่3 
ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

144 

การทดสอบความหนาแน่นของดิน
ในสนาม 

9 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อ หมู่ที่3,5,9 ต าบล
น้ าหมัน อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

145 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 16 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเฮี้ย) หมู่ท่ี1 บ้าน
ปางหมิ่น ต าบลน้ าหมัน อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

146 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 16 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างล าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหมัน หมู่ที่2 
ต าบลน้ าหมัน อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

147 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 21 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยฮ่อม บริเวณบ้าน
นายธงชัย เตยะธิติ ถึงบ้านายภานุมาศ ตาใส บ้านขุนฝาง หมู่ท่ี5 
ต าบลขุนฝาง อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

148 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 21 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายเวช ก า
เลิศ บ้านเหล่าป่าสา หมู่ที่3 ต าบลขุนฝาง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

149 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 21 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ าท้ายเขื่อนคลองตรอน หมู่ท่ี3 
ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

150 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 21 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลงแม่น้ าน่าน หมู่
ที9่ ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

151 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 21 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเฟ้อ อ้นไหว 
หมู่ท่ี13 ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

152 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 21 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจงจิญ สุขล า
ภู หมู่ที่3 ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัน-เดือน-ปี สถานที่ 

154 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 21 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายวิเชียร ใสสี
สูบ หมู่ท่ี2 ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

155 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 21 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมงคล ค้ าชู 
หมู่ท่ี12 ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

156 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 22 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างล าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายมี ดี
ค าเติม ถึงที่นางค าแก้ว ปรีดี หมู่ที่4 ต าบลน้ าริด อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

157 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 22 พ.ค. 61 โครงการปรับปรงุลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หอประชุมอ าเภอลับแล 
หมู่ท่ี1 บ้านน้ าใส ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

158 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 22 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ าท้ายเขื่อนคลองตรอน หมู่ท่ี3 
ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

159 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 22 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าสัก
(ใหม่) ต าบลท่าสัก อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

160 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 24 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายยิงสู้ หมู่ที่
6 บ้านห้วยโปร่ง ต าบลวังดิน อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

161 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 24 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านวังดิน 
- ต าบลขุนฝาง หมู่ที่1 บ้านวังดิน ต าบลวังดิน อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

162 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 24 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลแสนตอ หมู่ที่1 ต าบลแสนตอ อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

163 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 25 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ าท้ายเขื่อนคลองตรอน หมู่ท่ี3 
ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

164 

การทดสอบคุณสมบัติทรายและหิน 25 พ.ค. 61 โครงการพัฒนาแก้มลิงฝั่งซ้าย(บึงกะโล่)โครงการเขื่อนทดน้ าผาจุก 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

165 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 28 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มหาวิทยลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (ล ารางทุ่งกะโล่) ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

166 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 28 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงแรมพีรภัทร์คอตร์ 
หมู่ท่ี11 บ้านปากทาง ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

167 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 31 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฝายช าบอนฝัง่
ตะวันตก บ้านฝางแล้ง หมู่ท่ี4 ต าบลขุนฝาง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

168 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 30 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 ซอยทุ่งท่า
เสา1 ต าบลท่าเสา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

169 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 28 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มหาวิทยลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (ล ารางทุ่งกะโล่) ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

170 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 31 พ.ค. 61 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านแสนตอ หมู่ที่4 
ต าบลแสนตอ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 



83 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัน-เดือน-ปี สถานที่ 

172 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 6 มิ.ย. 61 โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าสัก
(ใหม่) ต าบลท่าสัก อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

173 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 8 มิ.ย. 61 โครงการก่อสร้างทางลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่7 บ้านผาลาด 
ต าบลน้ าหมัน อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

174 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 13 มิ.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มหาวิทยลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (ล ารางทุ่งกะโล่) ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

175 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 13 มิ.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโสน - บึงมาย 
หมู่ท่ี5 ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

176 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 18 มิ.ย. 61 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าสายบ้านนางพิมพ์ใจ ถึงบ้านนาย
จ าแลง หมู่ที่2 ต าบลวังแดง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

177 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 18 มิ.ย. 61 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอย1 หมู่ที่1 ต าบลวังแดง อ าเภอต
รอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

178 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 18 มิ.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อ หมู่ที่3,5,9 ต าบล
น้ าหมัน อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

179 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 22 มิ.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสวาท โค้สี -
บ้านายบุญชู โค้สี หมู่ที่1 ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

180 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 22 มิ.ย. 61 โครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านาย
ด ารงค์ บุญเรือน บ้านเหล่าป่าสา หมู่ที่1 ต าบลขุนฝาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์  

181 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 26 มิ.ย. 61 โครงการก่อสร้างล าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหมัน หมู่ที่2 
ต าบลน้ าหมัน อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

182 การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 27 มิ.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนน 

183 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 27 มิ.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มหาวิทยลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (ล ารางทุ่งกะโล่) ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

184 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 2 ก.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมหวัง(ต่อจากถนน
เดิม) หมู่ที่10 ต าบลน้ าอ่าง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

185 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 2 ก.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนายล าอิง 
อินทะวงศ์(ต่อจากถนนเดิม) หมู่ท่ี2 ต าบลน้ าอ่าง อ าเภอตรอน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

186 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 2 ก.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนนายสุเทพ 
สมบูรณ์พร - บ้านนางบุญมา กลัดเจริญ หมู่ที่3 ต าบลงิ้วงาม อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

187 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 2 ก.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มหาวิทยลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (ล ารางทุ่งกะโล่) ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

188 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 4 ก.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนเมือง หมู่ที่2 
ต าบลน้ าหมัน อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

189 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 10 ก.ค. 61 โครงการก่อสร้างล าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาค้อ หมู่ท่ี2 
บ้านนาน้ าพาย ต า 
บลเด่นเหล็ก อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 



84 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัน-เดือน-ปี สถานที่ 

191 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 4 ก.ค. 61 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 ซอยทุ่งท่า
เสา1 ต าบลท่าเสา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

192 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 10 ก.ค. 61 โครงการก่อสร้างอาคารบริการวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (ล ารางทุ่งกะโล่) ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

193 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 10 ก.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (ล ารางทุ่งกะโล่) ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

194 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 12 ก.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดเขาแก้ว หมู่ที่4 
ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

195 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 12 ก.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยนายสายันต์ 
นันตา หมู่ที่4 ต าบลน้ าอ่าง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

196 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 12 ก.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างบ้านนาย
จอน ค ามา หมู่ที่2 ต าบลน้ าอ่าง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

197 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 20 ก.ค. 61 โครงการก่อสร้างล าเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหมัน หมู่ที่2 
ต าบลน้ าหมัน อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

198 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 20 ก.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านปาก
ปาดตอน2 หมู่ท่ี1 บ้านปากปาด ต าบลแสนตอ อ าเภอน้ าปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

199 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 20 ก.ค. 61 โครงการก่อสร้างบ้านพักนายอ าเภอศรีสัชนาลัย หมู่ท่ี1 บ้านหาด
เสี้ยว อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  

200 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 20 ก.ค. 61 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลชั้นเดียว 3 ห้องเรียน องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สิน หมู่ที่6 บ้านสะท้อ ต าบลแม่สิน อ าเภอศรีสัช
นาลัย จังหวัดสุโขทัย 

201 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 23 ก.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายละคร ปังค า 
หมู่ท่ี3 บ้านเด่นเหล็ก ต าบลเด่นเหล็ก อ าเภอน้ าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

202 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 24 ก.ค. 61 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศูนย์เด็กเล่นเทศบาลต าบล
ศรีพนมมาศ ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

203 

ทดสอบแรงดึงเหล็ก 24 ก.ค. 61 โครงการก่อสร้างระบบประปาและถังกรอง หมู่ท่ี6 บ้านช าป่าหวาย 
ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

204 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 26 ก.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกงไกรลาส ซอย3/1 
ต าบลแสนตอ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

205 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 2 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านนาป่าคา หมู่ที่2 
ต าบลนางพญา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

206 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 2 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฝายช าบอนฝัง่
ตะวันตก บ้านฝางแล้ง หมู่ท่ี4 ต าบลขุนฝาง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

207 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 2 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (ล ารางทุ่งกะโล่) ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัน-เดือน-ปี สถานที่ 

209 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 8 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มเอนกประสงค์ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ล ารางทุ่งกะโล่) ต าบลป่าเซ่า อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

210 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 9 ส.ค. 61 โครงการขุดขยายสระเก็บน้ าประจ าหมู่บ้าน(ธนาคารน้ า)จ านวน2จุด 
พร้อมก่อสร้างบันไดลงสระเก็บน้ า จ านวน1แห่ง หมู่ที่2 บ้านต้นขาม 
ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

211 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 20 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี1 ซอยห้องสูง 
บ้านเลขที6่/2 ต าบลท่าเสา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

212 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 20 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี5 ซอย16 ม่อนสันติ
สุข ต าบลท่าเสา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

213 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 20 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี3 ซอยลุงธรรม 
(ต่อเนื่อง) ต าบลท่าเสา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

214 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 20 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี3 ซอย4/2 (ต่อเนื่อง) 
ต าบลท่าเสา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

215 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 20 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี5 ซอย15 ม่อนสันติ
สุข(ต่อเนื่อง) ต าบลท่าเสา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

216 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 20 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกงไกรลาส ซอย2 
ตอน3) หมู่ท่ี7 บ้านหัวนา ต าบลแสนตอ อ าเภอน้ าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

217 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 22 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมทางเข้าออกและรางระบายน้ า ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต าบลท่าอิฐ อ าเภองเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

218 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 22 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมทางเข้าออกและรางระบายน้ า ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต าบลท่าอิฐ อ าเภองเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

219 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 22 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมทางเข้าออกและรางระบายน้ า ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต าบลท่าอิฐ อ าเภองเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

220 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 22 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมทางเข้าออกและรางระบายน้ า ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต าบลท่าอิฐ อ าเภองเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

221 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 22 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายตาดข่าน้อย) หมู่ท่ี8 
บ้านท่านา ต าบลแสนตอ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

222 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 23 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมท่อลอดเหลี่ยม คสล.สายบ้าน
นางหวั่น ป๊อกแป๊ก - นานายสอน ขมัก หมู่ที่ 11 บ้านน้ าไผ่ ต าบลงิ้ว
งาม อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

223 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 23 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ข้ามคลองร้องหมาผี(หลังบุญมี
ฟาร์ม) หมู่ที่ 5 ต าบลงิ้วงาม อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม วัน-เดือน-ปี สถานที่ 

225 

การทดสอบแรงดึงเหล็ก 28 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตหน้าอาคารซักฟอก
พร้อมรางระบายน้ าหนึ่งข้าง โรงพยาบาลลับแล หมู่ที่11 บ้านปาก
ทาง ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

226 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 24 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (ล ารางทุ่งกะโล่) ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

227 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 27 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี7 ซอยบ้านประสาน 
สีหะอ าไพ ต าบลท่าเสา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

228 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 27 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี7 ซอยบ้านช่างเนตร 
(ต่อเนื่อง) ต าบลท่าเสา อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

229 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 28 ส.ค. 61 โครการซ่อมแซมสนามกีฬาต้านยาเสพติดต าบลแสนตอ อ าเภอน้ า
ปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

230 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 28 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสะอื้น) บ้านนากล่ า 
หมูท่ี่2 ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

231 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 31 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ หมู่ที่1 บ้านน้ าใส ต าบลชัยจุมพล 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

232 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 31 ส.ค. 61 โครงการจ้างขุดขยายสระเก็บน้ าประจ าหมู่บ้าน(ธนาคารน้ า) จ านวน 
1 แห่ง พร้อมก่อสร้างบันไดลงสระเก็บน้ า จ านวน 1 จุด ณ หมู่ที่2 
บ้านต้นขาม ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

233 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 31 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่6 ซอยบ้านนาย
บัญชา ต าบลท่าเสา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

234 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 31 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี2 ซอยบัวผัน ต าบล
ท่าเสา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

235 

การทดสอบคความหนาแน่นของดิน
ในสนาม 

4 ก.ย. 61 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายสุสาน) หมู่ที่9 ต าบลน้ าหมัน อ าเภอ
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  

236 

การทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 3 ส.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี8 ซอยหน้าศูนย์
เรียนรู้(ทางเข้า) ต าบลท่าเสา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ผลงานด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

โครงการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม วัน-เดือน-ป ี/ สถานที ่ จ านวนผต้เข้ารว่ม (คน) 
 โครงการ “สืบสานวัฒนธรรมไหว้ครูช่างพระ
วิษณุกรรม” ประจ าปีการศึกษา 2561 

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561  นักศึกษาทุกช้ันปีของคณะ
ร่วมกิจกรรมจ านวน 500 
คน 

โครงการสร้างเสริมเอกลักษณค์ุณธรรมศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อสืบสานประเพณีการลอยกระทง 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2560  

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เวลา 
12.00 – 18.00 น.  ณ วัด
ธรรมาธิปไตย อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  

นักศึกษาคณะร่วมกิจกรรม
จ านวน 75 คน 

คณะจัดโครงการรักษา สืบสานประเพณี วัน
สงกรานต์ มรอ. 2561    
  

วันที่ 11 เมษายน 2561 ณ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์  

 บุคลากรและนักศึกษาร่วม
กิจกรรมจ านวน 80 คน 

 
 
 

ผลงาน โครงการตามแนวพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

โครงการตามแนวพระราชด าร ิ วัน-เดือน-ปี / สถานที ่ จ านวนผต้เข้ารว่ม (คน)  
 โครงการส่งเสริมพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนและการ
พัฒนาตามแนวพระราชด าริ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561  

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561ณ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหาดไก่ต้อย อ าเภอท่า
ปลา จังหวัดอุตรดิตถ ์ 

นักศึกษาจ านวน 160 คน  

 
 
 
 

ผลงาน  องค์ความรต้เทคโนโลย ีและนวัตกรรม สต่การใชป้ระโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ชื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยี ชุมชน/ท้องถิน่ที่น าไปใช้ประโยชน์ ผต้รับผิดชอบ 
เครื่องแกะเมล็ดมะขม วิสาหิจชุมชนมะขามแปรรูปไร้เมล็ดบ้านเสี้ยว อาจารย์ ดุษฎี บุญธรรม 
เครื่องกดอัดขึ้นรูป ผู้ประกอบการเมะกะเบียร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

อดุลย์ พุกอินทร์ 

เครื่องสไลด์กล้วย วิสาหิจชุมชนมแปรรูปอาหารและผลผลิตทางการ
เกษตร บ้านหัวนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อดุลย์ พุกอินทร์ 

เครื่องคั่ว เครื่องต า และเครื่องรีด เพื่อ
ผลิตข้าวเม่า 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโคกงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อดุลย์ พุกอินทร์ 
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ชื่อนวัตกรรม/เทคโนโลยี ชุมชน/ท้องถิน่ที่น าไปใช้ประโยชน์ ผต้รับผิดชอบ 
เครื่องคั่วอินฟาเรด และเครื่องตัด
กระยาสารท 

ผู้ประกอบการกระยาสารท แม่บุญยิ่ง อาจารย์ รัฐพล ดุล
ยะลา 

เครื่องคั่วจมูกข้าว และเครื่อง
บดละเอียด 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านข่อยสงู อาจารย์ พิทักษ์ คล้าย
ชม 

เครื่องสกัดสารกาแฟ วิสาหกิจชุมชน เกษตรสุขภาพชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ไพโรจน์ นะเที่ยง 

เครื่องสีกาแฟ และเครื่องคัดแยก วิสาหกิจชุมชนดอยลับแล อาจารย์ รัฐพล ดุล
ยะลา 

เครื่องผสมน้ ายาดันฝุ่น วิสาหกิจชุมชนกังวาลวิ้งค์ อาจารย์ ดุษฎี บญุธรรม 
การเคลือบนาโนสะท้อนน้ า และ การ
ขึ้นรูป 

ผู้ประกอบการวาลีดีไซน์ อาจารย์ ดร. อังกาบ 
บุญสูง 

กะบะกลิ้งธูป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธุรกิจจักรสานงานคนแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิ
ศักดิ์ พรหมฝาย 

 
 
 

ผลงานของนักศึกษา 
 โครงการ/กิจกรรมเสริมสรา้งให้นักศึกษาเปน็คนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสาธารณะ  ประจ าป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

โครงการ/กิจกรรม วัน-เดือน-ปี / สถานที ่ จ านวนผต้เข้ารว่ม (คน) 
โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่
การประชุมผู้ปกครอง การปฐมนิเทศนักศึกษา
และอบรมคุณธรรมจริยธรรม 

16-19 ก.ค.2561  ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์   

มีผู้ปกครองของนักศึกษา
ใหม่ร่วมกิจกรรม จ านวน
ร้อยละ 50 และนักศึกษา
ใหม่ประจ าปีการศึกษา 
2561 จ านวนร้อยละ 80  

คณะได้จัดโครงการการแข่งขันกีฬาหางนกยูง
เกมส์ 2017 ประจ าปีการศึกษา 2560   

  12 กุมภาพันธ์ 2561 – วันที่ 17 
กุมภาพันธ ์2561 ณ  โรงยิมเนเซียม
ลานกีฬาต้านยาเสพติด และสนามกีฬา
กลาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

มีนักศึกษาคณะร่วม
กิจกรรมจ านวน 200 คน  
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โครงการ/กิจกรรม วัน-เดือน-ปี / สถานที ่ จ านวนผต้เข้ารว่ม (คน) 

คณะจัดโครงการเตรียมความพร้อมสโมสร
นักศึกษาของคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561  
เพื่อให้สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อท ากิจกรรม
ตลอดปีการศึกษา 2561 

 วันที่ 3 -15 กรกฏาคม 2561  ณ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 สโมสรนักศึกษาจ านวน 
32 คน 

โครงการประชุมเครือข่ายผู้น านักศึกษาเพื่องาน
ประกันคุณภาพ 

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561  ณ ห้อง
ประชุมวงศ์วรกุล คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์  

สโมสรนักศึกษาของคณะ 
และเครือข่ายผู้น า
นักศึกษาแต่ละคณะ (เข้า
ร่วมกิจกรรมในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย) 

โครงการอบรมให้ความรู้แก่นกัศึกษาและศษิย์เก่า 
“การปรับตัวเข้าสู่วัยท างาน – ความท้าทายของ
บัณฑิตใหม”่ 

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560  ณ 
ห้องประชุมวงศ์วรกุล ชั้น 5 อาคาร
ปฏิบัติการเทคโนโลยีและวิศวกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

บัณฑิตและศิษย์เก่า 
จ านวน 100 คน 

โครงการพัฒนาความเป็นผู้น าสโมสรนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 
2561 

 วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 – วัน
อาทิตย์ที ่27 พฤษภาคม 2561 ณ 
ห้องประชุมวงศ์วรกุล คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์   

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 60 คน 

โครงการส่งเสริมพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนและ
การพัฒนาตามแนวพระราชด าร ิคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561   

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนหาดไก่ต้อย อ าเภอท่า
ปลา จังหวัดอุตรดิตถ ์ 

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 160 คน 

  
 

 นักศึกษารบัรางวัลด้านวิชาการ/ได้รับรางวัลดีเดน่ในระดับชาติหรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวกบั  
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
การออกแบบผลิตภัณฑ ์

รางวัลนักวิจัยดีเด่น รองอันดับ 2 
ด้าน ศิลปะการออกแบบ 

ในงานการประชุมวิชาการส าหรับนักศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 จัดโดย คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ชื่อ-สกุล ผลงาน/รางวลัที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวด
นวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ าปี 
2561  

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตร ีจัดโดย ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ   

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์

ชนะเลิศอันดับหนึ่ง "การออกแบบ
รถไฟฟ้า" 

โครงการเข้าค่ายความรู้ด้านรถไฟฟ้า ครั้งที่ 1 
ระดับชาติ "EV Camp 2018" จัดโดยส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช) 

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
ส ารวจและภูมสิารสนเทศ 

ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์

รางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขัน 
RDC robot design contest 2018 
รอบคัดเลือก ตัวแทนภาคเหนือ  

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


