
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม
วัน/เดือน/ป กลุมเปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม

วัน/เดือน/

ป 

ที่จัด

กิจกรรม

ผูเขารวมกิจกรรม/

โครงการ
ผลที่ไดรับ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.โครงการHappy Body (สุขภาพดี)

1.1 การตรวจสุขภาพประจําป 1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

ส.ค.-58 บุคลากรจํานวน 

150 คน

ตัวชี้วีดความสําเร็จ ....... 

    เปาหมาย......

1. ประสานหนวยรับ

ตรวจ

2.  เสนอโครงการ

3.  จัดกิจกรรม

4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

รายงานตามตัวชี้วีด

ความสําเร็จ .......     

ผลการดําเนินงาน.....

แผนและรายงานผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการสรางสุของคกร

คณะวิศวกรรมศาสตร 

แผนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ



ชื่อกิจกรรม/โครงการ
กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม
วัน/เดือน/ป กลุมเปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม

วัน/เดือน/

ป 

ที่จัด

กิจกรรม

ผูเขารวมกิจกรรม/

โครงการ
ผลที่ไดรับ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

แผนและรายงานผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการสรางสุของคกร

คณะวิศวกรรมศาสตร 

แผนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ

2. โครงการHappy Relax (ผอนคลายด)ี

2.1 ปรับปรุงสํานักงาน(มุม

พักผอน มุมหนังสือ)

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

ก.พ.-58 บุคลากร 

นักศึกษาและ

ประชาชนที่มา

ติดตอราชการ 

จํานวน 2000 คน

1.บุคลากรมีสถานที่

พักผอน ผอนคลายใน

ชวงเวลาที่ทํางาน

2.บุคลากร มีชวงเวลา

ผอนคลายความเครียดที่

เกิดจากการทํางาน

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อ

เตรียมขอมูลที่จําเปน

และมอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการ

ดําเนินโครงการ

กําลังดําเนินการ

2.2 กิจกรรมทําบุญปใหมและ

แขงขันกีฬาประจําปคณะ

วิศวกรรมศาสตร

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

ธ.ค.57-ม.ค.5 บุคลากรจํานวน 

150 คน

1. เกิดความสามัคคีใน

หนวยงานและความรัก

องคกร

 2. เกิดการประสานงาน

ระหวางหนวยงานที่มี

ประสิทธิภาพ

3. เกิดการสืบทอด

ประเพณีวัฒนธรรมการ

ทําบุญปใหม

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อ

เตรียมขอมูลที่จําเปน

และมอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการ

ดําเนินโครงการ

25 ธ.ค.57 1.บุคลากรมีความ

สามัคคีในหนวยงาน

และความรักองคกร

 2.การประสานงาน

ระหวางหนวยงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

3.มีการสืบทอด

ประเพณีวัฒนธรรม

การทําบุญปใหม



ชื่อกิจกรรม/โครงการ
กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม
วัน/เดือน/ป กลุมเปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม

วัน/เดือน/

ป 

ที่จัด

กิจกรรม

ผูเขารวมกิจกรรม/

โครงการ
ผลที่ไดรับ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

แผนและรายงานผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการสรางสุของคกร

คณะวิศวกรรมศาสตร 

แผนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ

3.โครงการHappy Heart (น้ําใจด)ี

3.1 กิจกรรมวันเด็กในโรงเรียน

ชนบทหางไกล(จัดกิจกรรมวัน

เด็ก มอบอุปกรณการศึกษา 

ทุนการศึกษาโดยสัญจรไป

โรงเรียนในชนบทหางไกล)

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

10 ม.ค.58 นักศึกษาและเด็ก

ในชนบทในเขต

พื้นที่บริการ

1.เด็กนักเรียนในพื้นที่

ชนบทหางไกล ไดมี

โอกาสเขารวมกิจกรรม

วันเด็ก

2.เสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อ

เตรียมขอมูลที่จําเปน

และมอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการ

ดําเนินโครงการ

10 ม.ค.58 85 คน 1.นักเรียนโรงเรียน

บานคันทาเกวียน ต.

นาโพธิ์กลาง อ.โขง

เจียม จ.อุบลฯ ไดมี

โอกาสเขารวม

กิจกรรมวันเด็ก

2. มีความรวมมือ

ระหวางชุมชน องคกร

ในทองถิ่น



ชื่อกิจกรรม/โครงการ
กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม
วัน/เดือน/ป กลุมเปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม

วัน/เดือน/

ป 

ที่จัด

กิจกรรม

ผูเขารวมกิจกรรม/

โครงการ
ผลที่ไดรับ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

แผนและรายงานผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการสรางสุของคกร

คณะวิศวกรรมศาสตร 

แผนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ

3.3โครงการคายวิศวกรรม

วิชาการ(โดยสัญจรไปโรงเรียน

ในชนบทหางไกล)

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

ม.ค.58 นักศึกษาและ 

โรงเรียนในชนบท

1.ไดสรางแรงจูงใจให

เยาวชนในเขตพ.ท.

บริการ มอบ.มีทัศนคติ

และความตองการเขา

ศึกษาตอในคณะวิศวฯ 

มอบ.

2.ไดให น.ศ.ทบทวน

ความรูที่ไดเรียนมาและ

นําไปใชในการศึกษาภาค

การศึกษาถัดไป

3.ไดให น.ศ.เกิดความรัก

สามัคคี เกิด

ความสัมพันธอันดี

ระหวางพี่กับนอง

4.ไดให น.ศ.ไดใชเวลา

วางใหเกิดประโยชนและ

เพิ่มทักษะกระบวนการ

คิดอยางมีระบบ แบบ

แผน ตลอดจนฝกความ

รับผิดชอบตอหนาที่

5.ทําใหชุมชนและ

เยาวชน รูจักคณะวิศวฯ 

มอบ.

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อ

เตรียมขอมูลที่จําเปน

และมอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการ

ดําเนินโครงการ

24-26 ม.ค.5  -นศ. 50 คน

-นร. 100 คน

1.เยาวชนเกิด

แรงจูงใจและมี

ทัศนคติที่ดี มีความ

ตองการเขาศึกษาตอ

ในคณะวิศวฯ มอบ.

2.น.ศ.ไดทบทวน

ความรูที่ไดเรียนมา

และนําไปใชใน

การศึกษาภาค

การศึกษาถัดไป

3.น.ศ.เกิดความรัก

สามัคคี เกิด

ความสัมพันธตอกัน

4.น.ศ.ไดใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชนและ

เพิ่มทักษะ

กระบวนการคิดอยาง

มีระบบ มีแบบแผน 

มีความรับผิดชอบตอ

หนาที่

5.ชุมชนและเยาวชน 

รูจักคณะวิศวฯ มอบ.

เพิ่มมากขึ้น



ชื่อกิจกรรม/โครงการ
กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม
วัน/เดือน/ป กลุมเปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม

วัน/เดือน/

ป 

ที่จัด

กิจกรรม

ผูเขารวมกิจกรรม/

โครงการ
ผลที่ไดรับ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

แผนและรายงานผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการสรางสุของคกร

คณะวิศวกรรมศาสตร 

แผนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ

3.4โครงการคาย ไอ-ที สัญจร 

(โดยสัญจรไปโรงเรียนในชนบท

หางไกล)

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

พ.ย.57 นักศึกษาและ 

นักเรียนในระดับ

มัธยมศึกษา

1.นักเรียนที่เขารวม

โครงการไดรับความรู

ดานเทคโนโลยีเบื้องตน

เพิ่มขึ้น

2.นักเรียนไดมีโอกาสฝก

ทักษะเบื้องตนดานงาน

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

และคอมพิวเตอร

3.สถาบันการศึกษาและ

นักเรียนไดรับความรูดาน

วิชาการการปฏิบัติการ

เบื้องตนทางดาน

เทคโนโลยี

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อ

เตรียมขอมูลที่จําเปน

และมอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการ

ดําเนินโครงการ

1-2 พ.ย.57  -นศ. 40 คน

-นร. 50 คน

1.นักเรียนไดรับ

ความรูดานเทคโนโลยี

เบื้องตนเพิ่มขึ้น

2.นักเรียนไดมีโอกาส

ฝกทักษะเบื้องตนดาน

งานวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอร

3.สถาบันการศึกษา

และนักเรียนไดรับ

ความรูดานวิชาการ

การปฏิบัติการ

เบื้องตนทางดาน

เทคโนโลยี



ชื่อกิจกรรม/โครงการ
กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม
วัน/เดือน/ป กลุมเปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม

วัน/เดือน/

ป 

ที่จัด

กิจกรรม

ผูเขารวมกิจกรรม/

โครงการ
ผลที่ไดรับ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

แผนและรายงานผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการสรางสุของคกร

คณะวิศวกรรมศาสตร 

แผนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ

4.โครงการHappy Soul (จิตวิญญาณด)ี

4.1 ตั้งโรงทานวัดหนองปาพง

(รวมในงานรําลึกหลวงปูชา ชวง

วันที่ 11-16 มกราคม ทุกๆป)

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

ม.ค.58 ประชาชน 

บุคลากร/

ผูบริหาร และ

นักศึกษา

1.เกิดความสามัคคี 

ความสงบสุชในสังคม

2.เกิดการประสานงาน

ระหวางหนวยงานและ

องคกรทองถิ่นที่มี

ประสิทธิภาพ

3.เกิดการสืบทอด

ประเพณีวัฒนธรรมและ

ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและ

ศาสนา

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อ

เตรียมขอมูลที่จําเปน

และมอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการ

ดําเนินโครงการ

14 ม.ค.58  -ประชาชน ประมาณ

 1,000 คน

-บุคลากร 50 คน

-นศ. 500 คน

1.นศ./บุคลากร มี

ความสามัคคี เกิด

ความสงบสุชในสังคม

2.มีการประสานงาน

ระหวางคณะวิศวฯ 

และองคกรทองถิ่นที่

มีประสิทธิภาพ

3.สืบทอดประเพณี

วัฒนธรรมและทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

และศาสนา

4.2 ทําบุญประจําปอุทิศสวน

กุศลแดคณบดีผูกอตั้ง นักศึกษา

และบุคลากรที่เสียชีวิต(ทุกๆวันที่

 1 กันยายน ของทุกป)

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

1 ก.ย.58 บุคลากรและ

นักศึกษา



ชื่อกิจกรรม/โครงการ
กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม
วัน/เดือน/ป กลุมเปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม

วัน/เดือน/

ป 

ที่จัด

กิจกรรม

ผูเขารวมกิจกรรม/

โครงการ
ผลที่ไดรับ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

แผนและรายงานผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการสรางสุของคกร

คณะวิศวกรรมศาสตร 

แผนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ

4.3 โครงการอนุรักษประเพณี

รดน้ําดําหัวในเทศกาลสงกรานต

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

เม.ย.58 บุคลากรและ

นักศึกษา

4.4 ทอดผาปาวิศวกรรมอุตสา

หการ ประจําป

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

ก.พ.58 บุคลากรและ

นักศึกษา

อยูระหวางดําเนินงาน



ชื่อกิจกรรม/โครงการ
กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม
วัน/เดือน/ป กลุมเปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม

วัน/เดือน/

ป 

ที่จัด

กิจกรรม

ผูเขารวมกิจกรรม/

โครงการ
ผลที่ไดรับ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

แผนและรายงานผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการสรางสุของคกร

คณะวิศวกรรมศาสตร 

แผนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ

4.4 โครงการสงเสริมกิจกรรม

ทางศาสนา วัฒนธรรมและสา

ธารณกุศล (สมทบกองบุญ 

บริจาคเพื่อศาสนาและ

สาธารณะกุศลตามที่มี

หนวยงาน/องคกรขอรับบริจาค)

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

ต.ค.57-

ก.ย.58

บุคลากรและ

นักศึกษา

เกิดการสืบทอดประเพณี

วัฒนธรรมและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและ

ศาสนาอันดีงามของไทย

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อ

เตรียมขอมูลที่จําเปน

และมอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการ

ดําเนินโครงการ

ต.ค.57-ม.ค.58 อยูระหวางดําเนินงาน

4.5 โครงการสืบสานวัฒนธรรม

ลงแขกเกี่ยวขาว สานสัมพันธ IE

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

16 พ.ย.57 บุคลากรและ

นักศึกษา

1.เกิดความสามัคคี

ระหวางนักศึกษาและ

สัมพันธที่ดีระหวาง

ชุมชนกับมหาวิทยาลัย

2.น.ศ.ไดทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

3.ฝกให น.ศ.เรียนรูการ

เกี่ยวขาวแบบดั้งเดิม ไม

อาศัยเครื่องจักรกล

4.น.ศ.ไดจัดทํากิจกรรม

รวมกัน

1.ขออนุมัติโครงการ

2.ประสานงานกับ

ชุมชน

3.จัดกิจกรรม

4.ประมินผลการ

ปฏิบัติงาน โดยดูงาน

ปริมาณผลผลิตที่เก็บ

เกี่ยวได

5.สรุปผลการ

ดําเนินงาน

16 พ.ย.57 นักศึกษา 76 คน 1.เกิดความสามัคคี

ระหวางนักศึกษาและ

สัมพันธที่ดีระหวาง

ชุมชนกับมหาวิทยาลัย

2.น.ศ.เกิดจิตสํานึกใน

การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

3.น.ศ.ไดเรียนรูการ

เกี่ยวขาวแบบดั้งเดิม 

ไมอาศัยเครื่องจักรกล



ชื่อกิจกรรม/โครงการ
กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม
วัน/เดือน/ป กลุมเปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม

วัน/เดือน/

ป 

ที่จัด

กิจกรรม

ผูเขารวมกิจกรรม/

โครงการ
ผลที่ไดรับ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

แผนและรายงานผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการสรางสุของคกร

คณะวิศวกรรมศาสตร 

แผนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ

4.8 โครงการสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมนักศึกษาทุน

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

บุคลากรและ

นักศึกษา

7.โครงการHappy Brain (ใฝรูด)ี

7.1 KM (แลกเปลี่ยนเรียนรู

ทักษะในการทํางานดาน  

ความรูดาน IT ระเบียบ

กฏหมายที่จําเปนในการ

ปฏิบัติงาน)

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

ม.ค.-มิ.ย.58 บุคลากรจํานวน 

150 คน

อยูระหวางดําเนินการ



ชื่อกิจกรรม/โครงการ
กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม
วัน/เดือน/ป กลุมเปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม

วัน/เดือน/

ป 

ที่จัด

กิจกรรม

ผูเขารวมกิจกรรม/

โครงการ
ผลที่ไดรับ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

แผนและรายงานผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการสรางสุของคกร

คณะวิศวกรรมศาสตร 

แผนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ

7.2 โครงการศึกษาดูงานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ

บริหารและการจัดการ

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

ก.พ.-58 บุคลากรสาย

สนับสนุนจํานวน

 75 คน

อยูระหวางดําเนินการ

7.3 โครงการฝกอบรมพัฒนา

ความรูและทักษะในการ

ปฏิบัติงานบุคลากรสํานักงาน

เลขานุการ

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

พ.ค.58 บุคลากร

สํานักงาน

เลขานุการ



ชื่อกิจกรรม/โครงการ
กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม
วัน/เดือน/ป กลุมเปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม

วัน/เดือน/

ป 

ที่จัด

กิจกรรม

ผูเขารวมกิจกรรม/

โครงการ
ผลที่ไดรับ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

แผนและรายงานผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการสรางสุของคกร

คณะวิศวกรรมศาสตร 

แผนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ

7.4 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายอาจารยและธุรการ

(ของ 5 ภาควิชา)

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

ต.ค.57-

ก.ย.58

อาจารยและ

ธุรการของ 5 

ภาควิชา

1.บุคลากรสายอาจารย/

ธุรการ ไดรับการพัฒนา

เพิ่มพูนความรู เพื่อการ

พัฒนางานมากขึ้น

2.บุคลากรสายอาจารย/

ธุรการ มีศักยภาพในการ

ทํางานมากขึ้น

1.เตรียมขอมูล

ประกอบการพิจารณา

ในการวางแผน เพื่อ

พัฒนาศักยภาพ

2. ติดตอประสานงาน

3. ดําเนินการ

4. รายงานผล

ต.ค.57-

ก.ย.58

อาจารยและธุรการ

ของ 5 ภาควิชา

1.บุคลากรสาย

อาจารย/ธุรการ มี

การพัฒนาเพิ่มพูน

ความรู เพื่อการ

พัฒนางานมากขึ้น

2.บุคลากรสาย

อาจารย/ธุรการ มี

ศักยภาพในการ

ทํางานมากขึ้น



ชื่อกิจกรรม/โครงการ
กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม
วัน/เดือน/ป กลุมเปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม

วัน/เดือน/

ป 

ที่จัด

กิจกรรม

ผูเขารวมกิจกรรม/

โครงการ
ผลที่ไดรับ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

แผนและรายงานผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการสรางสุของคกร

คณะวิศวกรรมศาสตร 

แผนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ

7.5 โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

(ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร/ชาง

เทคนิค)

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

ต.ค.57-

ก.ย.58

ผูปฏิบัติงาน

วิทยาศาสตร/ชาง

เทคนิค ของ

ภาควิชา

1.บุคลากรสายสนับสนุน

(ผูปฏิบัติงานวิทย/ชาง

เทคนิค) ไดรับการพัฒนา

เพิ่มพูนความรู เพื่อการ

พัฒนางานมากขึ้น

2.บุคลากรสายสนับสนุน

(ผูปฏิบัติงานวิทย/ชาง

เทคนิค) มีศักยภาพใน

การทํางานมากขึ้น

1.เตรียมขอมูล

ประกอบการพิจารณา

ในการวางแผน เพื่อ

พัฒนาศักยภาพ

2. ติดตอประสานงาน

3. ดําเนินการ

4. รายงานผล

ต.ค.57-

ก.ย.58

ผูปฏิบัติงาน

วิทยาศาสตร/ชาง

เทคนิค ของภาควิชา

1.บุคลากรสาย

สนับสนุน

(ผูปฏิบัติงานวิทย/ชาง

เทคนิค) มีการพัฒนา

เพิ่มพูนความรู เพื่อ

การพัฒนางานมากขึ้น

2.บุคลากรสาย

สนับสนุน

(ผูปฏิบัติงานวิทย/ชาง

เทคนิค) มีศักยภาพ

ในการทํางานมากขึ้น



ชื่อกิจกรรม/โครงการ
กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม
วัน/เดือน/ป กลุมเปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม

วัน/เดือน/

ป 

ที่จัด

กิจกรรม

ผูเขารวมกิจกรรม/

โครงการ
ผลที่ไดรับ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

แผนและรายงานผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการสรางสุของคกร

คณะวิศวกรรมศาสตร 

แผนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ

8.โครงการHappy Money (สุขภาพเงินด)ี

8.1 ใหคําปรึกษาและวางแผน

ทางการเงินสําหรับบุคลากร

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

บุคลากรจํานวน 

150 คน

8.2 เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป 1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

บุคลากรจํานวน 

150 คน



ชื่อกิจกรรม/โครงการ
กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม
วัน/เดือน/ป กลุมเปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม

วัน/เดือน/

ป 

ที่จัด

กิจกรรม

ผูเขารวมกิจกรรม/

โครงการ
ผลที่ไดรับ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

แผนและรายงานผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการสรางสุของคกร

คณะวิศวกรรมศาสตร 

แผนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ

9.โครงการHappy work-life (การงานด)ี

9.1 โครงการปรับปรุง

สภาพแวดลอมในสํานักงาน

เลขานุการ ประจําป 2558

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

ก.พ.-58 บุคลากร 

นักศึกษาและ

ประชาชนที่มา

ติดตอราชการ 

จํานวน 2000 คน

1.สามารถลดระยะเวลา

และขั้นตอนการใหบริการ

2.เกิดความประทับใจแก

ผูมาติดตองานใน สนง.

3.เกิดความสะดวกแก

ผูปฏิบัติงาน

4.บุคลากร สนง.มี

จิตสํานึกดี แลละมี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ที่ดี

5.เกิดสภาพแวดลอมที่ดี

และมีความปลอดภัยใน

การทํางาน

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อ

เตรียมขอมูลที่จําเปน

และมอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการ

ดําเนินโครงการ

กําลังดําเนินการ



ชื่อกิจกรรม/โครงการ
กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม
วัน/เดือน/ป กลุมเปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม

วัน/เดือน/

ป 

ที่จัด

กิจกรรม

ผูเขารวมกิจกรรม/

โครงการ
ผลที่ไดรับ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

แผนและรายงานผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการสรางสุของคกร

คณะวิศวกรรมศาสตร 

แผนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ

9.2 โครงการพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอรเครือขายและ

ใหบริการอุปกรณเครือขายแบบ

ไรสายเพื่อเพิ่มคุณภาพการ

เขาถึงสื่ออิเตอรเน็ตใหกับ

นักศึกษาและบุคลากร

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

ก.พ.-58 บุคลากรและ

นักศึกษา

กําลังดําเนินการ

9.3 โครงการพัฒนาสารสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

ก.พ.-58 บุคลากรและ

นักศึกษา

กําลังดําเนินการ



ชื่อกิจกรรม/โครงการ
กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม
วัน/เดือน/ป กลุมเปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม

วัน/เดือน/

ป 

ที่จัด

กิจกรรม

ผูเขารวมกิจกรรม/

โครงการ
ผลที่ไดรับ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

แผนและรายงานผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการสรางสุของคกร

คณะวิศวกรรมศาสตร 

แผนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ

9.4 โครงการคาทําความสะอาด

 กลุมอาคารคณะ

วิศวกรรมศาสตร

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

ต.ค.57-

ก.ย.58

บุคลากรและ

นักศึกษา

1.สามารถลดระยะเวลา

และขั้นตอนการใหบริการ

2.เกิดความประทับใจแก

ผูมาติดตองานใน สนง.

3.เกิดความสะอาด 

ปลอดภัย สะดวกแก

ผูปฏิบัติงาน และ

ผูใชบริการ

4.เกิดสภาพแวดลอมที่ดี 

และมีความปลอดภัยใน

การทํางาน

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อ

เตรียมขอมูลที่จําเปน

และมอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการ

ดําเนินโครงการ

ต.ค.57-ก.ย.5 บุคลากรและนักศึกษา

 จํานวน 2,500 คน

กําลังดําเนินการ



ชื่อกิจกรรม/โครงการ
กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม
วัน/เดือน/ป กลุมเปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม

วัน/เดือน/

ป 

ที่จัด

กิจกรรม

ผูเขารวมกิจกรรม/

โครงการ
ผลที่ไดรับ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

แผนและรายงานผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการสรางสุของคกร

คณะวิศวกรรมศาสตร 

แผนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ

9.5 โครงการกิจกรรม 5 ส. 1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

เม.ย.-ก.ค.58 บุคลากรสาย

สนับสนุน

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อ

เตรียมขอมูลที่จําเปน

และมอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการ

ดําเนินโครงการ

9.6 โครงการปรับปรุง

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

และระบบความปลอดภัยพื้นที่

ใหบริการสารสนเทศ

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

ก.พ.-58 บุคลากรและ

นักศึกษา



ชื่อกิจกรรม/โครงการ
กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม
วัน/เดือน/ป กลุมเปาหมาย ผลที่คาดวาจะไดรับ

กระบวนการ

ดําเนินงาน/กิจกรรม

วัน/เดือน/

ป 

ที่จัด

กิจกรรม

ผูเขารวมกิจกรรม/

โครงการ
ผลที่ไดรับ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

แผนและรายงานผลการดําเนินการกิจกรรม/โครงการสรางสุของคกร

คณะวิศวกรรมศาสตร 

แผนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ

9.7 happy talk : ผูบริหาร

พบปะประชาคม (เที่ยงวันพุธ 

เดือนละครั้ง)

1.  จัดประชุม

คณะทํางานเพื่อเตรียม

ขอมูลที่จําเปนและ

มอบหมายหนาที่

 2.  เสนอโครงการ

 3.  จัดกิจกรรม

 4.  สรุปผลการดําเนิน

โครงการ

บุคลารกสาน

วิชาการ/สาย

สนับสนุน


	plan (2)

