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จุดแข็ง (Strength : S) จุดออน (Weaknesses : W) 

1. ผูบริหารคณะใชหลักธรรมาภิบาลและเปดโอกาสให

บุคลากรในคณะมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทาง

พัฒนาการบริหารและจัดการคณะ 

1. ตำแหนงทางวิชาการของอาจารยยงัไมเปนไปตาม

เกณฑของ สกอ. 

2. บุคลากรของคณะท่ีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

เฉพาะ เพ่ือแกปญหาตามความตองการของชุมชนท่ี

สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

2. ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตอยูในระดับสูง 

3. มีครุภัณฑและอาคารสถานท่ี ท่ีสามารถใหบริการ

หรือใหคำปรึกษาแก ชุมชน ทองถ่ิน หนวยงานภายใน 

หนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 

3. นักศึกษามีทักษะการสื่อสาร การเขียนรายงาน

เทคนิคดานภาษาอังกฤษไมผานเกณฑมาตรฐาน 

4. มีเครือขายความรวมมือทางดานวิชาการ และวิชาชีพ

กับหนวยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชน 

4. คณะไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอการ

จัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ใหเกิดประสิทธิภาพ 

5. มีศักยภาพการจัดการแขงขันดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีระดับประเทศ 

5. ไมมีระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการ 

6. มีการฝกทักษะวิชาชีพจากสถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงาน 

6. ทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอกไม

เปนไปตามเกณฑ 

7. มีหลักสูตรท่ีมีใบประกอบวิชาชีพ 7. สิ่งสนับสนุนตอการเรียนการสอนไมเพียงพอตอการ

พัฒนาทักษะบัณฑิต 

8. มีผลงานอาจารยท่ีไดรับการเผยแพรในเวทีระดับชาติ 

นานาชาติ และไดรับรางวัลจากการประกวดแขงขัน

อยางตอเนื่อง 

8. หนวยงานไมสามารถสรางรายไดจากทรัพยากรท่ีมีได

อยางเต็มศักยภาพ 

9. มีผลงานนักศึกษาท่ีไดรับการเผยแพรในเวที

ระดับชาติ และไดรับรางวัลจากการประกวดแขงขัน

อยางตอเนื่อง 
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โอกาส (Opportunities : O) ภัยคุกคาม (Threats: T) 

1. พระบรมราโชบายท่ีเก่ียวของกับการศึกษาในสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ ร.10 มอบหมายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาควบคูกับการพัฒนาทองถ่ิน

อยางยั่งยืน 

1. แนวโนมของอัตราการเกิดของประชากร และคานิยม

ในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาลดลง 

2. นโยบายการพัฒนาประเทศของกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม เชน ไทย

แลนด 4.0 แนวโนมการพัฒนาขององคกรทุกภาคสวน

ในจังหวัดนครราชสีมา มีผลตอการจัดการศึกษาและ

ตลาดแรงงานของบัณฑิต 

2. การรับนักศึกษาไมเปนไปตามแผนการรับนักศึกษา

เนื่องจากคานิยมของนักเรียนตอสถาบันและการเปด

หลักสูตรภาคพิเศษของสถาบันอ่ืน 

3. มีหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีสามารถใหความรู

และประสบการณ รวมถึงจัดอบรมทางวิชาชีพท่ีสามารถ

ออกใบประกาศหรอืรับรองทักษะได 

3. นโยบายรัฐบาลท่ีสนับสนุนการศึกษาทางสายวิชาชีพ

ทำใหนักศึกษาจากสถาบันกลุมอาชีวศึกษาท่ีจะศึกษา

ตอในระดับอุดมศึกษามีจำนวนลดลง 

4. ความตองการของชุมชนดานการบริการวิชาการมี

สวนสงเสริมการทำวิจัยหรืองานสรางสรรคและนำไปใช

ประโยชนได 

4. นักศึกษาลาออกระหวางเรียน เนื่องจากสภาพปญหา

ทางเศรษฐกิจ สังคม มีผลตอการจัดการเรียนการสอน 

5. มีเครือขายความรวมมือดานวิชาการ วิชาชีพกับ

ภาครัฐและเอกชน ท้ังในและตางประเทศท่ีคณะ

สามารถเขารวมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

5. ภาระงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายมีจำนวนมาก สงผล

กระทบตอการเรียนการสอน และการทำผลงานวิชาการ 

6. มีแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก 6. เทคโนโลยีท่ีพัฒนาอยางกาวกระโดดสงผลกระทบตอ

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ 

7. อยูในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ 

สังคม และชุมชนท่ีเขมแข็ง  
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ปรัชญา แหลงความรูทางวิชาชีพและวิชาการ ผสานเทคโนโลยีคูคุณธรรม นำสูชุมชน 

 วิสัยทัศน 

 

มุงผลิตบัณฑิตดานเทคโนโลยีและการออกแบบ สูมาตรฐานวิชาชีพ และบริการวิชาการ  

 ประเด็นยุทธศาสตร 

 

1 การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการจัดการการศึกษา 

2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 

3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

ของคนในทองถ่ินและประเทศ 

 

4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีสมรรถนะสูง 

มีธรรมาภิบาล และมีความเปนสากล 

 
เปาประสงค 

 

 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให

เหมาะสมกับยุคสมัย สอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงภายใตบริบทการ

เรียนรูสมัยใหม 

2. ผลิตบัณฑิตที่ใฝการเรียนรูมี

คุณภาพทั้งทางวิชาการและวิชาชีพมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคตามอัต

ลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปนที่

ยอมรับของสังคม 

 

 

3. ผลิตบัณฑิตครูและพัฒนาครปูระจำการ 

และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะ 

เปนเลิศทั้งทางวิชาการ วิชาชีพครู 

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

สมัยใหม 

4. ผลผลิตงานวิชาการและผลงานวิจัยที่

มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ สามารถ

กอใหเกิดนวัตกรรมที่สอดคลองกับ

ทิศทางและเปาหมาย ยุทธศาสตรการ

พัฒนา สรางศักยภาพการแขงขันใหกับ

ประเทศ ตลอดจนเปนประโยชนตอการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

5. ชุมชนและสงัคมสามารถพ่ึงพาและ

ไดรับประโยชนจากศักยภาพและองค

ความรูทางวิชาการวิชาชีพและ

ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอยาง

เหมาะสม 

 
6. เพ่ือผลักดันใหมหาวิทยาลัยกาวไปสูการเปน

มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ เปนองคกรแหงการ

เรียนรูที่มีธรรมาภิบาล มีความม่ันคง ย่ังยืน และมี

ศักยภาพในการ พ่ึงพาตนเอง 

 
 

5 การสรางโอกาส ความเสมอภาค 

และความเทาเทียมกันทางสังคม 

 

6 การสรางมูลคาเพ่ิมจากภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม 

 

8. สรางความเปนธรรม และลด

ความเหลื่อมลาของสังคมในพ้ืนที่

เปูาหมายโดยการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนในการจัดการ

ตนเอง พัฒนาประชาชนในพ้ืนที่ทั้ง

ดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอมใหเปนคนที่มีคุณภาพ

สามารถพ่ึงพาตนเองได 

 
 
 

9. ปลูกฝงใหนักศึกษา บุคลากร 

และประชาชน ตระหนัก และมี

สวนรวมในการทำนุบำรุงศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม      ภูมิปญญา

ทองถ่ินทรัพยากรธรรมชาติ และ

เอกลักษณของความเปนชาติรักษา

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ

อารยธรรมโคราชและอีสานใต 

ตลอดจนสรางมูลคาเพ่ิมจากภูมิ

ปญญาทองถ่ินทรัพยากรธรรมชาติ

และศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 ดานประสิทธิผลตาม

แผนงานพันธกิจ

พ้ืนฐาน 

 

2.1 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ใหมี

ความพรอมในการดำเนินชีวิตและการ

ทำงานในโลกสมัยใหม (โครงการ 

2.1.1) 

2.6 สราง Partnership กับสถาน

ประกอบการ และสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานในการผลิตบัณฑิต (โครงการ 

2.6.1 และ 2.6.2) 

5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมที่

เปนสหวิทยาการ เพ่ือนำไปสูการใช

ประโยชน เชิงพาณิชยและมุงแกไขปญหา

ของสังคม (โครงการ 5.3.1) 

 

6.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัว 

มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล (โครงการ 

6.4.1) 



แผนท่ียุทธศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตอ) 
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ดานประสิทธิผลตาม

แผนงานยุทธศาสตร 
4.1 จัดกิจกรรม Open House ให

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนได

สะทอนความตองการที่แทจริง 

(โครงการ 4.1.1) 

5.2 พัฒนาเครือขายความรวมมือ 

ดานการวจิัยและการบริการ

วิชาการกับหนวยงานภายนอกทั้ง

ภาครัฐ เอกชน และชุมชนทองถิ่น 

(โครงการ 5.2.1) 

1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมที่

ตอบสนองการรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ (โครงการ 1.1.1) 

1.2 คัดเลือกนักศึกษาที่มี

ความสามารถ และศักยภาพสูง

เขาเรียนในหลกัสูตรตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย (โครงการ 1.2.1) 

1.3 พัฒนาสภาพแวดลอมและส่ิง

อำนวยความสะดวกตอการ

เรียนรูที่เหมาะสมและทันสมัย 

(โครงการ 1.3.1) 

1.4 พัฒนาสมรรถนะดานการ

จัดการเรียนรูของอาจารยตาม

แนวทาง Active Learning 

(โครงการ 1.4.1) 

1.6 จัดการเรียนรูแบบอิง

สมรรถนะ รวมถึงการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Blended 

Learning  (โครงการ 1.6.1) 

1.7 พัฒนาทักษะทางวิชาการ

และวิชาชพีแกนกัศึกษาให

สอดคลองกับการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 (โครงการ 1.7.1 

และ 1.7.2) 

3.3 สงเสริมการสรางครูของพระราชาให

มีอัตลักษณ "เกงวิชาการ เกงภาษา เกง

สอน มีจิตวิญญาณครู รูและรักทองถ่ิน" 

(โครงการ 3.3.1) 

 
3.7 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูประจำการ

และบุคลากรทางการศึกษาที่เนนโรงเรียน

เปนฐาน (โครงการ 3.7.1) 

 

4.4 สงเสริมการตีพิมพเผยแพร

และการนำเสนอผลงานวิชาการ

และงานวิจยัทั้งในระดับชาติ และ

นานาชาติ 

5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมที่

เปนสหวิทยาการ เพ่ือนำไปสูการใช

ประโยชน เชิงพาณิชยและมุงแกไขปญหา

ของสังคม (โครงการ 5.3.1) 

 

6.5 นำเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

และพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพสูง 

(โครงการ 6.5.1) 

6.2 สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและ

วิชาชีพของบุคลากร (โครงการ 6.2.1) 

8.1 บูรณาการพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยรวมกับหนวยงาน

เครือขาย เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ

ฐานรากชุมชน (โครงการ 8.1.1) 

8.4 สรางการมีสวนรวมของชุมชน

ในการบริหารจัดการตนเอง คล

อบคลุมทุกมิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม (โครงการ 

8.4.1) 

9.1 ทำนุบำรุงศาสนา

ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ

ของความเปนชาติ (โครงการ 

9.1.1) 

9.2 ปลูกฝงความสำนึกรักชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริยแก

นักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยและประชาชน

(โครงการ 9.1.1) 
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บทนำ 
 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.2548      

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา            

เพ่ือรับผิดชอบงานวิชาการดานการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรประยุกต และดานเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมในระดับอุดมศึกษา ตามความตองการของสังคม นอกจากนี้คณะฯ ยังมีภารกิจในการ

ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรู สืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน การบริการวิชาการแกชุมชน และทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทุกภารกิจมุงเนนเพ่ือการพัฒนาคนและสังคมใหมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ 

และมีความสามารถในการแขงขัน 

 การดำเนินภารกิจทุกดานของคณะฯ ใหบรรลุความสำเร็จตามเปาหมาย ตองมีกลยุทธท่ี

เหมาะสม และตอบสนองยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรของชาติ ตลอดจนตอง

คำนึงถึงการ บูรณาการยุทธศาสตรพ้ืนท่ีดวย 
 

ปรัชญา      

แหลงความรูทางวิชาชีพและวิชาการ ผสานเทคโนโลยีคูคุณธรรม นำสูชุมชน 

วิสัยทัศน  

  มุงผลิตบัณฑิตดานเทคโนโลยีและการออกแบบ สูมาตรฐานวิชาชีพ และบริการวิชาการ  

เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

 

พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิตดานเทคโนโลยีและการออกแบบสูมาตรฐานวิชาชีพ ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 

2) ผลิตครูท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานอุตสาหกรรม 

3) วิจัย สรางองคความรู พัฒนาเทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ินและ

สากล 

4) เปนแหลงบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสูทองถ่ิน 

5) สงเสริมการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 

6) บริหารจัดการภายใตการกำกับดูแลกิจการท่ีด ี

 

อัตลักษณของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ท่ีพ่ึงของทองถ่ิน ดานเทคโนโลยีและการออกแบบ 
   

ภาพของคณะ   

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความเปนเอกภาพ (unity) และมีศักดิ์ศรี (integrity)  
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อัตลักษณของบัณฑิตคณะ   

สำนึกดี  มีความรู พรอมสูงาน 
 

คุณลักษณะบัณฑิต 

  มีความรูและคุณธรรมท่ีเปนสากล มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต มีความสามารถ

ทางภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับท่ีใชงานได 



บทสรุปยุทธศาสตร กลยุทธ และโครงการ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ 
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1  การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการจัดการการศึกษา 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับยุคสมัย 

สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงภายใตบริบทการเรียนรู

สมัยใหม 

2. ผลิตบัณฑิตที่ใฝการเรียนรูมีคุณภาพทั้งทางวิชาการและ

วิชาชีพมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามอตัลักษณบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยเปนทีย่อมรับของสังคม 

1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมที่ตอบสนองการรางขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ 

1.1.1 โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคลองกับ

ความตองการของประเทศ 

1.2 คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงเขาเรียน

ในหลกัสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

1.2.1 โครงการปรับปรุงระบบการรับนักศึกษา 

1.3 พัฒนาสภาพแวดลอมและส่ิงอำนวยความสะดวกตอการ

เรียนรูที่เหมาะสมและทันสมัย 

1.3.1 โครงการพัฒนาส่ือและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

1.4 พัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของอาจารยตาม

แนวทาง Active Learning 

1.4.1 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning 

1.6 จัดการเรียนรูแบบอิงสมรรถนะ รวมถึงการจัดการเรียนการ

สอนแบบ Blended Learning 

1.6.1 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended 

Learning 

1.7 พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชพีแกนกัศึกษาให

สอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

1.7.1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

1.7.2 โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 

2.1 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

ใหมีความพรอมในการดำเนินชีวิตและการทำงานในโลกสมัยใหม 

2.1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียน

การสอนสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2.1.3 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของนักศึกษาในการ

สรางสรรคนวัตกรรม 

2.6 สราง Partnership กับสถานประกอบการ และสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในการผลิตบัณฑิต 

2.6.1 โครงการพัฒนาสมาคมศิษยเกา 

2.6.2 โครงการสหกิจศึกษา 

2 การผลิตและพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่มี

สมรรถนะสูง 

3. ผลิตบัณฑิตครูและพัฒนาครูประจำการ และบุคลากร

ทางการศึกษาที่มีสมรรถนะ เปนเลิศทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ

ครู สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของโลกสมัยใหม 

3.3 สงเสริมการสรางครูของพระราชาใหมีอัตลักษณ "เกงวิชาการ 

เกงภาษา เกงสอน มีจิตวิญญาณครู รูและรักทองถิ่น" 

3.3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ครู 

3.7 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูประจำการและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่เนนโรงเรียนเปนฐาน 

3.7.1 โครงการพัฒนาฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 



บทสรุปยุทธศาสตร กลยุทธ และโครงการ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ 
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3 การเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันของคนในทองถิ่น

และประเทศ 

4. ผลผลิตงานวิชาการและผลงานวิจยัทีม่หาวิทยาลัยมี

ความเชี่ยวชาญ สามารถกอใหเกิดนวัตกรรมที่สอดคลองกับ

ทิศทางและเปาหมาย ยุทธศาสตรการพฒันา สรางศักยภาพ

การแขงขันใหกบัประเทศ ตลอดจนเปนประโยชนตอการ

พัฒนาคุณภาพชวีิตของคนในสังคม 

4.1 จัดกิจกรรม Open House ใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน

ไดสะทอนความตองการที่แทจริง 

4.1.1 โครงการพัฒนาและยกระดับสูความเปนเลิศดานงานวิจัย 

และงานวิชาการ 

5. ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาและไดรับประโยชนจาก

ศักยภาพและองคความรูทางวิชาการวิชาชีพและ

ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสม 

4.4 สงเสริมการตีพิมพเผยแพรและการนำเสนอผลงานวิชาการ

และงานวิจยัทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ 

 

5.2 พัฒนาเครือขายความรวมมือ ดานการวิจัยและการบริการ

วิชาการกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

ทองถิ่น 

5.2.1 โครงการพัฒนาทองถิ่นรวมกับเครือขาย 

5.3 บูรณาการงานวิจยัและนวัตกรรมที่เปนสหวิทยาการ เพื่อ

นำไปสูการใชประโยชน เชิงพาณิชยและมุงแกไขปญหาของสังคม 

5.3.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น 

4 การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการใหมีสมรรถนะสูง มีธรร

มาภิบาล และมีความเปนสากล 

6. เพื่อผลักดันใหมหาวิทยาลัยกาวไปสูการเปน

มหาวิทยาลัยในกากบัของรัฐ เปนองคกรแหงการเรียนรูที่มี

ธรรมาภิบาล มีความมั่นคง ยั่งยืน และมศัีกยภาพในการ 

พึ่งพาตนเอง 

6.2 สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร 6.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6.4.1 โครงการบริหารทรัพยสิน สรางเสถียรภาพทางการเงิน และ

งบประมาณ สนับสนุนการบริหารจัดการคณะ 

6.5.1 โครงการจดัหารายไดจากทรัพสินของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

6.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ 

และมีธรรมาภบิาล 

6.5 นำเทคโนโลยีมาเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานและพัฒนา

ระบบงานใหมีประสิทธภิาพสูง 



บทสรุปยุทธศาสตร กลยุทธ และโครงการ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โครงการ 
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5 การสรางโอกาส ความเสมอ

ภาค และความเทาเทียมกัน

ทางสังคม 

8. สรางความเปนธรรม และลดความเหล่ือมลาของสังคมใน

พื้นที่เปูาหมายโดยการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใน

การจัดการตนเอง พัฒนาประชาชนในพืน้ที่ทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมใหเปนคนที่มีคุณภาพ

สามารถพึ่งพาตนเองได 

8.1 บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยรวมกับหนวยงาน

เครือขาย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชน 

8.1.1 โครงการชุมชนตนแบบดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม ภูมิ

ปญญา และการจัดการดวยเทคโนโลย ี

8.4 สรางการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง คล

อบคลุมทุกมิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

8.4.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมทางภูมิปญญาเพื่อ

สรางอาชีพและสรางความยั่งยืนของชุมชน 

6 การสรางมูลคาเพิ่มจากภูมิ

ปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม 

9. ปลูกฝงใหนักศึกษา บุคลากร และประชาชน ตระหนกั 

และมีสวนรวมในการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม      

ภูมิปญญาทองถิ่นทรัพยากรธรรมชาติ และเอกลักษณของ

ความเปนชาติรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และอารย

ธรรมโคราชและอีสานใต ตลอดจนสรางมูลคาเพิ่มจากภูมิ

ปญญาทองถิ่นทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 

9.1 ทำนุบำรุงศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

และเอกลักษณของความเปนชาติ 

9.1.1 โครงการสืบสานประเพณีเพื่อการอนุรักษ สืบสานทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาพื้นถิ่นโคราช 

9.2 ปลูกฝงความสำนึกรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแก

นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยและประชาชน 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนี้เปนการ

นำกลยุทธท่ีไดจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 – 2565 มาเปนกรอบนโยบายการทำงาน และนำผลการ

ดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 และผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติ

การงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ท่ีไดสรุป ประเมินผลการดำเนินงาน และวิเคราะห

ปญหา อุปสรรค เพ่ือนำมาพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรม ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีการ

จัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมกับการทำงานของแตละหนวยงาน และสอดคลองกับนโยบายของ

คณะรัฐมนตรี 8 ดาน คือ นโยบายเรงดวนท่ีจะดำเนินการในปแรก นโยบายความม่ันคงของรัฐ นโยบาย

เศรษฐกิจ 38นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นโยบาย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551-2565)   

ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีพันธกิจในการผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถ

ปรับตัวสำหรับงานตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพของคณะในการสรางความรูและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาท่ียั่งยืนของทองถ่ินไทย โดยใชกลไกธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับ และเครือขายระหวาง

หนวยงาน ท้ังนี้ไดกำหนดแผนปฏิบัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ท่ีสอดคลองกับพันธกิจของ

คณะ ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร คือ  

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูง 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของคนในทองถ่ินและประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเปน

สากล 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางมูลคาเพ่ิมจากภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 รายละเอียดของแตละประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย เปาประสงค  กลยุทธ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

คาเปาหมายของโครงการหรือกิจกรรม หนวยงานรับผิดชอบภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

งบประมาณ และระยะเวลาการดำเนินงาน เปนดังท่ีจะนำเสนอไปตามลำดับ 
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ยุทธศาสตรท่ี  1  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

เปาประสงค 2. ผลิตบัณฑิตท่ีใฝการเรียนรูมีคุณภาพท้ังทางวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคตามอัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับของสังคม 

กลยุทธ 2.1 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ใหมีความพรอมในการ

ดำเนินชีวิตและการทำงานในโลกสมัยใหม 

2.6 สราง Partnership กับสถานประกอบการ และสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการผลิต

บัณฑิต 

โครงการ 2.1.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสาขา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2.6.1 โครงการพัฒนาสมาคมศิษยเกา 

2.6.2 โครงการสหกิจศึกษา 

แผนงานยุทธศาสตร 

เปาประสงค 1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับยุคสมัย สอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงภายใตบริบทการเรียนรูสมัยใหม 

2. ผลิตบัณฑิตท่ีใฝการเรียนรูมีคุณภาพท้ังทางวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคตามอัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับของสังคม 

กลยุทธ 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมท่ีตอบสนองการรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

1.2 คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความสามารถ และศักยภาพสูงเขาเรียนในหลกัสูตรตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

1.3 พัฒนาสภาพแวดลอมและสิ่งอำนวยความสะดวกตอการเรียนรูท่ีเหมาะสมและ

ทันสมัย 

1.4 พัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของอาจารยตามแนวทาง Active Learning 

1.6 จัดการเรียนรูแบบอิงสมรรถนะ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended 

Learning 

1.7 พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษาใหสอดคลองกับการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 

2.1 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ใหมีความพรอมในการ

ดำเนินชีวิตและการทำงานในโลกสมัยใหม 
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โครงการ 1.1.1 โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรท่ีทันสมัยสอดคลองกับความตองการของ

ประเทศ 

1.2.1 โครงการปรับปรุงระบบการรับนักศึกษา 

1.3.1 โครงการพัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

1.4.1 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

1.6.1 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning 

1.7.1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

1.7.2 โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 

2.1.1 โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการกับการทำงาน 

2.1.3 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของนักศึกษาในการสรางสรรคนวัตกรรม 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และคาเปาหมาย 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ คาเปาหมาย 2563 

กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ใหมีความพรอมในการ

ดำเนินชีวิตและการทำงานในโลกสมัยใหม 

1. (ก.1) หลักสูตรท่ีผานเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 9 หลักสูตร 

2. (ก.1) จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 157 คน 

3. (ก.1) จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู 580 คน 

4. (ก.2) จำนวนครั้งท่ีนักศึกษาใหม ทุกหลักสูตรไดรับการปฐมนิเทศตอป

การศึกษา 

1 ครั้ง 

5. (ก.2) จำนวนนักศึกษาเขาใหมเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ รอยละ 90 

6. (ก.3) รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมของแตละหลักสูตร รอยละ 90 

7. (ก.3) จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมสูงข้ึน รอยละ 20 

8. (ก.4) จำนวนหลักสูตรท่ีจัดกิจกรรม 9 หลักสูตร 

9. (ก.4) จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีความรูเพ่ิมสูงข้ึน รอยละ 20 

10. (ก.5) จำนวนครั้งท่ีนักศึกษาชั้นปสุดทายไดรับการปจฉิมนิเทศ 1 ครั้ง 

11. (ก.5) รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม รอยละ 90 

12. (ก.6) รอยละนักศึกษาท่ีไดรับการสงเสริมการผลิตบัณฑิตทางสถาปตยกรรมให

มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

รอยละ 95 
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13. (ก.7) รอยละนักศึกษาท่ีไดรับการสงเสริมการผลิตบัณฑิตทางสถาปตยกรรมให

มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละ 95 

14. (ก.8) รอยละนักศึกษาท่ีไดรับการสงเสริมการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมใหมี

คุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละ 95 

15. (ก.9) จำนวนหลักสูตรท่ีเขารวมกิจกรรม 9 หลักสูตร 

รวมกลยุทธท่ี 2.1 จำนวน 15 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 2.6 สราง Partnership กับสถานประกอบการ และสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการผลิต

บัณฑิต 

16. (ก.10) จำนวนหลักูตรท่ีมีศิษยเกาเขารวมกิจกรรม 9 หลักสูตร 

17. (ก.11) จำนวนการฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา/สหกิจศึกษา 1 ครั้ง 

รวมกลยุทธท่ี 2.6 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

แผนงานยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ คาเปาหมาย 2563 

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมท่ีตอบสนองการรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

18. (ก.12) จำนวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน 2 รายวิชา 

รวมกลยุทธท่ี 1.1 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 1.2 คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความสามารถ และศักยภาพสูงเขาเรียนในหลกัสูตรตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

19. (ก.13) จำนวนหลักสูตรท่ีเขารวมกิจกรรม 9 หลักสูตร 

20. (ก.13) จำนวนนักศึกษาท่ีเขาใหมเพ่ิมสูงข้ึน รอยละ 10 

รวมกลยุทธท่ี 1.2 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 1.3 พัฒนาสภาพแวดลอมและส่ิงอำนวยความสะดวกตอการเรียนรูท่ีเหมาะสมและทันสมัย 

21. (ก.14) จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอร ทดแทนเครื่อง

คอมพิวเตอรชุดเดิมในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของคณะ 

50 เครื่อง 

รวมกลยุทธท่ี 1.3 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 1.4 พัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของอาจารยตามแนวทาง Active Learning 

22. (ก.15) รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning 

รอยละ 50 

รวมกลยุทธท่ี 1.4 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 1.6 จัดการเรียนรูแบบอิงสมรรถนะ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended 

Learning 
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23. (ก.16) รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended 

Learning 

รอยละ 50 

รวมกลยุทธท่ี 1.6 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 1.7 พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษาใหสอดคลองกับการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 

24. (ก.17) รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายท่ีสอบผาน

ภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 

รอยละ 50 

25. (ก.18) รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายท่ีสอบผานเกณฑการ

ทดสอบดานดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 25 

รวมกลยุทธท่ี 1.7 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ใหมีความพรอมในการ

ดำเนินชีวิตและการทำงานในโลกสมัยใหม 

26. (ก.19) รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ

ทำงาน (work integrated learning) 

รอยละ 50 

27. (ก.20) จำนวนผลงานหรือชิน้งานของนักศึกษาท่ีไดรบัการยกยองหรือไดรับ

รางวัลระดับชาติหรือนานาชาต ิ

1 ผลงาน 

28. (ก.20) จำนวนหลักสูตรท่ีเขารวมกิจกรรม 9 หลักสูตร 

29. (ก.21) จำนวนทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา    30 ทุน 

30. (ก.21) จำนวนบทความวิจัยท่ีไดรับการเผยแพร 5 บทความ 

รวมกลยุทธท่ี 2.1 จำนวน 5 ตัวช้ีวัด 

รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ  ยุทธศาสตรท่ี  1 จำนวน 30 ตัวช้ีวัด 
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แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ คาเปาหมาย 2563 

กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ใหมีความพรอมในการ

ดำเนินชีวิตและการทำงานในโลกสมัยใหม 

1. (ก.1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 

2. (ก.1) รอยละของผูสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 70 

3. (ก.1) รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายในระยะเวลา 1 ป 

รอยละ 80 

4. (ก.1) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 4.2 

5. (ก.1) รอยละของหลักสูตรท่ีผานเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา รอยละ 100 

6. (ก.2) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเขารวมกิจกรรม ระดับ 4 

7. (ก.2) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 

8. (ก.3) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 3 

9. (ก.4) ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ระดับ 4 

10. (ก.5) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 

11. (ก.6) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 

12. (ก.7) นักศึกษามีความพึงพอใจตอความพรอมของเอกสารและวัสดุ

ประกอบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 

ระดับ 4 

13. (ก.8) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 

14. (ก.9) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาเขารวมกิจกรรม ระดับ 4 

รวมกลยุทธท่ี 2.1 จำนวน 14 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 2.6 สราง Partnership กับสถานประกอบการ และสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการผลิต

บัณฑิต 

15. (ก.10) ความพึงพอใจของศิษยเกาท่ีเขารวมกิจกรรม ระดับ 4 

16. (ก.10) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 

17. (ก.11) ระดับความพึงพอใจของหนวยงานตอการฝกประสบการณวิชาชีพ/สห

กิจศึกษา 

ระดับ 4 

รวมกลยุทธท่ี 2.6 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 

แผนงานยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ คาเปาหมาย 2563 

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมท่ีตอบสนองการรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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18. (ก.12) ระดับความสำเรจ็ของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 

รวมกลยุทธท่ี 1.1 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 1.2 คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความสามารถ และศักยภาพสูงเขาเรียนในหลกัสูตรตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

19. (ก.13) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 

รวมกลยุทธท่ี 1.2 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 1.3 พัฒนาสภาพแวดลอมและส่ิงอำนวยความสะดวกตอการเรียนรูท่ีเหมาะสมและทันสมัย 

20. (ก.14) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 

ตอสื่อ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

คาเฉลี่ย 4.00 

รวมกลยุทธท่ี 1.3 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 1.4 พัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของอาจารยตามแนวทาง Active Learning 

21. (ก.15) ระดบัความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ระดับ 3 

รวมกลยุทธท่ี 1.4 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 1.6 จัดการเรียนรูแบบอิงสมรรถนะ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended 

Learning 

22. (ก.16) ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended 

Learning 

ระดับ 3 

รวมกลยุทธท่ี 1.6 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 1.7 พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษาใหสอดคลองกับการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 

23. (ก.17) ระดับความสำเร็จของการจัดการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับ 3 

24. (ก.18) ระดับความสำเร็จของการจัดการกิจกรรมเสริมทักษะ ระดับ 3 

รวมกลยุทธท่ี 1.7 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ใหมีความพรอมในการ

ดำเนินชีวิตและการทำงานในโลกสมัยใหม 

25. (ก.19) ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ

ทำงาน (work integrated learning) 

ระดับ 3 

26. (ก.20) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 3 

27. (ก.21) ระดับความสำเร็จของการเผยแพร ระดับ 4 

รวมกลยุทธท่ี 2.1 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 

รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ  ยุทธศาสตรท่ี  1 จำนวน 27 ตัวช้ีวัด 
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แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 1 การประกันคุณภาพการศึกษา - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

- ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร                 

- ผูชวยคุณบดีฝายประกันคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนางานวิจัย 

กิจกรรมท่ี 2 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม - รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  

- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 3 การอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียม

ความพรอมกอนเรียน 

- รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 4 การศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการอบรมทางวิชาการใหนักศึกษา 

- รองคณบดีฝายวิชาการและวเิทศสัมพันธ 

- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 5 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา - รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

- ประธานหลักสตูร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 6 การสงเสริมการผลิตบัณฑิตทาง

สถาปตยกรรมใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- ประธานหลักสูตรสถาปตยกรรม 

กิจกรรมท่ี 7 จัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอนเพ่ือ

ผลิตบัณฑิตสาขาสถาปตยกรรม 

- ประธานหลักสูตรสถาปตยกรรม 

กิจกรรมท่ี 8 การสงเสริมการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมให

มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม 

กิจกรรมท่ี 9 การแขงขันกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพ - รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา                  

- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 10 โครงการศิษยเกาและพ่ีนองสัมพันธ - รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  

- ประธานหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 11 การฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา/     

สหกิจศึกษา 

- รองคณบดีฝายวิชาการและวเิทศสัมพันธ 

- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 
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แผนงานยุทธศาสตร 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 12 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรท่ีทันสมัย - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

- ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร                 

- ผูชวยคุณบดีฝายประกันคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนางานวิจัย 

กิจกรรมท่ี 13 กิจกรรมประชาสัมพันธและแนะแนว

หลักสูตร 

- รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 14 การเชาเครื่องคอมพิวเตอรหองปฏิบัติการ - หัวหนาสำนักงานคณบดี 

กิจกรรมท่ี 15 สงเสรมิการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning 

- รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 16 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Blended Learning 

- รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 17 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 18 พัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 19 สงเสริมการจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณา

การกับการทำงาน (work integrated learning) 

- รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 20  การสงเสริมศักยภาพของ นักศึกษาในการ

แขงขันหรือ การเขารวมประชุมทางวิชาการ 

- รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 21 การอุดหนุนทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูง 

แผนงานยุทธศาสตร 

เปาประสงค 3. ผลิตบัณฑิตครูและพัฒนาครูประจำการ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะ 

เปนเลิศท้ังทางวิชาการ วิชาชีพครู สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม 

กลยุทธ 3.3 สงเสริมการสรางครูของพระราชาใหมีอัตลักษณ "เกงวิชาการ เกงภาษา เกงสอน มี

จิตวิญญาณครู รูและรักทองถ่ิน" 

3.7 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเนนโรงเรียน

เปนฐาน 

โครงการ 3.3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

3.7.1 โครงการพัฒนาฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และคาเปาหมาย 

แผนงานยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ คาเปาหมาย 2563 

กลยุทธท่ี 3.3 สงเสริมการสรางครูของพระราชาใหมีอัตลักษณ "เกงวิชาการ เกงภาษา เกงสอน มีจิต

วิญญาณครู รูและรักทองถิ่น" 

1. (ก.22) จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 ของนักศึกษา

ท่ีมีคำสั่งเขารวม 

รอยละ 80 

รวมกลยุทธท่ี 3.3 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 3.7 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเนนโรงเรียนเปน

ฐาน 

2. (ก.23) จำนวนอาจารยท่ีเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 ของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

รอยละ 80 

รวมกลยุทธท่ี 3.7 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ  ยุทธศาสตรท่ี  2 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 
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แผนงานยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ คาเปาหมาย 2563 

กลยุทธท่ี 3.3 สงเสริมการสรางครูของพระราชาใหมีอัตลักษณ "เกงวิชาการ เกงภาษา เกงสอน มีจิต

วิญญาณครู รูและรักทองถิ่น" 

1. (ก.22) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 

2. (ก.22) ระดับความสำเร็จของการสรางครูของพระราชา ระดับ 3 

รวมกลยุทธท่ี 3.3 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 3.7 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเนนโรงเรียนเปน

ฐาน 

3. (ก.23) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 

4. (ก.23) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาครูประจำการและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

ระดับ 3 

รวมกลยุทธท่ี 3.7 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ  ยุทธศาสตรท่ี  2 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด 

 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 22 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษา

คร ู

- รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

- ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป 

กิจกรรมท่ี 23 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย (ครูของ

ครู) 

- รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

 - ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของคนในทองถิ่นและประเทศ 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 
เปาประสงค 5. ชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาและไดรับประโยชนจากศักยภาพและองคความรูทาง

วิชาการวิชาชีพและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสม 

กลยุทธ 5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเปนสหวิทยาการ เพ่ือนำไปสูการใชประโยชน 

เชิงพาณิชยและมุงแกไขปญหาของสังคม 

โครงการ 5.3.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

แผนงานยุทธศาสตร 

เปาประสงค 4. ผลผลิตงานวิชาการและผลงานวิจัยท่ีมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ สามารถ

กอใหเกิดนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับทิศทางและเปาหมาย ยุทธศาสตรการพัฒนา 

สรางศักยภาพการแขงขันใหกับประเทศ ตลอดจนเปนประโยชนตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

5. ชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาและไดรับประโยชนจากศักยภาพและองคความรูทาง

วิชาการวิชาชีพและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสม 

กลยุทธ 4.1 จัดกิจกรรม Open House ใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนไดสะทอนความ

ตองการท่ีแทจริง 

4.4 สงเสริมการตีพิมพเผยแพรและการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยท้ังใน

ระดับชาติ และนานาชาติ 

5.2 พัฒนาเครือขายความรวมมือ ดานการวิจัยและการบริการวิชาการกับหนวยงาน

ภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชนทองถ่ิน 

5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเปนสหวิทยาการ เพ่ือนาไปสูการใชประโยชน 

เชิงพาณิชยและมุงแกไขปญหาของสังคม 

โครงการ 4.1.1 โครงการพัฒนาและยกระดับสูความเปนเลิศดานงานวิจัย และงานวิชาการ 

5.2.1 โครงการพัฒนาทองถ่ินรวมกับเครือขาย 

5.3.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และคาเปาหมาย 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ คาเปาหมาย 2563 

กลยุทธท่ี 5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเปนสหวิทยาการ เพ่ือนาไปสูการใชประโยชน           

เชิงพาณิชยและมุงแกไขปญหาของสังคม 

1. (ก.24) จำนวนผลิตภัณฑชุมชน OTOP ท่ีไดรับการ 

พัฒนามูลคา 

1 ผลิตภัณฑ 

รวมกลยุทธท่ี 5.3 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

แผนงานยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ คาเปาหมาย 2563 

กลยุทธท่ี 5.2 พัฒนาเครือขายความรวมมือ ดานการวิจัยและการบริการวิชาการกับหนวยงาน

ภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชนทองถิ่น 

2. (ก.25) จำนวนเครือขายความรวมมือ 4 เครือขาย 

3. (ก.25) จำนวนภาคีเครือขายขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมา

และอีสานใต 

1 เครือขาย 

4. (ก.25) จำนวนผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการท่ีไดเผยแพร 2 บทความ 

5. (ก.26) จำนวนเครือขายความรวมมือดานการจัดการแขงขันหุนยนต 1 เครือขาย 

6. (ก.26) จำนวนการจัดการแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย 1 รายการ 

รวมกลยุทธท่ี 5.2 จำนวน 5 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเปนสหวิทยาการ เพ่ือนาไปสูการใชประโยชน เชิง

พาณิชยและมุงแกไขปญหาของสังคม 

7. (ก.27) จำนวนตนแบบผลิตภัณฑสินคาท่ีระลึก 3 ตนแบบ 

8. (ก.27) จำนวนหมูบาน/ชุมชนท่ีไดรับการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี

ทางดานวิจัย และบริการวิชาการ 

1 หมูบาน 

9. (ก.28) จำนวนตนแบบผลิตภัณฑ 5 ตนแบบ 

10. (ก.28) จำนวนนักศึกษาท่ีเขารับบริการ 126 คน 

11. (ก.28) จำนวนหมูบาน/ชุมชนท่ีไดรับการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี

ทางดานวิจัย และบริการวิชาการ 

1 หมูบาน 

รวมกลยุทธท่ี 5.3 จำนวน 5 ตัวช้ีวัด 
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กลยุทธท่ี 4.1 จัดกิจกรรม Open House ใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนไดสะทอนความตองการ

ท่ีแทจริง 

12. (ก.29) จำนวนหลักสูตรภายในคณะเขารวมจัดนิทรรศการ 9 หลักสูตร 

13. (ก.29) จำนวนผูเขารวมชมนิทรรศการ 500 คน 

รวมกลยุทธท่ี 4.1 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 4.4 สงเสริมการตีพิมพเผยแพรและการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยท้ังใน

ระดับชาติ และนานาชาติ 

14. (ก.30) จำนวนบทความวิชาการท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ 3 บทความ 

15. (ก.31) จำนวนสถาบันเครือขายเขารวมการประชุมวิชาการ 5 สถาบัน 

16. (ก.31) จำนวนวารสารทางวิชาการ 1 ฉบับ 

17. (ก.32) จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมงานสรางสรรคท่ีไดรับรางวัลระดับชาติ

และหรือนานาชาติ 

1 ผลงาน 

รวมกลยุทธท่ี 4.4 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด 

รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ  ยุทธศาสตรท่ี  3 จำนวน 17 ตัวช้ีวัด 

 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ คาเปาหมาย 2563 

กลยุทธท่ี 5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเปนสหวิทยาการ เพ่ือนาไปสูการใชประโยชน           

เชิงพาณิชยและมุงแกไขปญหาของสังคม 

1. (ก.24) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 

รวมกลยุทธท่ี 5.3 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

แผนงานยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ คาเปาหมาย 2563 

กลยุทธท่ี 5.2 พัฒนาเครือขายความรวมมือ ดานการวิจัยและการบริการวิชาการกับหนวยงาน

ภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชนทองถิ่น 

2. (ก.25) ระดับความสำเร็จของงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพร ระดับ 3 

3. (ก.26) ระดับความสำเร็จของการจัดการแขงขัน ระดับ 3 

รวมกลยุทธท่ี 5.2 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเปนสหวิทยาการ เพ่ือนาไปสูการใชประโยชน เชิง

พาณิชยและมุงแกไขปญหาของสังคม 

4. (ก.27) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 
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5. (ก.28) รอยละของหลักสูตรท่ีมีการสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

สรางสรรคนวตักรรม 

รอยละ 50 

6. (ก.28) ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยในการแกไขปญหาหรือพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 

คาเฉลี่ย 4.1 

รวมกลยุทธท่ี 5.3 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 4.1 จัดกิจกรรม Open House ใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนไดสะทอนความตองการ

ท่ีแทจริง 

7. (ก.29) ระดับความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ ระดับ 5 

รวมกลยุทธท่ี 4.1 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 4.4 สงเสริมการตีพิมพเผยแพรและการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยท้ังใน

ระดับชาติ และนานาชาติ 

8. (ก.30) ระดับความพึงพอใจตอวารสารวิชาการฯ ระดับ 4 

9. (ก.31) ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมวิชาการ ระดับ 3 

10. (ก.31) รอยละของผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับชาต ิ รอยละ 70 

11. (ก.32) รอยละของผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพร ในระดับนานาชาต ิ รอยละ 20 

12. (ก.32) รอยละของผลงานวิจัยท่ีนำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยหรือจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

รอยละ 15 

รวมกลยุทธท่ี 4.4 จำนวน 5 ตัวช้ีวัด 

รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ  ยุทธศาสตรท่ี  3 จำนวน 12 ตัวช้ีวัด 
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แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 24 การสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑจากภูมิปญญา

ทองถ่ินและวัฒนธรรมดวยนวัตกรรมงานวิจัยกลุม

เครื่องปนดินเผาดานเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา 

- ประธานหลักสูตรนวัตกรรมเซรามิกส 

แผนงานยุทธศาสตร 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 25 การพัฒนาความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 26 การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมป

ประเทศไทย ประจำป 2563 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (TPA Robot 

Contest Thailand Championship) 

- รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

- ประธานหลกัสูตร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 27 การสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑชุมชน

เครื่องปนดินเผาดานเกวียนจากนวัตกรรมสูผลิตภัณฑ

สินคาท่ีระลึกจากอัตลักษณแหลงทองเท่ียวจังหวัด

นครราชสีมา 

- ผศ. เกรียงไกร ดวงขจร 

กิจกรรมท่ี 28  การพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานใหเหมาะสม

กับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน 

- คณบดี 

กิจกรรมท่ี 29 วันวิชาการและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 3 ภายใต

แนวคิด “เลือกแนวทาง....วางอนาคต”  

(FIT Open House 2020) 

- รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 30 การจัดทำวารสารทางวิชาการดาน

เทคโนโลย ี

- ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนางานวิจัย 

กิจกรรมท่ี 31 การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งท่ี 

11 (ESTACON 2020) 

- ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนางานวิจัย 

กิจกรรมท่ี 32 สงเสริมใหอาจารยพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 

นวัตกรรม งานสรางสรรค สูมาตรฐานสากล 

- ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนางานวิจัย 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเปนสากล 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

เปาประสงค 6. เพ่ือผลักดันใหมหาวิทยาลัยกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ เปนองคกร

แหงการเรียนรูท่ีมีธรรมาภิบาล มีความม่ันคง ยั่งยืน และมีศักยภาพในการ พ่ึงพา

ตนเอง 

กลยุทธ 6.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

โครงการ 6.4.1 โครงการบริหารทรัพยสิน สรางเสถียรภาพทางการเงิน และงบประมาณ 

สนับสนุนการบริหารจัดการคณะ 

แผนงานยุทธศาสตร 

เปาประสงค 6. เพ่ือผลักดันใหมหาวิทยาลัยกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ เปนองคกร

แหงการเรียนรูท่ีมีธรรมาภิบาล มีความม่ันคง ยั่งยืน และมีศักยภาพในการ พ่ึงพา

ตนเอง 

กลยุทธ 6.2 สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร 

6.5 นำเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานใหมี

ประสิทธิภาพสูง 

โครงการ 6.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

6.5.1 โครงการจัดหารายไดจากทรัพสินของมหาวิทยาลัย 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และคาเปาหมาย 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ คาเปาหมาย 2563 

กลยุทธท่ี 6.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

1. (ก.33) รอยละการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 95 

2. (ก.34) จำนวนครุภัณฑท่ีไดรับการจัดสรรจากแผนจัดหาครุภัณฑประจำปของ

คณะ 

รอยละ 95 

3. (ก.35) รอยละของครุภัณฑท่ีไดรับการซอมบำรุงจากแผนการซอมครุภัณฑ

ประจำป 

รอยละ 80 

4. (ก.36) การเบิกจายคาสาธารณูประโภค 12 เดือน 

5. (ก.36) ผลการเบิกจายคาสาธารณูประโภค รอยละ 100 

6. (ก.37) รอยละการเบิกจายงบประมาณในงานธุรการและประสานงาน รอยละ 100 
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7. (ก.38) จำนวนการประชุมบุคลากรคณะตอปการศึกษา 2 ครั้ง 

8. (ก.38) จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 12 ครั้ง 

9. (ก.38) จำนวนการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 3 ครั้ง 

10. (ก.39) แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (63-67) 1 เลม 

11. (ก.39) แผนกลยุทธทางการเงิน 5 ป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (63-67) 1 เลม 

12. (ก.39) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 1 เลม 

13. (ก.39) แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 1 เลม 

14. (ก.39) แผนกลยุทธทางการเงิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 1 เลม 

15. (ก.39) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ 2563 1 เลม 

16. (ก.40) แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

1 เลม 

17. (ก.40) แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

1 เลม 

18. (ก.40) แผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจิทัล คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

1 เลม 

19. (ก.40) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 ระดับคณะ และ

หลักสูตร 

1 เลม 

20. (ก.41) แผนงานการบริการวิชาการแกสังคม และแผนการดำเนินงานการ

บริการวิชาการ ประจำปการศึกษา 2562 ปงบประมาณ 2563 

1 เลม 

21. (ก.41) แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 

2563 

1 เลม 

22. (ก.41) แผนงานขับเคลื่อนนโยบายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปลอดขยะ 

ปงบประมาณ 2563 

1 เลม 

รวมกลยุทธท่ี 6.4 จำนวน 22 ตัวช้ีวัด 

แผนงานยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ คาเปาหมาย 2563 

กลยุทธท่ี 6.2 สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร 

23. (ก.42) แผนพัฒนาบุคลากรสายสอน 1 แผน 

24. (ก.42) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนพัฒนาบุคลากร 2 ครั้ง 

25. (ก.42) รอยละบุคลากรสายสอนเขารวมประชุม สัมมนา ตามแผน รอยละ 75 

26. (ก.43) แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 1 แผน 
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27. (ก.43) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนพัฒนาบุคลากร 2 ครั้ง 

28. (ก.43) รอยละบุคลากรสายสอนเขารวมประชุม สัมมนา ตามแผน รอยละ 75 

รวมกลยุทธท่ี 6.2 จำนวน 6 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 6.5 นำเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ

สูง 

29. (ก.44) รอยละของรายไดอ่ืนๆ ตอรายรับท้ังหมด รอยละ 10 

รวมกลยุทธท่ี 6.5 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ  ยุทธศาสตรท่ี 4 จำนวน 29 ตัวช้ีวัด 

 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ คาเปาหมาย 2563 

กลยุทธท่ี 6.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

1. (ก.33) นักศึกษามีความพึงพอใจตอความพรอมของเอกสารและวัสดุ

ประกอบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมในการเรียนท้ังรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ 

ระดับ 4 

2. (ก.34) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอความพรอมของครุภัณฑ

ประกอบการจัดการเรียนการสอน 

ระดับ 4 

3. (ก.35) นักศึกษามีความพึงพอใจตอทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

ระดับ 4 

4. (ก.37) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานธุรการคณะ ระดับ 4 

5. (ก.38) ระดับความสำเร็จในการประชุมบุคลากรคณะ ระดับ 4 

6. (ก.38) ระดบัความสำเร็จในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ระดับ 4 

7. (ก.38) ระดบัความสำเร็จในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ระดับ 4 

8. (ก.39) ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร รอยละ 85 

9. (ก.39) ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธทางการเงิน รอยละ 60 

10. (ก.39) ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ รอยละ 85 

11. (ก.39) รอยละการเบิกจายตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการงบประมาณ รอยละ 97 

12. (ก.39) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

ระดับ 4 

13. (ก.40) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการกับการทำงาน 

 

ระดับ 3 
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14. (ก.40) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดาน

ภาษาอังกฤษ 

ระดับ 3 

15. (ก.40) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาใหมี

ความสามารถดานดิจิทัล 

ระดับ 3 

16. (ก.40) ผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ และระดับหลักสูตร มีคะแนนสูงข้ึน

จากป 2562 

3.5 คะแนน 

17. (ก.41) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ระดับ 4 

รวมกลยุทธท่ี 6.4 จำนวน 17 ตัวช้ีวัด 

แผนงานยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ คาเปาหมาย 2563 

กลยุทธท่ี 6.2 สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร 

18. (ก.42) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ระดับ 4 

19. (ก.43) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ระดับ 4 

รวมกลยุทธท่ี 6.2 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 6.5 นำเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพ

สูง 

20. (ก.44) ระดับความสาเร็จของการนำเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 3 

รวมกลยุทธท่ี 6.5 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ  ยุทธศาสตรท่ี 4 จำนวน 20 ตัวช้ีวัด 
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โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 33 จัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอนเพ่ือ

ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน           

- ผูชวยคณบดีฝายวิเคราะหแผน 

กิจกรรมท่ี 34 การจัดหาครุภัณฑการศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต 

- รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน           

- ผูชวยคณบดีฝายวิเคราะหแผน 

กิจกรรมท่ี 35 การซอมบำรุง ปรับปรงุครุภัณฑ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ 

- รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน           

- ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 36 คาสาธารณูปโภค - หัวหนาสำนักงานคณบดี 

กิจกรรมท่ี 37 ธุรการและประสานงาน - หัวหนาสำนักงานคณบดี 

กิจกรรมท่ี 38 การประชมุบุคลากร และคณะกรรมการ

บริหารคณะระดับตาง ๆ 

- หัวหนาสำนักงานคณบดี 

กิจกรรมท่ี 39 การจัดทำ และการดำเนินการตามแผน 

ดานการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

- รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน           

- ผูชวยคณบดีฝายวิเคราะหแผน 

กิจกรรมท่ี 40 การจัดทำ และการดำเนินการตามแผน 

ดานการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2563 

- รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

- ผูชวยคุณบดีฝายประกันคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนางานวิจัย 

กิจกรรมท่ี 41 การจัดทำ และการดำเนินการตามแผน 

ดานการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

กิจกรรมท่ี 42  สงบุคลากรสายสอนเขารวมประชุม 

สัมมนา 

- รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน 

กิจกรรมท่ี 43 สงบุคลากรสายสนับสนุนเขารวมประชุม 

สัมมนา 

- รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน 

กิจกรรมท่ี 44 โครงการบริการวิชาการในรูปแบบสราง

รายได 

- ผูชวยคณบดีฝายบริการชุมชน 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม 

แผนงานยุทธศาสตร 

เปาประสงค 8. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมลาของสังคมในพ้ืนท่ีเปูาหมายโดยการ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง พัฒนาประชาชนในพ้ืนท่ีท้ังดาน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมใหเปนคนท่ีมีคุณภาพสามารถพ่ึงพาตนเองได 

กลยุทธ 8.1 บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยรวมกับหนวยงานเครือขาย เพ่ือยกระดับ

เศรษฐกิจฐานรากชุมชน 

8.4 สรางการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง คลอบคลุมทุกมิติ ท้ังดาน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

โครงการ 8.1.1 โครงการชุมชนตนแบบดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ภมิูปญญา และการจัดการ

ดวยเทคโนโลย ี

8.4.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางภูมิปญญาเพ่ือสรางอาชีพและสราง

ความยั่งยืนของชุมชน 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และคาเปาหมาย 

แผนงานยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ คาเปาหมาย 2563 

กลยุทธท่ี 8.1 บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยรวมกับหนวยงานเครือขาย เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ

ฐานรากชุมชน" 

1. (ก.45) จำนวนแหลงเรียนรูชุมชนตนแบบ 1 แหลง 

2. (ก.45) จำนวนหนวยงานเครือขายท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 1 เครือขาย 

รวมกลยุทธท่ี 8.1 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 8.4 สรางการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง คลอบคลุมทุกมิติ ท้ังดาน

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

3. (ก.46) ตนแบบหุนยนตตนแบบพนยาฆาเชื้อขนาดเล็ก 1 ตนแบบ 

4. (ก.46) ระบบสูบน้ำดวยโซลาเซลล 1 ระบบ 

5. (ก.46) จำนวนเครื่องลดความชื้นขาวเปลือกดวยพลังงานชีวมวล 1 เครื่อง 

รวมกลยุทธท่ี 8.4 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 

รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ  ยุทธศาสตรท่ี  5 จำนวน 5 ตัวช้ีวัด 
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แผนงานยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ คาเปาหมาย 2563 

กลยุทธท่ี 8.1 บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยรวมกับหนวยงานเครือขาย เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ

ฐานรากชุมชน" 

1. (ก.45) ระดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 

2. (ก.45) รอยละความสำเร็จของโครงการตามแผน 

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

รอยละ 80 

3. (ก.45) รอยละของรายไดข้ันต่ำเฉลี่ยตอคนตอปของประชาชนในหมูบาน

เปาหมายท่ีเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 10 

รวมกลยุทธท่ี 8.1 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 

กลยุทธท่ี 8.4 สรางการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง คลอบคลุมทุกมิติ ท้ังดาน

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

4. (ก.46) ความพึงพอใจของผูใชหุนยนตฆาเชื้อ ระดับ 4 

5. (ก.47) ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ระดับ 4 

6. (ก.48) ความพึงพอใจของผูใชเครื่องลดความชื้นขาวเปลือก ระดับ 4 

รวมกลยุทธท่ี 8.4 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 

รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ  ยุทธศาสตรท่ี  5 จำนวน 6 ตัวช้ีวัด 

 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 45 การพัฒนาชุมชนตนแบบเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุดวยแนวคิดการออกแบบเพ่ือคนทุกคน (Universal Design) 

- ผูชวยคณบดีฝายบริการชุมชน 

กิจกรรมท่ี 46 การพัฒนาหุนยนตพนยาฆาเชื้อ Covid-19 ขนาดเล็ก

สำหรับพนยาฆาเชื้อภายในอาคารและสถานท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 

- อาจารยนิทัศน สุริยะกาญจน 

กิจกรรมท่ี 47 การพัฒนาระบบสูบน้ำดวยโซลาเซลลรวมกับระบบสูบ

น้ำดวยเครื่องยนตรเพ่ือการเกษตร 

แบบเดิมเพ่ือการปลูกผักของกลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษ ณ พ้ืนท่ี  

บึงพุดซา ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

- อาจารยแสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ 

กิจกรรมท่ี 48 การพัฒนาเครื่องลดความชื้นขาวเปลือกดวยพลังงาน

ชีวมวล 

- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรชัญ บุญแซม 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางมูลคาเพ่ิมจากภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม  

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

แผนงานยุทธศาสตร 

เปาประสงค 9. ปลูกฝงใหนักศึกษา บุคลากร และประชาชน ตระหนัก และมีสวนรวมในการทำนุ

บำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินทรัพยากรธรรมชาติ และเอกลักษณของ

ความเปนชาติรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และอารยธรรมโคราชและอีสานใต 

ตลอดจนสรางมูลคาเพ่ิมจากภูมิปญญาทองถ่ินทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ 9.1 ทำนุบำรุงศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณของ

ความเปนชาติ 

9.2 ปลูกฝงความสำนึกรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแกนักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยและประชาชน 

โครงการ 9.1.1 โครงการสืบสานประเพณีเพ่ือการอนุรักษ สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาพ้ืนถ่ินโคราช 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และคาเปาหมาย 

แผนงานยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ คาเปาหมาย 2563 

9.1 ทำนุบำรุงศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณของความเปนชาติ 

1. (ก.49) จำนวนกิจกรรมท่ีสงเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 กิจกรรม 

2. (ก.49) จำนวนหลักสูตรท่ีเขารวมกิจกรรม 9 หลักสูตร 

3. (ก.49) รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม รอยละ 90 

รวมกลยุทธท่ี 9.1 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 

9.2 ปลูกฝงความสำนึกรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแกนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย

และประชาชน 

4. (ก.50) รอยละของนักศึกษาใหมท่ีไดรับการอบรม รอยละ 80 

รวมกลยุทธท่ี 9.2 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงปริมาณ  ยุทธศาสตรท่ี  6 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด 
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แผนงานยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ คาเปาหมาย 2563 

9.1 ทำนุบำรุงศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณของความเปนชาติ 

1. (ก.22) ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม ระดับ 4 

รวมกลยุทธท่ี 9.1 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 

9.2 ปลูกฝงความสำนึกรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแกนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย

และประชาชน 

2. (ก.50) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาเขารวมกิจกรรม ระดับ 4 

3. (ก.50) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 

รวมกลยุทธท่ี 9.2 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จเชิงคุณภาพ  ยุทธศาสตรท่ี  6 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 

 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ี 49 การสงเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  

- ประธานหลักสูตร 

กิจกรรมท่ี 50 การอบรมดานคุณธรรม จรยิธรรม 

ประชาธิปไตยและสารเสพติดสำหรับนักศึกษา 

- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  

- ประธานหลักสูตร 
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แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

  
ยุทธศาสตรท่ี  1  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา  

เปาหมาย : มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีามีความเปนเลิศดานการจัดการเรยีนรู บัณฑิตมคีุณภาพเปนท่ียอมรับของสังคม 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

เปาประสงค 2. ผลติบัณฑิตท่ีใฝการเรยีนรูมีคณุภาพท้ังทางวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามอัตลักษณบัณฑติของมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับของสังคม 

รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลกัษณของมหาวิทยาลัย ใหมีความพรอมในการดำเนินชีวิตและการทำงานในโลกสมัยใหม  

2.1.1 โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพเพ่ิมประสิทธภิาพการจดัการเรยีนการสอนสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  กิจกรรมที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษา 137,000 เชิงปริมาณ 1. หลักสูตรที่ผานเกณฑมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

หลักสูตร 9 - ผูชวยคุณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

และพัฒนางานวจิัย 

  

    
 

2. จำนวนผูสำเร็จการศึกษา คน 157   

    
 

3. จำนวนนกัศึกษาที่คงอยู คน 580   

    เชิงคุณภาพ 1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4   

    
 

2. รอยละของผูสำเร็จการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร 

รอยละ 70     

    
 

3. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด

งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1 ป 

รอยละ 80     

    
 

4. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต คาเฉล่ีย 4.2     

    
 

5. รอยละของหลักสูตรที่ผานเกณฑมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษา  

ระดับ 100     



36 
 

รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

  กิจกรรมที่ 2 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 5,490 เชิงปริมาณ 1. จำนวนคร้ังที่นักศึกษาใหม ทุกหลักสูตร

ไดรับการปฐมนิเทศตอปการศึกษา 

คร้ัง 1  - รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  

 - ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

  

    
 

2. จำนวนนกัศึกษาเขาใหมเขารวมกิจกรรม

ปฐมนิเทศ 

รอยละ 90   

    เชิงคุณภาพ 1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ

เขารวมกิจกรรม 

ระดับ 4   

    
 

2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4   

  กิจกรรมที่ 3 การอบรมเพื่อปรับพื้น

ฐานความรูเพื่อเตรียมความพรอมกอนเรียน 

27,000 เชิงปริมาณ 1. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมของ

แตละหลักสูตร 

รอยละ 90  - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

 - ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

  

    
 

2. จำนวนนกัศึกษาที่เขารวมกจิกรรมมี

ความรูเพิ่มสูงขึ้น 

รอยละ 20   

    เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 3   

  กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานของนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการอบรม

ทางวิชาการใหนักศึกษา 

178,000 เชิงปริมาณ 1. จำนวนหลักสูตรที่จัดกิจกรรม หลักสูตร 9  - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

 - ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

  

    2. จำนวนนกัศึกษาที่เขารวมโครงการมี

ความรูเพิ่มสูงขึ้น 

รอยละ 20   

    เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ระดับ 4   

  กิจกรรมที่ 5 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 8,000 เชิงปริมาณ 1. จำนวนคร้ังที่นักศึกษาชั้นปสุดทายไดรับ

การปจฉิมนิเทศ 

คร้ัง 1  - รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 - ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

  

      2. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม รอยละ 90   

    เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4   

  กิจกรรมที่ 6 การสงเสริมการผลิตบัณฑิต

ทางสถาปตยกรรมใหมีคุณลักษณะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

     408,400  เชิงปริมาณ รอยละนักศึกษาที่ไดรับการสงเสริมการผลิต

บัณฑิตทางสถาปตยกรรมใหมีคุณลักษณะ

ตามมาตรฐานวิชาชพี 

รอยละ 95  - ประธานหลักสูตรสถาปตยกรรม   

    

  

เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4   
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รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

  กิจกรรมที่ 7 จัดหาวัสดุประกอบการเรียน

การสอนเพื่อผลิตบัณฑิตสาขา

สถาปตยกรรม 

96,520 เชิงปริมาณ รอยละนักศึกษาที่ไดรับการสงเสริมการผลิต

บัณฑิตทางสถาปตยกรรมใหมีคุณลักษณะ

ตามมาตรฐานวิชาชพี 

รอยละ 95  - ประธานหลักสูตรสถาปตยกรรม   

    เชิงคุณภาพ นักศึกษามีความพึงพอใจตอความพรอมของ

เอกสารและวัสดุประกอบการเรียนการสอนที่

เหมาะสม 

ระดับ 4   

  กิจกรรมที่ 8 การสงเสริมการผลิตบัณฑิต

ทางวิศวกรรมใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

714,000 เชิงปริมาณ รอยละนักศึกษาที่ไดรับการสงเสริมการผลิต

บัณฑิตทางวิศวกรรมใหมีคุณลักษณะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละ 95  - ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม 

  

    เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4   

  กิจกรรมที่ 9 การแขงขันกีฬาหรือสงเสริม

สุขภาพ 

29,420 เชิงปริมาณ จำนวนหลักสูตรที่เขารวมกจิกรรม หลักสูตร 9  - รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา                  

- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

  

    เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาเขารวม

กิจกรรม 

ระดับ 4   

กลยุทธท่ี 2.6 สราง Partnership กับสถานประกอบการ และสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในการผลิตบัณฑิต 

2.6.1 โครงการพัฒนาสมาคมศิษยเกา 

  
กิจกรรมที่ 10 โครงการศิษยเกาและพี่นอง

สัมพันธ 

20,000  เชิงปริมาณ จำนวนหลักูตรที่มีศิษยเกาเขารวมกจิกรรม หลักสูตร 9  - รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  

 - ประธานหลักสูตร  

  

  

เชิงคุณภาพ 1. ความพึงพอใจของศิษยเกาที่เขารวม

กิจกรรม 

ระดับ 4   

  

 

 

  

 
2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4   
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รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

2.6.2 โครงการสหกิจศึกษา 

  กิจกรรมที่ 11 การฝกประสบการณวิชาชีพ

นักศึกษา/สหกิจศึกษา  

45,000  เชิงปริมาณ จำนวนการฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา/

สหกิจศึกษา 

คร้ัง 1 - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ                      

- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

  

  เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของหนวยงานตอการฝก

ประสบการณวิชาชีพ/สหกจิศึกษา 

ระดับ 4   

 

แผนงานยุทธศาสตร 

เปาประสงคท่ี 1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับยุคสมัย สอดคลองกับการเปลีย่นแปลงภายใตบริบทการเรียนรูสมยัใหม 

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมท่ีตอบสนองการรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

1.1.1 โครงการปรบัปรงุ/พัฒนาหลักสตูรที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

  

กิจกรรมที่ 12 การพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรที่ทันสมัย  

 -  เชิงปริมาณ จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 

เปนภาษาอังกฤษ 

รายวิชา 2 - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ 

- ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร                 

- ผูชวยคุณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

และพัฒนางานวจิัย 

  

  
    เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4   

กลยุทธท่ี 1.2 คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความสามารถ และศักยภาพสูงเขาเรียนในหลกสัูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย  

1.2.1 โครงการปรบัปรงุระบบการรบันักศึกษา 

  กิจกรรมที่ 13 กจิกรรมประชาสัมพันธและ

แนะแนวหลักสูตร 

54,000  เชิงปริมาณ 1. จำนวนหลักสูตรที่เขารวมกจิกรรม หลักสูตร 9  - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

 - ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

  

    2. จำนวนนกัศึกษาที่เขาเพิ่มสูงขึ้น รอยละ 10   

  

 

 

 

  

  เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4   
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รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

กลยุทธท่ี 1.3 พัฒนาสภาพแวดลอมและสิ่งอำนวยความสะดวกตอการเรียนรูท่ีเหมาะสมและทันสมัย 

1.3.1 โครงการพัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

  กิจกรรมที่ 14 การเชาเคร่ืองคอมพิวเตอร

หองปฏิบัติการ 

     582,000  เชิงปริมาณ จำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร อปุกรณ

คอมพิวเตอร ทดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอรชุด

เดิมในหองปฏิบัติการคอมพวิเตอรของคณะ 

เคร่ือง 50  - หวัหนาสำนักงานคณบดี   

    เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 

ตอส่ือ และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

คาเฉล่ีย 4   

กลยุทธท่ี 1.4 พัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของอาจารยตามแนวทาง Active Learning 

1.4.1 โครงการสงเสรมิการจดัการเรยีนการสอนแบบ Active Learning  

  

กิจกรรมที่ 15 สงเสริมการจัดการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning 

  เชิงปริมาณ รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning  

รอยละ 50  - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

 - ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

  

  

    เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning  

ระดับ 3     

กลยุทธท่ี 1.6 จัดการเรียนรูแบบอิงสมรรถนะ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning  

1.6.1 โครงการสงเสรมิการจดัการเรยีนการสอนแบบ Blended Learning  

  กิจกรรมที่ 16 สงเสริมการจัดการเรียนการ

สอนแบบ Blended Learning  

  เชิงปริมาณ รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ

สอนแบบ Blended Learning 

รอยละ 50  - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

 - ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

  

  

 

 

 

  

    เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการ

สอนแบบ Blended Learning 

ระดับ 3     
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รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

กลยุทธท่ี 1.7 พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแกนกัศึกษาใหสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

1.7.1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา  

  กิจกรรมที่ 17 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษา 

  เชิงปริมาณ รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นป

สุดทายที่สอบผานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ 

B1 

รอยละ 50  - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ - 

ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

  

      เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดการกิจกรรม

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

ระดับ 3   

1.7.2 โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทลัสำหรับนักศึกษา  

  กิจกรรมที่ 18 พัฒนาทักษะดานดิจิทัล

สำหรับนักศึกษา 

  เชิงปริมาณ รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นป

สุดทายที่สอบผานเกณฑการทดสอบดาน

ดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 25  - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

 - ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

  

      เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดการกิจกรรม

เสริมทักษะ 

ระดับ 3   

เปาประสงคท่ี 2. ผลติบัณฑติท่ีใฝการเรยีนรูมีคณุภาพท้ังทางวิชาการและวิชาชีพมีคณุลักษณะท่ีพึงประสงคตามอัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับของสังคม 

กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลกัษณของมหาวิทยาลัย ใหมีความพรอมในการดำเนินชีวิตและการทำงานในโลกสมัยใหม  

2.1.1 โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการกับการทำงาน  

  กิจกรรมที่ 19 สงเสริมการจัดการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (work 

integrated learning) 

  เชิงปริมาณ รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (work 

integrated learning) 

รอยละ 50  - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

 - ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 
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รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

  

 

เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (work 

integrated learning) 

ระดับ 3 

 

 

2.1.3 โครงการสงเสรมิการมสีวนรวมของนักศึกษาในการสรางสรรคนวัตกรรม 

  

กิจกรรมที่ 20  การสงเสริมศักยภาพของ 

นักศึกษาในการแขงขันหรือ การเขารวม

ประชุมทางวิชาการ 

     250,000  เชิงปริมาณ 1. จำนวนผลงานหรือชิ้นงานของนักศึกษาที่

ไดรับการยกยองหรือไดรับรางวัลระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

ผลงาน 1  - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

 - ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

  

      
 

2. จำนวนหลักสูตรที่เขารวมกจิกรรม หลักสูตร 9     

      เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 3     

  

กิจกรรมที่ 21 การอุดหนุนทุนวิจัยสำหรับ

นักศึกษา 

     150,000  เชิงปริมาณ 1. จำนวนทุนอุดหนุนการวิจยัสำหรับ

นักศึกษา    

ทุน 30  - - ผูชวยคุณบดีฝายประกันคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนางานวิจยั 

 - ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

  

    
 

2. จำนวนบทความวจิัยที่ไดรับการเผยแพร บทความ 5   

  
  เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการเผยแพร  ระดับ 4   
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูง 

เปาหมาย : มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีาเปนมหาวิทยาลัยช้ันนำของประเทศดานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แผนงานยุทธศาสตร 

เปาประสงคท่ี 3. ผลติบัณฑติครูและพัฒนาครูประจำการ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมสีมรรถนะ เปนเลิศท้ังทางวิชาการ วิชาชีพครู สอดคลองกับการเปลีย่นแปลงของโลกสมยัใหม 

รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

กลยุทธท่ี 3.3 สงเสริมการสรางครูของพระราชาใหมีอัตลักษณ "เกงวิชาการ เกงภาษา เกงสอน มจีิตวิญญาณครู รูและรักทองถิ่น"  

3.3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามมาตรฐานวชิาชีพครู 

 

กิจกรรมที่ 22 กจิกรรมพัฒนาทกัษะทาง

วิชาการนักศึกษาครู 

  เชิงปริมาณ จำนวนนกัศึกษาที่เขารวมโครงการ ไมนอย

กวารอยละ 80 ของนักศึกษาที่มีคำส่ังเขารวม 

รอยละ 80  - ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป  

      เชิงคุณภาพ 1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4     

  

    
 

2. ระดับความสำเร็จของการสรางครูของ

พระราชา 

ระดับ 3     

กลยุทธท่ี 3.7 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเนนโรงเรียนเปนฐาน 

3.7.1 โครงการพัฒนาฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  

กิจกรรมที่ 23 กจิกรรมพัฒนาสมรรถนะ

อาจารย (ครูของครู) 

  เชิงปริมาณ จำนวนอาจารยที่เขารวมโครงการ ไมนอย

กวารอยละ 80 ของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

รอยละ 80  - ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป   

      เชิงคุณภาพ 1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4     

      

  2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาครู 

ประจำการและบุคลากรทางการศึกษา 

ระดับ 3 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของคนในทองถิ่นและประเทศ 

เปาหมาย : มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีาเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ิน ท่ีมีผลงานวิจยัและนวัตกรรมท่ีสงผลกระทบสูง (High Impact) ทางวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคมตอทองถ่ินและประเทศ 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

เปาประสงคท่ี 5. ชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาและไดรับประโยชนจากศักยภาพและองคความรูทางวิชาการวิชาชีพและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลยัอยางเหมาะสม 

รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

กลยุทธท่ี 5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเปนสหวิทยาการ เพ่ือนาไปสูการใชประโยชน เชิงพาณิชยและมุงแกไขปญหาของสังคม 

5.3.1 โครงการพัฒนาผลิตภณัฑชุมชนทองถ่ิน 

 

กิจกรรมที่ 24 การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภณัฑ

จากภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมดวย

นวัตกรรมงานวิจยักลุมเคร่ืองปนดินเผาดาน

เกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

80,000 เชิงปริมาณ จำนวนผลิตภัณฑชุมชน OTOP ที่ไดรับการ 

พัฒนามูลคา 

ผลิตภัณฑ 1  - ประธานหลักสูตรนวัตกรรมเซรามิกส  

    เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4     
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของคนในทองถิ่นและประเทศ 

เปาหมาย : มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีาเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ิน ท่ีมีผลงานวิจยัและนวัตกรรมท่ีสงผลกระทบสูง (High Impact) ทางวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคมตอทองถ่ินและประเทศ 

แผนงานยุทธศาสตร 

เปาประสงคท่ี 5. ชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาและไดรับประโยชนจากศักยภาพและองคความรูทางวิชาการวิชาชีพและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลยัอยางเหมาะสม 

รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

กลยุทธท่ี 5.2 พัฒนาเครือขายความรวมมือ ดานการวิจัยและการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชนทองถิน่  

5.2.1 โครงการพัฒนาทองถ่ินรวมกับเครือขาย 

 

กิจกรรมที่ 25 การพัฒนาความรวมมือกบั

หนวยงานภายนอกคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

  เชิงปริมาณ 1. จำนวนเครือขายความรวมมือ เครือขาย 4 - ผูชวยคณบดีฝายบริการชุมชน 

- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

 

  

    
 

2. จำนวนภาคีเครือขายขับเคล่ือนการพฒันา 

ทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมาและอีสานใต 

เครือขาย 1     

  

    
 

3. จำนวนผลงานวจิัยและผลงานทางวิชาการ

ที่ไดเผยแพร 

บทความ 2     

  

    เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของงานวจิัยที่ไดรับการ

เผยแพร 

ระดับ 3   

  

  

กิจกรรมที่ 26 การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. 

ชิงแชมปประเทศไทย ประจำป 2563 ชิง

ถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟา

มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (TPA 

Robot Contest Thailand 

Championship) 

  เชิงปริมาณ 1. จำนวนเครือขายความรวมมือดานการ

จัดการแขงขันหุนยนต 

เครือขาย 1 - ประธานหลักสูตรอิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคม 

  

  

  
 

2. จำนวนการจัดการแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. 

ชิงแชมปประเทศไทย  

รายการ 1     

  

 

  

  เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดการแขงขนั ระดับ 3   
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รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

กลยุทธท่ี 5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเปนสหวิทยาการ เพ่ือนำไปสูการใชประโยชน เชิงพาณิชยและมุงแกไขปญหาของสังคม 

5.3.1 โครงการพัฒนาผลิตภณัฑชุมชนทองถ่ิน 

  กิจกรรมที่ 27 การสรางมูลคาเพิ่มผลิตภณัฑ

ชุมชนเคร่ืองปนดินเผาดานเกวียนจาก

นวัตกรรมสูผลิตภัณฑสินคาที่ระลึกจากอัต

ลักษณแหลงทองเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 

420,000 เชิงปริมาณ 1. จำนวนตนแบบผลิตภัณฑสินคาที่ระลึก ตนแบบ 3  - ผศ. เกรียงไกร ดวงขจร   

    

  2. จำนวนหมูบาน/ชุมชนที่ไดรับการถายทอด

องคความรูและเทคโนโลยีทางดานวิจัย และ

บริการวิชาการ 

หมูบาน 1   

  

    เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4     

  กิจกรรมที่ 28  การพัฒนาเทคโนโลยี

พื้นบานใหเหมาะสมกับการดำรงชีวิตและ

การประกอบอาชพีของคนในทองถิ่น 

     591,400  เชิงปริมาณ 1. จำนวนตนแบบผลิตภัณฑ ตนแบบ 5 - คณบดี   

    
 

2. จำนวนนกัศึกษาที่เขารับบริการ คน 126     

  

  
 

3. จำนวนหมูบาน/ชุมชนที่ไดรับการถายทอด

องคความรูและเทคโนโลยีทางดานวิจัย และ

บริการวิชาการ 

หมูบาน 1   

  

  

  เชิงคุณภาพ 1. รอยละของหลักสูตรที่มีการสงเสริมให

นักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรค

นวัตกรรม 

รอยละ 50   

  

  

 

 

 

  

  
 

2. ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย

ตอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการ

แกไขปญหาหรือพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตของประชาชนในทองถิ่น  

คาเฉล่ีย 4.1     
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เปาประสงคท่ี 4. ผลผลติงานวิชาการและผลงานวิจัยท่ีมหาวิทยาลยัมีความเช่ียวชาญ สามารถกอใหเกิดนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับทิศทางและเปาหมาย ยุทธศาสตรการพัฒนา สราศักยภาพ การแขงขัน

ใหกับประเทศ ตลอดจนเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 

รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

กลยุทธท่ี 4.1 จัดกิจกรรม Open House ใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนไดสะทอนความตองการท่ีแทจริง 

4.1.1 โครงการพัฒนาและยกระดบัสูความเปนเลิศดานงานวิจยั และงานวิชาการ 

  

กิจกรรมที่ 29 วันวิชาการและเทคโนโลยี 

คร้ังที่ 3 ภายใตแนวคิด “เลือกแนวทาง....

วางอนาคต”  

(FIT Open House 2020)  

  เชิงปริมาณ 1. จำนวนหลักสูตรภายในคณะเขารวมจัด

นิทรรศการ 

หลักสูตร 9 - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพนัธ 

- ประธานหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

  

    2. จำนวนผูเขารวมชมนิทรรศการ คน 500   

    เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ ระดับ 5   

      
   

  

กลยุทธท่ี 4.4 สงเสริมการตีพิมพเผยแพรและการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ  

  

กิจกรรมที่ 30 การจัดทำวารสารทาง

วิชาการดานเทคโนโลย ี 

       30,000  เชิงปริมาณ จำนวนบทความวิชาการที่มีการตีพิมพใน

วารสารวิชาการ 

บทความ 3 - ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

และพัฒนางานวจิัย 

  

  เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจตอวารสารวิชาการฯ ระดับ 4   

  

กิจกรรมที่ 31 การประชุมวิชาการ

วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และสถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที่ 11 

(ESTACON 2020) 

  เชิงปริมาณ 1. จำนวนสถาบันเครือขายเขารวมการ

ประชุมวิชาการ 

สถาบัน 5 - ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

และพัฒนางานวจิัย 

  

    2. จำนวนวารสารทางวิชาการ ฉบับ 1   

    

เชิงคุณภาพ 1. ระดับความสำเร็จของการจัดประชุม

วิชาการ 

ระดับ 3 

  

    

  2. รอยละของผลงานวิจยัที่ไดรับการตีพมิพ

ในระดับชาติ 

 

  

รอยละ 70 

    

รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ
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กิจกรรมที่ 32 สงเสริมใหอาจารยพัฒนา

คุณภาพงานวิจยั นวัตกรรม งานสรางสรรค 

สูมาตรฐานสากล   

เชิงปริมาณ จำนวนผลงานวจิัย นวัตกรรมงานสรางสรรค

ที่ไดรับรางวัลระดับชาติและหรือนานาชาติ 

ผลงาน 1 - ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

และพัฒนางานวจิัย 

  

  

  

  

เชิงคุณภาพ 1. รอยละของผลงานวิจยัที่ไดรับการเผยแพร 

ในระดับนานาชาติ 

รอยละ 20 

  

  

  

  

  2. รอยละของผลงานวิจยัที่นำไปใชประโยชน

ในเชิงพาณิชยหรือจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญา 

รอยละ 15 

  

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเปนสากล 

เปาหมาย : มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีาเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐท่ีมีสมรรถนะสูงมีธรรมาภิบาลและมคีวามเปนสากล 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

เปาประสงคท่ี 6. เพ่ือผลักดันใหมหาวิทยาลัยกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีมีธรรมาภิบาล มีความมั่นคง ยั่งยืน และมีศักยภาพในการ พ่ึงพาตนเอง 

กลยุทธท่ี 6.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภบิาล  

6.4.1 โครงการบรหิารทรัพยสนิ สรางเสถียรภาพทางการเงิน และงบประมาณ สนับสนุนการบริหารจดัการคณะ 

  

กิจกรรมที่ 33 จัดหาวัสดุประกอบการเรียน

การสอนเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

   1,719,330  เชิงปริมาณ รอยละการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 95 - รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน           

- ผูชวยคณบดีฝายวิเคราะหแผน 

  

  

  เชิงคุณภาพ นักศึกษามีความพึงพอใจตอความพรอมของ

เอกสารและวัสดุประกอบการเรียนการสอนที่

เหมาะสมในการเรียนทั้งรายวิชาทฤษฎแีละ

ปฏิบัติ 

ระดับ 4 

  

รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ
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กิจกรรมที่ 34 การจัดหาครุภัณฑการศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  

   9,818,800  เชิงปริมาณ จำนวนครุภัณฑที่ไดรับการจัดสรรจากแผน

จัดหาครุภัณฑประจำปของคณะ 

รอยละ 95 - รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน           

- ผูชวยคณบดีฝายวิเคราะหแผน   

  

  เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอความ

พรอมของครุภัณฑประกอบการจัดการเรียน

การสอน 

ระดับ 4 

  

  

กิจกรรมที่ 35 การซอมบำรุง ปรับปรุง

ครุภัณฑ หองเรียน หองปฏบิัติการ 

     135,000  เชิงปริมาณ รอยละของครุภัณฑที่ไดรับการซอมบำรุงจาก

แผนการซอมครุภัณฑประจำป 

รอยละ 80 - รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน           

- ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร   

  

  เชิงคุณภาพ นักศึกษามีความพึงพอใจตอทรัพยากรและส่ิง

สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ระดับ 4 

  

  กิจกรรมที่ 36 คาสาธารณูปโภค         13,500  เชิงปริมาณ 1. การเบิกจายคาสาธารณูประโภค เดือน 12  - หวัหนาสำนักงานคณบดี   

    
 

2. ผลการเบิกจายคาสาธารณูประโภค รอยละ 100   

  

กิจกรรมที่ 37 ธุรการและประสานงาน        54,000  เชิงปริมาณ รอยละการเบิกจายงบประมาณในงานธรุการ

และประสานงาน 

รอยละ 100  - หวัหนาสำนักงานคณบดี 

  

  

  เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของการดำเนินงาน

ธุรการคณะ 

ระดับ 4 

  

  

กิจกรรมที่ 38 การประชุมบุคลากร และ

คณะกรรมการบริหารคณะระดับตาง ๆ 

       20,300  เชิงปริมาณ 1. จำนวนการประชุมบุคลากรคณะตอป

การศึกษา 

คร้ัง 2  - หวัหนาสำนักงานคณบดี 

  

  

    
 

2. จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะ 

คร้ัง 12   

  

  

    
 

3. จำนวนการประชุมคณะกรรมการประจำ

คณะ 

คร้ัง 3   

  

  

    เชิงคุณภาพ  1. ระดับความสำเร็จในการประชุมบุคลากร

คณะ 

ระดับ 4   

  

  

    
 

2. ระดับความสำเร็จในการประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะ 

ระดับ 4   

  

รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ
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3. ระดับความสำเร็จในการประชุม

คณะกรรมการประจำคณะ 

ระดับ 4   

  

      
 

       

  

กิจกรรมที่ 39 การจัดทำ และการ

ดำเนินการตามแผน ดานการบริหารจัดการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2563 

  

  

  

  

  

  

  

  

  เชิงปริมาณ 1. แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (63-67) 

เลม 1 - รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน           

- ผูชวยคณบดีฝายวิเคราะหแผน   

  

  
 

2. แผนกลยุทธทางการเงิน 5 ป คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (63-67)  

เลม 1   

  

  

  
 

3. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 

เลม 1   

  

  

  
 

4. แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2563  

เลม 1   

  

  

  
 

5. แผนกลยุทธทางการเงิน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2563 

เลม 1   

  

  

  
 

6. แผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

ประจำปงบประมาณ 2563 

เลม 1   

  

  

  เชิงคุณภาพ 1.ระดับความสำเร็จตามตัวชีว้ัดของแผน

ยุทธศาสตร 

รอยละ 85   

  

  

  
 

2.ระดับความสำเร็จตามตัวชีว้ัดของแผนกล

ยุทธทางการเงิน 

รอยละ 60   

  

  

  
 

3.ระดับความสำเร็จตามตัวชีว้ัดของ

แผนปฏิบัติราชการ 

 

 

  

รอยละ 85   

  

รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ
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4.รอยละการเบิกจายตามเปาหมายของ

แผนปฏิบัติการงบประมาณ 

รอยละ 97   

  

  

    
 

5.ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม

แผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

ระดับ 4   

  

  

กิจกรรมที่ 40 การจัดทำ และการ

ดำเนินการตามแผน ดานการยกระดับ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2563 

  

  

  

  

  

  

  

  เชิงปริมาณ 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทำงาน คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

เลม 1  - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

  

  

  
 

2. แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2563 

เลม 1  - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

  

  

  
 

3. แผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถ

ดานดิจิทัล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

เลม 1  - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

  

  

  

  
 

4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 

2562 ระดับคณะ และหลักสูตร 

เลม 1  - ผูชวยคุณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

และพัฒนางานวจิัย   

  เชิงคุณภาพ 1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม

แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกบัการ

ทำงาน 

ระดับ 3  - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

  

  

  
 

2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม

แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

ระดับ 3  - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

  

  

  
 

3. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม

แผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดาน

ดิจิทัล 

ระดับ 3  - รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
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รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

 

   4. ผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ และ

ระดับหลักสูตร มีคะแนนสูงขึ้นจากป 2562 

คะแนน 3.5  - ผูชวยคุณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

และพัฒนางานวจิัย  

  

กิจกรรมที่ 41 การจัดทำ และการ

ดำเนินการตามแผน ดานการบริการวิชาการ

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2563 

  เชิงปริมาณ 1. แผนงานการบริการวิชาการแกสังคม และ

แผนการดำเนินงานการบริการวิชาการ 

ประจำปการศึกษา 2562 ปงบประมาณ 

2563 

เลม 1  - รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  

  

  

  
 

2. แผนการใชประโยชนจากการบริการ

วิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 2563 

เลม 1   

  

  

  
 

3. แผนงานขับเคล่ือนนโยบายคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมปลอดขยะ ปงบประมาณ 2563 

เลม 1   

  

  

  เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตาม

แผน 

ระดับ 4   
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเปนสากล 

เปาหมาย : มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีาเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐท่ีมีสมรรถนะสูงมีธรรมาภิบาลและมคีวามเปนสากล 

แผนงานยุทธศาสตร 

เปาประสงคท่ี 6. เพ่ือผลักดันใหมหาวิทยาลัยกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีมีธรรมาภิบาล มีความมั่นคง ยั่งยืน และมีศักยภาพในการ พ่ึงพาตนเอง 

รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

กลยุทธท่ี 6.2 สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร  

6.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสงักัดคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

 

กิจกรรมที่ 42  สงบุคลากรสายสอนเขารวม

ประชุม สัมมนา 

     242,400  เชิงปริมาณ 1. แผนพัฒนาบุคลากรสายสอน แผน 1   

  

    
 

2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบติัการ

ตามแผนพัฒนาบุคลากร คร้ัง 2  
  

      
 

3. รอยละบุคลากรสายสอนเขารวมประชุม 

สัมมนา ตามแผน 

รอยละ 75 
 

  

  

    เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากร 

ระดับ 4 
 

  

  กิจกรรมที่ 43 สงบุคลากรสายสนับสนุนเขา

รวมประชุม สัมมนา 

  

  

  

       34,580  เชิงปริมาณ 1. แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน แผน 1  - รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน   

  

  
 

2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบติัการ

ตามแผนพัฒนาบุคลากร คร้ัง 2 
 - หวัหนาสำนักงานคณบดี   

    
 

3. รอยละบุคลากรสายสอนเขารวมประชุม 

สัมมนา ตามแผน 

รอยละ 75     

  

  เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากร 

ระดับ 4     
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เปาประสงคท่ี 7. กลไก กระบวนการ และการดาเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย มีความเปนสากลในทุกมิต ิ

รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

กลยุทธท่ี 6.5 นำเทคโนโลยีมาเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพสูง 

6.5.1 โครงการจัดหารายไดจากทรัพสนิของมหาวิทยาลัย 

 

กิจกรรมที่ 44 โครงการบริการวิชาการใน

รูปแบบสรางรายได 

 เชิงปริมาณ รอยละของรายไดอื่นๆตอรายรับทั้งหมด 

ของคณะ 

รอยละ 10  - ผูชวยคณบดีฝายบริการชุมชน  

  

 

  เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการนำเทคโนโลย ี

มาเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานและ 

พัฒนางานใหมีประสิทธภิาพ 

ระดับ 3 

   

 

         

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม 

เปาหมาย : สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมลาของสังคมในพ้ืนท่ีเปูาหมายโดยการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง พัฒนาประชาชนในพ้ืนท่ีท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอมใหเปนคนท่ีมีคณุภาพสามารถพ่ึงพาตนเองได 

แผนงานยุทธศาสตร 

เปาประสงคท่ี 8. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมลาของสงัคมในพ้ืนท่ีเปูาหมายโดยการเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง พัฒนาประชาชนในพ้ืนท่ีท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดลอมใหเปนคนท่ีมีคณุภาพสามารถพ่ึงพาตนเองได 

กลยุทธท่ี 8.1 บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยรวมกับหนวยงานเครือขาย เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชน 

8.1.1 โครงการชมุชนตนแบบดานการอนุรกัษสิ่งแวดลอม ภมูิปญญา และการจดัการดวยเทคโนโลย ี

  กิจกรรมที่ 45 การพัฒนาชุมชนตนแบบเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยแนวคิด

การออกแบบเพือ่คนทุกคน (Universal 

Design) 

     420,000  เชิงปริมาณ  1. จำนวนแหลงเรียนรูชุมชนตนแบบ แหลง 1  - ผูชวยคณบดีฝายบริการชุมชน   

  

 
 2. จำนวนหนวยงานเครือขายที่มีสวนรวมใน 

การพัฒนาทองถิ่น 

เคร่ือขาย 1   

    เชิงคุณภาพ 1. ระดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4   
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รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

  
 

  
 

2. รอยละความสำเร็จของโครงการตามแผน 

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน รอยละ 80 

 

  

  
 

  

  

3. รอยละของรายไดขั้นต่ำเฉล่ียตอคนตอป 

ของประชาชนในหมูบานเปาหมายที่เพิม่ขึ้น รอยละ 10 
  

กลยุทธท่ี 8.4 สรางการมีสวนรวมของชมุชนในการบริหารจัดการตนเอง คลอบคลุมทุกมิติ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  

8.4.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางภมูิปญญาเพ่ือสรางอาชีพและสรางความยั่งยืนของชมุชน 

  

กิจกรรมที่ 46 การพัฒนาหุนยนตพนยาฆา

เชื้อ Covid-19 ขนาดเล็กสำหรับพนยาฆา

เชื้อภายในอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา 

     200,000  เชิงปริมาณ ตนแบบหุนยนตตนแบบพนยาฆาเชื้อขนาด

เล็ก 

ตนแบบ 1  - อาจารยนิทัศน สุริยะกาญจน   

  
  เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผูใชหุนยนตฆาเชื้อ ระดับ 4 

  

  กิจกรรมที่ 47 การพัฒนาระบบสูบน้ำดวย

โซลาเซลลรวมกับระบบสูบน้ำดวย

เคร่ืองยนตรเพื่อการเกษตร 

แบบเดิมเพื่อการปลูกผักของกลุมผูปลูกผัก

ปลอดสารพิษ ณ พื้นที่ บึงพุดซา  

ตำบลพุดซา อำเภอเมือง  

จังหวัดนครราชสีมา  

       80,000  เชิงปริมาณ ระบบสูบน้ำดวยโซลาเซลล ระบบ 1  - อาจารยแสงเพ็ชร งอนชัยภูม ิ   

  

  เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ระดับ 4 

  

  

กิจกรรมที่ 48 การพัฒนาเคร่ืองลดความชื้น

ขาวเปลือกดวยพลังงานชีวมวล 

 

 

 

  

       80,000  เชิงปริมาณ จำนวนเคร่ืองลดความชื้นขาวเปลือกดวย

พลังงานชีวมวล 

เคร่ือง 1  - ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญ บุญแซม   

  

  เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผูใชเคร่ืองลดความชื้น

ขาวเปลือก 

ระดับ 4 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางมูลคาเพ่ิมจากภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

เปาหมาย : มีนวัตกรรมและมลูคาเพ่ิมจากผลการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและศลิปวัฒนธรรมของโคราชและอีสานใต 

แผนงานยุทธศาสตร 

เปาประสงคท่ี 9. ปลูกฝงใหนักศึกษา บุคลากร และประชาชน ตระหนัก และมสีวนรวมในการทำนุบำรุงศาสนาศลิปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินทรัพยากรธรรมชาติ และเอกลักษณของความเปนชาติ

รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณ ีและอารยธรรมโคราชและอีสานใต ตลอดจนสรางมลูคาเพ่ิมจากภมูิปญญาทองถ่ินทรัพยากรธรรมชาติและศลิปวัฒนธรรม 

รายละเอียด งบประมาณ ตัวชี้วดั หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ หมายเหต ุ

กลยุทธท่ี 9.1 ทำนุบำรุงศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเอกลกัษณของความเปนชาติ  

9.1.1 โครงการสืบสานประเพณีเพ่ือการอนุรักษ สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมปิญญาพ้ืนถ่ินโคราช 

 

กิจกรรมที่ 49 การสงเสริมและทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม  

       40,000  เชิงปริมาณ 1. จำนวนกิจกรรมที่สงเสริมและทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจกรรม 3 - รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  

 - ประธานหลักสูตร 

 

    
 

2. จำนวนหลักสูตรที่เขารวมกจิกรรม หลักสูตร 9   

      3. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม รอยละ 90   

    เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกจิกรรม ระดับ 4   

กลยุทธท่ี 9.2 ปลูกฝงความสานกึรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแกนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยและประชาชน  

  

กิจกรรมที่ 50 การอบรมดานคุณธรรม 

จริยธรรม ประชาธิปไตยและสารเสพติด

สำหรับนักศึกษา  

     140,000  เชิงปริมาณ รอยละของนักศึกษาใหมที่ไดรับการอบรม รอยละ 80  - รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  

 - ประธานหลักสูตร  

  

  

  เชิงคุณภาพ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาเขารวม

กิจกรรม 

ระดับ 4     

    
 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4     
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ภาคผนวก 
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แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

ยุทธศาสตรที่  1  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

 กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ใหมีความพรอมในการดำเนินชีวิตและการทำงานในโลกสมัยใหม 

 2.1.1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 การประกันคุณภาพการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ :  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ผูชวยคุณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนางานวิจัย 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 

2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 

3 มีการดำเนินงานของโครงการ 

4 มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 

5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในปถัดไป 
 

กิจกรรมท่ี 2 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม       

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา   

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 

2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 

3 มีการดำเนินงานของโครงการ 

4 มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 

5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในปถัดไป 

 

กิจกรรมท่ี 3 การอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการจัดอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน 

2 มีแผนการจัดอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน และมีการดำเนินการตามแผน 

3 มีแผนการจัดอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนการอบรมเพ่ือ      

ปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน 

4 มีแผนการจัดอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการอบรมเพ่ือ           

ปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5 แผนการจัดอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการอบรมเพ่ือปรับพ้ืน

ฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีการจัดทำบทเรียนเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู 
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กิจกรรมท่ี 4 การศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการอบรมทางวิชาการใหนักศึกษา 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการศึกษาดูงานและการอบรมทางวิชาการใหนักศึกษา 

2 มีแผนการศึกษาดูงานและการอบรมทางวิชาการใหนักศึกษา และมีการดำเนินการตามแผน 

3 มีแผนการการศึกษาดูงานและการอบรมทางวิชาการใหนักศึกษา มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนการศึกษาดูงานและการอบรม

ทางวิชาการใหนักศึกษา 

4 มีแผนการการศึกษาดูงานและการอบรมทางวิชาการใหนักศึกษา มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการศึกษาดูงานและการอบรมทาง

วิชาการใหนักศึกษา และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5 มีแผนการการศึกษาดูงานและการอบรมทางวิชาการใหนักศึกษา มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการศึกษาดูงานและการอบรมทาง

วิชาการใหนักศึกษา มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีการจัดทำบทเรียนเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู 

 

กิจกรรมท่ี 5 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 

2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 

3 มีการดำเนินงานของโครงการ 

4 มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 

5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในปถัดไป 

 

กิจกรรมท่ี 6 การสงเสริมการผลิตบัณฑิตทางสถาปตยกรรมใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ผูรับผิดชอบ : ประธานหลักสูตรสถาปตยกรรม 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 

2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 

3 มีการดำเนินงานของโครงการ 

4 มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 

5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในปถัดไป 

 

กิจกรรมท่ี 7 จัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาสถาปตยกรรม 

ผูรับผิดชอบ : ประธานหลักสูตรสถาปตยกรรม 

ตัวชี้วัด : นักศึกษามีความพึงพอใจตอความพรอมของเอกสารและวัสดุประกอบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 

2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 

3 มีการดำเนินงานของโครงการ 

4 มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 

5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในปถัดไป 

 

กิจกรรมท่ี 8 การสงเสริมการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ผูรับผิดชอบ : ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 

2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 

3 มีการดำเนินงานของโครงการ 

4 มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 

5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในปถัดไป 

 

2.6.1 โครงการพัฒนาสมาคมศิษยเกา 

กิจกรรมท่ี 10 โครงการศิษยเกาและพ่ีนองสัมพันธ 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 

2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 

3 มีการดำเนินงานของโครงการ 

4 มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 

5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในปถัดไป 

 

แผนงานยุทธศาสตร 

 กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมท่ีตอบสนองการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

1.1.1 โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรท่ีทันสมัยสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

กิจกรรมท่ี 12 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรท่ีทันสมัย 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร 

2 มีแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร และมีการดำเนินการตามแผน 

3 มีแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร 

4 มีแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5 มีแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และ

ถายทอดองคความรูไปยังหลักสูตรอ่ืน 
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กลยุทธท่ี 1.2 คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความสามารถ และศักยภาพสูงเขาเรียนในหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

1.2.1 โครงการปรับปรุงระบบการรับนักศึกษา 

กิจกรรมท่ี 13 กิจกรรมประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร   

ผูรับผิดชอบ :  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ    

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร 

2 มีแผนการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร และมีการดำเนินการตามแผน 

3 มีแผนการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร 

4 มีแผนการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร           

และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5 มีแผนการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร               

มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และถายทอดองคความรูไปยังหลักสูตรอ่ืน 

 

กลยุทธท่ี 1.4 พัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของอาจารยตามแนวทาง Active Learning 

1.4.1 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

กิจกรรมท่ี 15 สงเสรมิการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

ผูรับผิดชอบ :  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

2 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และมีการดำเนินการตามแผน 

3 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนการสงเสริมการจัดการเรียน

การสอนแบบ Active Learning 

4 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และถายทอดองคความรูไปยังหลักสูตรอ่ืน 

 

กลยุทธท่ี 1.6 จัดการเรียนรูแบบอิงสมรรถนะ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning 

1.6.1 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning 

กิจกรรมท่ี 16 สงเสรมิการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning  

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ   

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning 

2 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning และมีการดำเนินการตามแผน 

3 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนการสงเสริมการจัดการเรียน

การสอนแบบ Blended Learning 

4 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการ

สอนแบบ Blended Learning และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการ

สอนแบบ Blended Learning มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และถายทอดองคความรูไปยังหลักสูตรอ่ืน 

 

กลยุทธท่ี 1.7 พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษาใหสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

1.7.1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

กิจกรรมท่ี 17 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

2 มีแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา และมีการดำเนินการตามแผน 

3 มีแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

4 มีแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา และ

มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5 มีแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มี

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง และถายทอดองคความรูระหวางหลักสูตรในคณะ 

 

1.7.2 โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 

กิจกรรมท่ี 18 พัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดการกิจกรรมเสริมทักษะ 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 

2 มีแผนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา และมีการดำเนินการตามแผน 

3 มีแผนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 

4 มีแผนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา และมีการ

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5 มีแผนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา มีการ

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง และถายทอดองคความรูระหวางหลักสูตรในคณะ 
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กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ใหมีความพรอมในการดำเนินชีวิตและการทำงานในโลกสมัยใหม 

2.1.1 โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน 

กิจกรรมท่ี 19 สงเสรมิการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (work integrated learning) 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (work integrated learning) 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน 

2 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน และมีการดำเนินการตามแผน 

3 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนการสงเสริมการจัดการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน 

4 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการสงเสริมการจัดการเรียน

การสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการสงเสริมการจัดการเรียน

การสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และถายทอดองคความรูระหวางหลักสูตรในคณะ 

  

2.1.3 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของนักศึกษาในการสรางสรรคนวัตกรรม 

กิจกรรมท่ี 20  การสงเสริมศักยภาพของ นักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวมประชุมทางวิชาการ 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวมประชุมทางวิชาการ 

2 มีแผนการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวมประชุมทางวิชาการ และมีการดำเนินการตามแผน 

3 มีแผนการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวมประชุมทางวิชาการ มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนการ

สงเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวมประชุมทางวิชาการ 

4 มีแผนการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวมประชุมทางวิชาการ มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการสงเสริม

ศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวมประชุมทางวิชาการ และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5 มีแผนการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวมประชุมทางวิชาการ มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการสงเสริม

ศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวมประชุมทางวิชาการ มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และถายทอดองคความรูไปยังหลักสูตรอ่ืน 

 

กิจกรรมท่ี 21 การอุดหนุนทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการเผยแพร 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 นำเสนอระดับคณะ 

2 นำเสนอระดับมหาวิทยาลัย 

3 นำเสนอระดับภูมิภาค 

4 นำเสนอระดับชาติ หรือมีการเผยแพรในวารสารวิชาการ 

5 นำเสนอระดับนานาชาติ หรือมีการเผยแพรในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 

แผนงานยุทธศาสตร 

 กลยุทธท่ี 3.3 สงเสริมการสรางครูของพระราชาใหมีอัตลักษณ "เกงวิชาการ เกงภาษา เกงสอน มีจิตวิญญาณครู รูและรักทองถิ่น" 

 3.3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

 กิจกรรมท่ี 22 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษาครู 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  - ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป 

ตัวชี้วัด : 1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 2. ระดับความสำเร็จของการสรางครูของพระราชา 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลิตคร ู

2 มีแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู และมีการดำเนินการตามแผน 

3 มีแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลิตคร ู

4 มีแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5 มีแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

และถายทอดองคความรูไปยังหลักสูตรอ่ืน 

  

กลยุทธท่ี 3.7 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเนนโรงเรียนเปนฐาน 

3.7.1 โครงการพัฒนาฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรมท่ี 23 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย (ครูของครู) 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  - ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป 

ตัวชี้วัด : 1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษา 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของอาจารย 

2 มีแผนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของอาจารย และมีการดำเนินการตามแผน 

3 มีแผนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของอาจารย การดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษาครู 

4 มีแผนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของอาจารย มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษาครู และมีการ

ปรับปรงุอยางตอเนื่อง 

5 มีแผนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของอาจารย มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษาครู มีการปรับปรุง

อยางตอเนื่อง และถายทอดองคความรูไปยังหลักสูตรอ่ืน 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของคนในทองถิ่นและประเทศ 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

กลยุทธท่ี 5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเปนสหวิทยาการ เพ่ือนาไปสูการใชประโยชน เชิงพาณิชยและมุงแกไขปญหาของสังคม 

5.3.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

กิจกรรมท่ี 24 การสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมดวยนวัตกรรมงานวิจัยกลุมเครื่องปนดินเผาดานเกวียน อำเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา 

ผูรับผิดชอบ : ประธานหลักสูตรนวัตกรรมเซรามิกส 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

2 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม บรรลุตามเปาหมายครบถวน 

3 มีการติดตาม กำกับ ควบคุมดูแลการดำเนินงาน 

4 มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

5 มีการรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

 

แผนงานยุทธศาสตร 

กลยุทธท่ี 5.2 พัฒนาเครือขายความรวมมือ ดานการวิจัยและการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชนทองถิ่น  

5.2.1 โครงการพัฒนาทองถ่ินรวมกับเครือขาย 

กิจกรรมท่ี 25 การพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพร 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 นำเสนอระดับคณะ 

2 นำเสนอระดับมหาวิทยาลัย 

3 นำเสนอระดับภูมิภาค 

4 นำเสนอระดับชาติ หรือมีการเผยแพรในวารสารวิชาการ 

5 นำเสนอระดับนานาชาติ หรือมีการเผยแพรในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ 
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กิจกรรมท่ี 26 การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย ประจำป 2563 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (TPA Robot Contest Thailand Championship) 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดการแขงขัน 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแขงขัน 

2 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม บรรลุตามเปาหมายครบถวน 

3 มีการติดตาม กำกับ ควบคุมดูแลการดำเนินงาน 

4 มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

5 มีการรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

 

กลยุทธท่ี 5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเปนสหวิทยาการ เพ่ือนาไปสูการใชประโยชน เชิงพาณิชยและมุงแกไขปญหาของสังคม 

5.3.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 

กิจกรรมท่ี 27 การสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑชุมชนเครื่องปนดินเผาดานเกวียนจากนวัตกรรมสูผลิตภัณฑสินคาท่ีระลึกจากอัตลักษณแหลงทองเท่ียว

จังหวัดนครราชสีมา 

ผูรับผิดชอบ : ผูชวยศาสตราจารย เกรียงไกร ดวงขจร 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

2 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม บรรลุตามเปาหมายครบถวน 

3 มีการติดตาม กำกับ ควบคุมดูแลการดำเนินงาน 

4 มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

5 มีการรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

 

กลยุทธท่ี 4.1 จัดกิจกรรม Open House ใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนไดสะทอนความตองการท่ีแทจริง 

4.1.1 โครงการพัฒนาและยกระดับสูความเปนเลิศดานงานวิจัย และงานวิชาการ 

กิจกรรมท่ี 29 วันวิชาการและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 3 ภายใตแนวคิด “เลือกแนวทาง....วางอนาคต” (FIT Open House 2020) 

ผูรับผิดชอบ :  รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ  ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของงานนิทรรศการ 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 ระดบัคะแนน 0 – 0.99 

2 ระดบัคะแนน 1 – 1.99 

3 ระดบัคะแนน 2 – 2.99 

4 ระดบัคะแนน 3 – 3.99 

5 ระดบัคะแนน 4 – 5 
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กลยุทธท่ี 4.4 สงเสริมการตีพิมพเผยแพรและการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ 

กิจกรรมท่ี 31 การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งท่ี 11 (ESTACON 2020) 

ผูรับผิดชอบ : ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนางานวิจัย 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมวิชาการ 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 

2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 

3 มีการดำเนินงานของโครงการ 

4 มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 

5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในปถัดไป 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีสมรรถนะสูง มีธรรมาภบิาล และมีความเปนสากล 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

 กลยุทธท่ี 6.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

6.4.1 โครงการบริหารทรัพยสิน สรางเสถียรภาพทางการเงิน และงบประมาณ สนับสนุนการบริหารจัดการคณะ 

กิจกรรมท่ี 38 การประชุมบุคลากร และคณะกรรมการบริหารคณะระดับตาง ๆ 

ผูรับผิดชอบ : หัวหนาสำนักงานคณบดี 

ตัวชี้วัด : 1. ระดับความสำเร็จในการประชุมบุคลากรคณะ 2. ระดับความสำเร็จในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  

3. ระดับความสำเร็จในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุม 

2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินการประชุม 

3 มีการดำเนินการประชุม 

4 มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินการประชุม 

5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการประชุมในปถัดไป 

 

กิจกรรมท่ี 39 การจัดทำ และการดำเนินการตามแผน ดานการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน          ผูชวยคณบดีฝายวิเคราะหแผน 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

2 มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และมีการดำเนินการตามแผน 

3 มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

4 มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และมี

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5 มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีการ

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง และถายทอดองคความรูไปยังบุคลากรในคณะ 
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กิจกรรมท่ี 40 การจัดทำ และการดำเนินการตามแผน ดานการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2563 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

ตัวชี้วัด : 1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 

  2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

 3. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจิทัล 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการดำเนินงาน 

2 มีแผนการดำเนินงาน และมีการดำเนินการตามแผน 

3 มีแผนการดำเนินงาน มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนการดำเนินงาน 

4 มีแผนการดำเนินงาน มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5 มีแผนการดำเนินงาน มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการดำเนินงาน มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และถายทอดองคความรูไปยัง

หลักสูตรอ่ืน 

 

 กิจกรรมท่ี 41 การจัดทำ และการดำเนินการตามแผน ดานการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

2 มีการประชุมคณะกรรมการวางแผน/จัดทำแผนการบริการวิชาการแกสังคม และแผนดำเนินงานการบริการวิชาการ 

3 ผานการพิจารณาแผนจากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

4 ผานการพิจารณาแผนจากการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 

5 มีการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงาน นำสูการปฏิบัติงาน 

 

แผนงานยุทธศาสตร 

 กลยุทธท่ี 6.2 สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร 

6.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กิจกรรมท่ี 42  สงบุคลากรสายสอนเขารวมประชุม สัมมนา 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

2 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และมีการดำเนินการตามแผน 

3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร 

4 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และถายทอดองค

ความรูไปยังบุคลากรในคณะ 
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กิจกรรมท่ี 43 สงบุคลากรสายสนับสนุนเขารวมประชุม สัมมนา 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

2 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และมีการดำเนินการตามแผน 

3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร 

4 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และถายทอดองค

ความรูไปยังบุคลากรในคณะ 

 

กลยุทธท่ี 6.5 นำเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพสูง 

6.5.1 โครงการจัดหารายไดจากทรัพสินของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมท่ี 44 โครงการบริการวิชาการในรูปแบบสรางรายได 

ผูรับผิดชอบ : ผูชวยคณบดีฝายบริการชุมชน 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 
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ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 

2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 

3 มีการดำเนินงานของโครงการ 

4 มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 

5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในปถัดไป 

 

ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม 

แผนงานยุทธศาสตร 

 กลยุทธท่ี 8.1 บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยรวมกับหนวยงานเครือขาย เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชน 

 8.1.1 โครงการชุมชนตนแบบดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ภูมิปญญา และการจัดการดวยเทคโนโลยี 

 กิจกรรมท่ี 45 การพัฒนาชุมชนตนแบบเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยแนวคิดการออกแบบเพ่ือคนทุกคน (Universal Design) 

ผูรับผิดชอบ : ผูชวยคณบดีฝายบริการชุมชน 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของโครงการ 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 

2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 

3 มีการดำเนินงานของโครงการ 

4 มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 

5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในปถัดไป 
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ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางมูลคาเพ่ิมจากภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แผนงานยุทธศาสตร 

กลยุทธท่ี 9.2 ปลูกฝงความสานึกรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแกนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยและประชาชน 

กิจกรรมท่ี 50 การอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตยและสารเสพติดสำหรับนักศึกษา 

ผูรับผิดชอบ : รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของโครงการ 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 

2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 

3 มีการดำเนินงานของโครงการ 

4 มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 

5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในปถัดไป 
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