แผนบริการวิชาการแก่สังคมและการนําไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2557
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ระยะเวลา
แผนการใช้
งบประมาณ
ดําเนินการ
ประโยชน์
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน 22-24
71,000
การใช้ประโยชน์
บุคคลทั่วไป
โครงการถ่ายทอดความรู้
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ธันวาคม บาท
เชิงวิชาการเพือ่
เทคโนโลยีและการศึกษา : ด้าน 30 คน
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 2557
ปฏิบัติงานเชือ่ ม
งานเชื่อมด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้า
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
ไฟฟ้าได้ถูกต้อง
หุ้มฟลักซ์และพื้นฐานทาง
พอใจในกระบวนการให้บริการ
การใช้ประโยชน์
เครื่องมือกล
ไม่น้อยกว่า 3.5 ร้อยละ 80
เชิงพาณิชย์ เพื่อ
การประกอบ
อาชีพได้
90,000
การใช้ประโยชน์
โครงการพัฒนาสื่อการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็ก 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน 11-12
บาท
เชิงวิชาการเพือ่
แบบสร้างสรรค์สาํ หรับเด็กก่อน เล็ก กองพัน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ตุลาคม
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 2557
พัฒนาสื่อการ
วัยเรียน
ทหารสื่อสาร
สอนแบบ
101
ค่าย 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในกระบวนการให้บริการ
สร้างสรรค์สําหรับ
กําแพงเพชร
ไม่น้อยกว่า 3.5 ร้อยละ 80
เด็กก่อนวัยเรียน
อัครโยธิน
30 คน

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ
1

2

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์
สมเกียรติ
เติมสุช

ผศ.ดร.ศิราณี
ศรีกนก

ระยะเวลา
ดําเนินการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคคลทั่วไปและ 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน รุ่นที่ 1
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 18,25
การออกแบบและวิเคราะห์แบบ ศิษย์เก่า
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 มกราคม
ชิ้นงานเชิงสร้างสรรค์ด้วย
46 คน
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง 2558
คอมพิวเตอร์
(2 รุ่น
รุ่นละ 23 คน) พอใจในกระบวนการให้บริการ รุ่นที่ 2
ไม่น้อยกว่า 3.5 ร้อยละ 80
8,15
กุมภาพันธ์
2558
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน 6-7
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิษย์เก่า
ประชาชนทั่วไป 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ มิถุนายน
เทคนิคการซ่อมเครื่องยนต์
และช่างซ่อม
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 2558
ระบบหัวฉีดเบนซินอย่างมือ
รถยนต์ของ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
อาชีพ
สถาน
พอใจในกระบวนการให้บริการ
ประกอบการ
ไม่น้อยกว่า 3.5 ร้อยละ 80
20 คน

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ
3

4

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

งบประมาณ
75,370
บาท

64,400
บาท

แผนการใช้
ผู้รับผิดชอบ
ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ ผศ.สว่าง
เชิงวิชาการ
ฉันทวิทย์
เพื่อให้มคี วามรู้ใน
การออกแบบและ
วิเคราะห์ชิ้นงาน

การใช้ประโยชน์
เชิงวิชาการ
เพื่อให้มคี วามรู้
ความเข้าใจ
เทคนิคการ
ตรวจเช็ค
สามารถซ่อม
เครื่องยนต์ระบบ
หัวฉีดเบนซินได้
อย่างถูกต้อง

นายสุระศักดิ์
ศรีปาน

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ
5

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการซ่อมเครื่องยนต์
ดีเซลคอมมอนเรลอย่างมือ
อาชีพ

6

โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชนเรื่องหลักสูตรช่าง
อุตสาหกรรมแก่ศูนย์วิวัฒน์
พลเมือง ส.พัน ๑ ร.อ.

ระยะเวลา
แผนการใช้
งบประมาณ
ดําเนินการ
ประโยชน์
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน 6-7
64,400
การใช้ประโยชน์
ศิษย์เก่า
ประชาชนทั่วไป 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ กรกฎาคม บาท
เชิงวิชาการ
และช่างซ่อม
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60
2558
เพื่อให้มคี วามรู้
รถยนต์ของ
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
ความเข้าใจ
สถาน
พอใจในกระบวนการให้บริการ
เทคนิคการ
ประกอบการ
ไม่น้อยกว่า 3.5 ร้อยละ 80
ตรวจเช็ค
21 คน
สามารถซ่อม
เครื่องยนต์ดเี ซล
คอมมอนเรลได้
นักเรียนวิวัฒน์ 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 21
การใช้ประโยชน์
73,490
พลเมืองและครู 90 ของกลุ่มเป้าหมาย
กุมภาพันธ์ บาท
เชิงวิชาการ
ฝึกในกองพัน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง 2558
(สวพ)
เพื่อให้มคี วามรู้
ทหารสื่อสารที่ พอใจในกระบวนการให้บริการ
ความเข้าใจใน
1 รักษาพระองค์ ไม่น้อยกว่า 3.5 ร้อยละ 85
งานหล่อและงาน
เชื่อม
90 คน
การใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ เพื่อ
การประกอบ
อาชีพได้

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผู้รับผิดชอบ
นายสุระศักดิ์
ศรีปาน

อ.ดร.เพชรา
พิพัฒน์สนั ติกุล

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

7

รร.บ้านตะโก
ล่าง ราชบุรี
173
น

โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชนเรื่องการสอนสร้างสรรค์
แลการสร้างสายอาชีพ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 19-20
90 ของกลุ่มเป้าหมาย
มีนาคม
ค 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง 2558
พอใจในกระบวนการให้บริการ
ไม่น้อยกว่า 3.5 ร้อยละ 85
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

งบประมาณ
253,870
บาท
(สวพ)

แผนการใช้
ผู้รับผิดชอบ
ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ อ.ดร.สราณีย์
เชิงวิชาการ
สุทธิศรีปรก
เพื่อให้มคี วามรู้
ความเข้าใจการ
สอนสร้างสรรค์
แลการสร้างสาย
อาชีพ
การใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย เพื่อ
สร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน
เป้าหมาย

