ตารางสรุป ผลการประเมินตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ 2558 (เสนอคณะกรรมการคณะ)
วัตถุประสงค์
โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยี
เพื่อลดต้นทุนการขนถ่าย
สินค้า สู่อาเซียนในเขต
ชายแดนแม่สอด – พม่า

เทคนิคการติดตั้งจาน
ดาวเทียม, การจัดภูมิ
สถาปัตยกรรม

สถานทีจ่ ัดกิจกรรม วัน/เดือน/ปี
1. เพื่อสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือและ
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
การขนถ่ายสินค้า
(Logistics) สู่อาเซียนใน
เขตชายแดนแม่สอดพม่า จังหวัดตาก
2. เพื่อจัดสัมมนาด้าน
การใช้เทคโนโลยีลด
ต้นทุนการขนถ่ายสินค้า
(Logistics) สู่อาเซียนใน
เขตชายแดนแม่สอดพม่า จังหวัดตากและ
บูรณาการการเรียนการ
สอน
1. เพื่อบริการส่งเสริม
การเรียนรู้ทางวิชาการ
ด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสู่ชุมชน
ท้องถิ่น
2. เพื่อให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการนา
ความรู้ที่ได้จากการ
เรียนไปช่วยเหลือชุมชน
ท้องถิ่น
ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมาย

เป้าหมาย

เข้าร่วม

บรรลุ

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่บรรลุ

แนวทางการแก้ไข
เพื่อปรับปรุงใน
ปีงบประมาณ 2559

โรงแรม Eco Inn
Hotel อาเภอแม่
สอด จังหวัดตาก

2-3
เมษายน
2558

50 คน

60



1. ราคาของวัสดุ

1. ควรเช็คราคาแล้วสั่งซื้อ

ประกอบการอบรมปรับ
ขึ้นราคา

ทันที่เมื่อพร้อมปฏิบตั ิ
กิจกรรม/โครงการ

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนคร
ไตรตรึงษ์ อาเภอ
เมือง จังหวัด
กาแพงเพชร

2-3
มิถุนายน
2558

30 คน

30



1. การกาหนด
ระยะเวลาลาดเคลื่อน
2. การระชาสัมพันธ์
น้อยจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ครบ

1. ดาเนินการตาม
แผนงานโครงการฯ
2. การประชาสัมพันธ์
โครงการฯอย่างน้อย 15
วันมีการลงทะเบียนและ
แจ้งล่วงหน้า
3. จัดรูปแบบกิจกรรมให้
เหมาะสมกับกิจกรรม
ตามพื้นที่

3. งบประมาณในการ
จัดโครงการค่อนข้าง
จากัด

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

สถานทีจ่ ัดกิจกรรม วัน/เดือน/ปี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมาย

เป้าหมาย

เข้าร่วม

บรรลุ

ห้องฏิบัติการ
15
มัลติมีเดีย
พฤษภาคม
โปรแกรมวิชา
2558
คอมพิวเตอร์สู่ชุมชน
เทคโนโลยี
ท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยี
2. เพื่อให้นักศึกษามี
อุตสาหกรรม
ส่วนร่วมในการนา
ความรู้ที่ได้จากการ
มหาวิทยาลัยราช
เรียนการสอนไป
ภัฏกาแพงเพชร
ช่
ว
ยเหลื
อ
ชุ
ม
ชนท้
อ
งถิ
น
่
การสร้าง Internet
ห้องปฏิบัติการ
15-17
Server ในองค์กร ครั้งที่ 4
เครือข่าย คณะ พฤษภาคม
เทคโนโลยี
2558
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร

20 คน

20 คน



20 คน

20 คน



ซ่อมบารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์

20 คน

20 คน



1. เพื่อบริการส่งเสริม
การจัดการเอกสารแบบ
การเรียนรู้ทางวิชาการ
ออนไลน์ด้วย Google
Drive และ Google Docs ด้านเทคโนโลยี

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนคร
ไตรตรึงษ์ อาเภอ
เมือง จังหวัด
กาแพงเพชร

10
มิถุนายน
2558

ปัญหาและอุปสรรค

แนวทางการแก้ไข

3. การกาหนด
ระยะเวลาลาดเคลื่อน
4. การระชาสัมพันธ์
น้อยจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ครบ

1. ดาเนินการตาม
แผนงานโครงการฯ
2. การประชาสัมพันธ์
โครงการฯอย่างน้อย 15
วันมีการลงทะเบียนและ
แจ้งล่วงหน้า
3. จัดรูปแบบกิจกรรมให้
เหมาะสมกับกิจกรรม
ตามพื้นที่

ไม่บรรลุ

3. งบประมาณในการ
จัดโครงการค่อนข้าง
จากัด

โครงการ/กิจกรรม

การออกแบบผลิตภัณฑ์
และตกแต่งกระเป๋าสาน
พลาสติก

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
พลังงานเพื่อคนในชุมชน
ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อบริการส่งเสริม
การเรียนรู้ทางวิชาการ
ด้านการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่
ชุมชนท้องถิ่น
2. เพื่อให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการนา
ความรู้ที่ได้จากการ
เรียนการสอนไป
ช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น
ให้คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
3. เพื่อให้มีการสารวจ
และติดตามรายงาน
ประเมินผลในรูปแบบ
การวิจัย
1. เพื่อบริการส่งเสริม
การเรียนรู้ทางวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีพลังงาน
สู่ชุมชนท้องถิ่น
2. เพื่อให้อาจารย์และ
นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การนาความรู้ที่ได้จาก
การเรียนการสอนไป
ช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น
ให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
วัตถุประสงค์

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 1. เพื่อส่งเสริมการ
ไฟฟ้าและพลังงานทดแทน เรียนรู้ทางด้าน

สถานทีจ่ ัดกิจกรรม วัน/เดือน/ปี

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนคร
ไตรตรึงษ์ อาเภอ
เมือง จังหวัด
กาแพงเพชร

16-17
พฤษภาคม
2558

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/คน
เป้าหมาย เข้าร่วม

40

40

เป้าหมาย
บรรลุ ไม่บรรลุ



ปัญหาและอุปสรรค

แนวทางการแก้ไข

5. การกาหนด
ระยะเวลาลาดเคลื่อน
6. การประชาสัมพันธ์
น้อยจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ครบ

1. ดาเนินการตาม
แผนงานโครงการฯ
2. การประชาสัมพันธ์
โครงการฯอย่างน้อย 15
วันมีการลงทะเบียนและ
แจ้งล่วงหน้า
3. จัดรูปแบบกิจกรรมให้
เหมาะสมกับกิจกรรม
ตามพื้นที่

3. งบประมาณในการ
จัดโครงการค่อนข้าง
จากัด

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนคร
ไตรตรึงษ์ อาเภอ
เมือง จังหวัด
กาแพงเพชร

21
พฤษภาคม
2558

20

20



7. การกาหนด
ระยะเวลาลาดเคลื่อน
8. การระชาสัมพันธ์
น้อยจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ครบ
3. งบประมาณในการ
จัดโครงการค่อนข้าง
จากัด

สถานทีจ่ ัดกิจกรรม วัน/เดือน/ปี

ห้องประชุม
องค์การบริหาร

25 – 26
พฤษภาคม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป้าหมาย เข้าร่วม

30

30

เป้าหมาย
บรรลุ ไม่บรรลุ



ปัญหาอุปสรรค

9. การกาหนด
ระยะเวลาลาดเคลื่อน

1. ดาเนินการตาม
แผนงานโครงการฯ
2. การประชาสัมพันธ์
โครงการฯอย่างน้อย 15
วันมีการลงทะเบียนและ
แจ้งล่วงหน้า
3. จัดรูปแบบกิจกรรมให้
เหมาะสมกับกิจกรรม
ตามพื้นที่
แนวทางการแก้ไข

1. ดาเนินการตาม
แผนงานโครงการฯ

เทคโนโลยีไฟฟ้าและ
พลังงานทดแทนสู่
ชุมชนท้องถิ่น
2. เพื่อให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการนา
ความรู้ที่ได้จากการ
เรียนการสอนไป
ช่วยเหลือชุมชน
ท้องถิ่นทางด้าน
เทคโนโลยีไฟฟ้าและ
พลังงานทดแทน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 3. มีการติดตาม
ไฟฟ้าและพลังงานทดแทน รายงานประเมินผล
กับวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น การส่งเสริมการเรียนรู้
ทางด้านเทคโนโลยี
ไฟฟ้าและพลังงาน
ทดแทนสูช่ ุมชน
ท้องถิ่น

กับวิสากิจชุมชนท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

10. การระชาสัมพันธ์ 2. การประชาสัมพันธ์
น้อยจานวนผู้เข้าร่วม โครงการฯอย่างน้อย 15
โครงการไม่ครบ
วันมีการลงทะเบียนและ
แจ้งล่วงหน้า
3. งบประมาณในการ 3. จัดรูปแบบกิจกรรมให้
จัดโครงการค่อนข้าง เหมาะสมกับกิจกรรม
จากัด
ตามพื้นที่

ส่วนตาบลนคร
ไตรตรึงษ์ อาเภอ
เมือง จังหวัด
กาแพงเพชร

2558

ณ ห้องประชุม
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ลาด
อาเภอคลองขลุง
จังหวัด
กาแพงเพชร

2–3
มิถุนายน
2558

30

สถานทีจ่ ัดกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป้าหมาย

32

เข้าร่วม



เป้าหมาย
บรรลุ

ไม่บรรลุ

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางการแก้ไข

การพัฒนาและการหา
ช่องทางการกระจาย
สินค้าวิสาหกิจชุมชน

1. เพื่อบริการวิชาการ

องค์การบริหารส่วน

22-23
มิถุนายน
2558

35 คน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลนครไตรตรึงษ์
อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร

ไตรมาส 1

1,000

กับการบูรณาการ ตาบลนครไตรตรึงษ์
งานบริการวิชาการ อาเภอเมือง จังหวัด
กับรายวิชา
กาแพงเพชร
เทคโนโลยีการ
จัดการโลจิสติกส์
2. เพื่อรายงานสารวจ
และประเมินผล
ลัพธ์ในรูปแบบของ
งานวิจัย

บริการวิชาการและสารวจ
1. เพื่อส่งเสริมการ
ติดตามผลทางด้านเทคโนโลยี บริการวิชาการด้าน
ชุมชนต้นแบบ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
2. เพื่อให้นักศึกษานา
ความรู้ที่ได้จากการ
เรียนการสอนไป
ช่วยเหลือชุมชน
ท้องถิ่น
ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เพื่อให้มีการสารวจ
และติดตามรายงาน
ประเมินผลในรูปแบบ
การวิจัย



1,000



1. จานวนผู้เข้าร่วม

1. ส่งเสริม

กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด และ
ความร่วมมือของชุมชน
ในการจัดกิจกรรมไม่
เป็นไปตามที่คาดหวัง

ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ไม่น้อย กว่า 2 เดือน
2. สารวจความ
ต้องการ และ
กลุ่มเป้าหมายในการ
จัดอบรม สัมมนาก่อน
จัดงาน

-

-

