
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และมีการ

จัดสรรงบประมาณตามกรอบของแผนดังกล่าว รายละเอียดของแผนประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ได้แก่ 1) ผลิตบัณฑิตเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของท้องถิ่น 2) ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู 3) การพัฒนา

ท้องถิ่น 4) การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 14 เป้าประสงค์ 24 ตัวชี้วัด 20 กลยุทธ์ 

40 โครงการ ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมสอดคล้องกับ 14 กลยุทธ์ ของ

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1 ผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน
ตัวชี้วัด 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ผลิตบัณฑิตเพ่ือสนับสนุน
ความมั่นคงของท้องถิ่น 

90 71 78.89 19 21.11 - - 

2. ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู 4 4 100 - - - - 
3. การพัฒนาท้องถิ่น 19 16 84.21 - - 3 15.79 
4. การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 30 28 93.33 2 6.67 - - 

รวมทั้งสิ้น 143 119 83.22 21 14.68 3 2.10 
 

ตารางที ่ 2 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 
ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ 

1. ผลิตบัณฑิตเพ่ือสนับสนุนความม่ันคงของท้องถิ่น 31 31 - 
2. ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู 2 2 - 
3. การพัฒนาท้องถิ่น 7 6 1 
4. การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 8 8 - 

รวม 48 47 1 
ร้อยละ 97.92 2.08 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 1.1 ผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ผลิตบัณฑิตเพื่อ

สนับสนุนความม่ันคงของท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน
ตัวชี้วัด 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ผลิตบัณฑิตเพื่อสนับสนุนความม่ันคงของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร (ก.1-11) 

เชิงปริมาณ 24 19 79.17 5 20.83 - - 
เชิงคุณภาพ 17 16 94.12 1 5.88 - - 

กลยุทธ์ที่ 1.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของบัณฑิต (ก.12-21) 
เชิงปริมาณ 14 11 78.57 3 21.43 - - 
เชิงคุณภาพ 12 11 91.67 1 8.33 - - 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ก.22-26) 
เชิงปริมาณ 6 3 50.00 3 50.00 - - 
เชิงคุณภาพ 4 3 75.00 1 25.00 - - 

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า (ก.27) 
เชิงปริมาณ 1 1 100 - - - - 
เชิงคุณภาพ 2 2 100 - - - - 

กลยุทธ์ที่ 1.5 เพ่ิมสมรรถนะอาจารย์ (ก.28-31) 
เชิงปริมาณ 6 4 66.67 2 33.33 - - 
เชิงคุณภาพ 4 1 25 3 75 - - 

รวมตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ที่ 1 
เชิงปริมาณ 51 38 74.51 13 25.49 - - 
เชิงคุณภาพ 39 33 84.62 6 15.38 - - 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1.2 ผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ปฏิรูปการผลิต

และพัฒนาครู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 รอบ 12 เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน
ตัวชี้วัด 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

2. ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู 
กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการผลิตครู (ก.32-33) 

เชิงปริมาณ 2 2 100 - - - - 
เชิงคุณภาพ 2 2 100 - - - - 

รวมตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ที่ 2 
เชิงปริมาณ 2 2 100 - - - - 
เชิงคุณภาพ 2 2 100 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1.3 ผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนา

ท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562        

รอบ 12 เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน
ตัวชี้วัด 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย ไม่ได้ดำเนินการ 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

3. การพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาท้องถิ่น (ก.34) 

เชิงปริมาณ 3 3 100 - - - - 
เชิงคุณภาพ 1 1 100 - - - - 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ก.35-36) 
เชิงปริมาณ 2 2 100 - - - - 
เชิงคุณภาพ 2 2 100 - - - - 

กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาสังคม สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ก.37-39) 
เชิงปริมาณ 5 5 100 - - - - 
เชิงคุณภาพ 3 3 100 - - - - 

กลยุทธ์ที่ 3.4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ก.40) 
เชิงปริมาณ 2 - - - - 2 100 
เชิงคุณภาพ 1 - - - - 1 100 

รวมตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ที่ 3 
เชิงปริมาณ 12 10 83.33 - - 2 16.67 
เชิงคุณภาพ 7 6 85.71 - - 1 14.29 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1.4 ผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการ

อย่างยั่งยืน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 รอบ 12 เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน
ตัวชี้วัด 

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย รอผลประเมิน 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

4. การบริหารจัดการอย่างย่ังยืน 
กลยุทธ์ที่ 4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารงานบุคคล (ก.41-44) 

เชิงปริมาณ 8 8 100 - - - - 
เชิงคุณภาพ 4 4 100 - - - - 

กลยุทธ์ที่ 4.2 ปฏิรูประบบงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ (ก.45) 
เชิงปริมาณ 6 6 100 - - - - 
เชิงคุณภาพ 5 4 80 1 20 - - 

กลยุทธ์ที่ 4.3 เพ่ิมความสามารถในการจัดหารายได้ (ก.46) 
เชิงปริมาณ 2 1 50.00 1 50.00 - - 
เชิงคุณภาพ 1 1 100 - - - - 

กลยุทธ์ที่ 4.5 การพัฒนาสู่ Smart University (ก.47-48) 
เชิงปริมาณ 2 2 100 - - - - 
เชิงคุณภาพ 2 2 100 - - - - 

รวมตัวชี้วัดความสำเร็จยุทธศาสตร์ที่ 4 
เชิงปริมาณ 18 17 94.44 1 5.56 - - 
เชิงคุณภาพ 12 11 91.67 1 8.33 - - 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตเพื่อสนับสนุนความม่ันคงของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การบรรลุ
เป้าหมาย ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
1 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตร 1 2 บรรลุ 
2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 3 3 บรรลุ 

กิจกรรมที่ 2 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
1 จำนวนครั้งที่นักศึกษาใหม่ ทุกหลักสูตรได้รับ

การปฐมนิเทศต่อปีการศึกษา 
ครั้ง 1 1 บรรลุ 

2 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่เข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศ 

ร้อยละ 90 96.88 บรรลุ 

3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม 

ระดับ 4 4.51 บรรลุ 

4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 
กิจกรรมที่ 3 การจัดทำคู่มือนักศึกษา 
1 นักศึกษาใหม่ได้รับคู่มือนักศึกษาท่ีมีเนื้อหา

ครบถ้วน 
ร้อยละ 100 100 บรรลุ 

2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 
กิจกรรมที่ 4 การอบรมเพื่อปรับพื้นฐานความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 
1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมของ    

แต่ละหลักสูตร 
ร้อยละ 90 98.4 บรรลุ 

2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพ่ิม
สูงขึ้น 

ร้อยละ 20 46 บรรลุ 

3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 3 3 บรรลุ 
กิจกรรมที่ 5 การให้ความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา 
1 จำนวนหลักสูตรที่เข้าร่วมกิจกรรม หลักสูตร 9 8 ไม่บรรลุ 
2 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการประเมินผลสอบ

หลังการอบรม 
ร้อยละ 70 68 ไม่บรรลุ 



3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ระดับ 4 4 บรรลุ 
กิจกรรมที่ 6 การแนะนำและช่วยเหลือผู้เรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
1 จำนวนครั้งของการเข้าพบนักศึกษาของอาจารย์

ที่ปรึกษาต่อภาคเรียน 
ครั้ง 4 4 บรรลุ 

2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ตามเวลาที่กำหนด 

ร้อยละ 80 80 บรรลุ 

3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการแนะ
แนวและให้คำปรึกษา 

ระดับ 4 4 บรรลุ 

4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการ
ให้บริการนักศึกษา 

ระดับ 4 4 บรรลุ 

กิจกรรมที่ 7 การประชุมบุคลากร และคณะกรรมการบริหารคณะระดับต่าง ๆ 
1 จำนวนการประชุมบุคลากรคณะต่อปีการศึกษา ครั้ง 2 2 บรรลุ 
2 จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้ง 12 9 ไมบ่รรลุ 
3 จำนวนการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้ง 3 2 ไมบ่รรลุ 
4 ระดับความสำเร็จในการประชุมบุคลากรคณะ ระดับ 4 4 บรรลุ 
5 ระดับความสำเร็จในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะ 
ระดับ 4 4 บรรลุ 

6 ระดบัความสำเร็จในการประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะ 

ระดับ 4 4 บรรลุ 

กิจกรรมที่ 8 การประเมินคุณภาพการศึกษา และการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ แผน
งบประมาณ 
1 รายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ เล่ม 1 1 บรรลุ 
2 รายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร หลักสูตร 9 9 บรรลุ 
3 รายงานประเมินตนเอง สายสนับสนุน เล่ม 1 1 บรรลุ 
4 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการ 
ครั้ง 2 2 บรรลุ 

5 การรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติ
การงบประมาณ 

ครั้ง 12 12 บรรลุ 

6 ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 

คะแนน 3.20 3.34 บรรลุ 

7 ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา สายสนับสนุน 

คะแนน 4.00 4.60 บรรลุ 



8 ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ 

คะแนน 4.00 4.10 บรรลุ 

กิจกรรมที่ 9 การจัดการความรู้ของบุคลากรในคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ดำเนินงานกับท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
1 จำนวนกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ กิจกรรม 2 2 บรรลุ 
2 จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด องค์

ความรู้ 
2 2 บรรลุ 

3 จำนวนหลักสูตรที่เข้าร่วมกิจกรรม หลักสูตร 9 9 บรรลุ 
4 ระดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 

กิจกรรมที ่10  กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตร 
1 จำนวนหลักสูตรที่เข้าร่วมกิจกรรม หลักสูตร 9 9 บรรลุ 
2 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่เพ่ิมสูงขึ้น ร้อยละ 10 0 ไม่บรรลุ 
3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 

กิจกรรมที่ 11 การพัฒนาเครือข่ายการผลิตบัณฑิตด้านการฝึกปฏิบัติงานทางเทคโนโลยี 
1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ เครือข่าย 1 1 บรรลุ 
2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 2 ไม่บรรลุ 

 

 จากตารางกลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร มีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด 41 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบว่าบรรลุเป้าหมาย 35 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด 

ได้แก่ 1) จำนวนหลักสูตรที่เข้าร่วมกิจกรรม 2)ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการประเมินผลสอบหลังการอบรมให้

ความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา เนื่องจากในช่วงเวลาที่จัดโครงการมี 1 หลักสูตรที่

ไม่ได้เข้าร่วมเพราะไปราชการศึกษาดูงานต่างจังหวัด 3) จำนวนการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ จำนวน

4) การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ อยู่ระหว่างดำเนินการ 5) กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนว

หลักสูตรมีจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 10 แต่ในปีงบประมาณ 62 คณะมีแนวโน้มของจำนวน

ลดลง 6) ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตบัณฑิตด้านการฝึกปฏิบัติงานทาง

เทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดโครงการเป็นปีแรกจึงยังไม่มีการทบทวนแผนการพัฒนาเครือข่ายและการปรับปรุง

อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตเพื่อสนับสนุนความม่ันคงของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 1.2 เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของบัณฑิต 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การบรรลุ
เป้าหมาย ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 
กิจกรรมที่ 12 การศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการอบรมทางวิชาการให้นักศึกษา 
1 จำนวนหลักสูตร หลักสูตร 9 9 บรรลุ 
2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิม

สูงขึ้น 
ร้อยละ 20 93.27 บรรลุ 

3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 
กิจกรรมที่ 13 การจัดนิทรรศการทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรม (งานสถาปนิกภูมิภาคลุ่มน้ำโขง) 
1 จำนวนผลงานที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ ผลงาน 3 3 บรรลุ 
2 ระดับความสำเร็จของการจัดโครงการ

นิทรรศการ 
ระดับ 4 4 บรรลุ 

กิจกรรมที่ 14 การพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ เครือข่าย 2 2 บรรลุ 
2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 

กิจกรรมที่ 15  การส่งเสริมศักยภาพของ นักศึกษาในการแข่งขันหรือ การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 
1 จำนวนผลงานหรือชิ้นงานของนักศึกษาท่ีได้

รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผลงาน 1 1 บรรลุ 

2 จำนวนหลักสูตรที่เข้าร่วมกิจกรรม หลักสูตร 3 3 บรรลุ 
3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 3 3 บรรลุ 

กิจกรรมที่ 16 การอุดหนุนทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา 
1 จำนวนทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา    ทุน 30 7 ไมบ่รรลุ 
2 จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ บทความ 5 4 ไมบ่รรลุ 
3 ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่  ระดับ 4 2 ไมบ่รรลุ 

กิจกรรมที่ 17 การอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตยและสารเสพติดสำหรับนักศึกษา 
1 ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่ได้รับการอบรม ร้อยละ 80 83.22 บรรลุ 
2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรม 
ระดับ 4 4 บรรลุ 



3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 
กิจกรรมที่ 18 การแข่งขันกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
1 จำนวนหลักสูตรที่เข้าร่วมกิจกรรม หลักสูตร 9 9 บรรลุ 
2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรม 
ระดับ 4 4.03 บรรลุ 

กิจกรรมที่ 19 การส่งเสริมการผลิตบัณฑิตทางสถาปัตยกรรมให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
1 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมการผลิต

บัณฑิตทางสถาปัตยกรรมให้มีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 95 100 บรรลุ 

2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 
กิจกรรมที่ 20 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา/สหกิจศึกษา 
1 จำนวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา/

สหกิจศึกษา 
ครั้ง 1 1 บรรลุ 

2 
 

ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่อการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

ระดับ 4 4 บรรลุ 

กิจกรรมที่ 21 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
1 จำนวนครั้งที่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายได้รับการ

ปัจฉิมนิเทศ 
ครั้ง 1 1 บรรลุ 

2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 86.75 ไมบ่รรลุ 
3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 
4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วม

กิจกรรม 
ระดับ 4 4.53 บรรลุ 

 

 จากตารางกลยุทธ์ที่ 1.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของบัณฑิต มีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด 

26 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบว่าบรรลุเป้าหมาย 22 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด 

ได้แก่ 1) จำนวนทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา 2) จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 3) ระดับ

ความสำเร็จของการเผยแพร่ ทั้งนี้ ทั ้ง 3 ตัวชี้วัด เป็นการวัดความสำเร็จของการอุดหนุนทุนวิจัยสำหรับ

นักศึกษา เนื่องจากนักศึกษายังให้ความสนใจในการรับทุนวิจัยน้อยมาก ส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนวิจัยอยู่ใน

ระหว่างรอส่งบทความวิจัยเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัย 4) ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิม

นิเทศนักศึกษา ร้อยละ 90 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพียง ร้อยละ 86.75 เนื่องจากในวันจัดกิจกรรมตรงกับ



วันจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของมหาวิทยาลัยในช่วงเช้า จึงทำให้นักศึกษาเข้าใจผิดว่าถ้าเข้าร่วมกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยแล้วจึงไม่จำเป็นต้องมาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะในช่วงบ่าย 

 

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตเพื่อสนับสนุนความม่ันคงของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การบรรลุ
เป้าหมาย ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 
กิจกรรมที่ 22 จัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 95 99.99 บรรลุ 
2 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อความพร้อมของ

ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ระดับ 4 4.17 บรรลุ 

กิจกรรมที่ 23 การจัดหาครุภัณฑ์ / สถานที่เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
1 จำนวนครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากแผน

จัดหาครุภัณฑ์ประจำปีของคณะ 
ร้อยละ 50 26.60 ไมบ่รรลุ 

2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อความ
พร้อมของครุภัณฑ์ / อาคารสถานที่ในการ
จัดการเรียนการสอน 

ระดับ 4 4.17 บรรลุ 

กิจกรรมที่ 24 การซ่อมบำรุง ปรับปรุงครุภัณฑ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
1 ร้อยละของครุภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมบำรุงจาก

แผนการซ่อมครุภัณฑ์ประจำปี 
ร้อยละ 80 28.50 ไมบ่รรลุ 

2 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อทรัพยากรและสิ่ง
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ระดับ 4 4.17 บรรลุ 

กิจกรรมที่ 25 จัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรม 
1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 95 99.99 บรรลุ 
2 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อความพร้อมของ

เอกสารและวัสดุประกอบการเรียนการสอนที่
เหมาะสม 
 

ระดับ 4 4.04 บรรลุ 



กิจกรรมที่ 26 ค่าสาธารณูปโภค 
1 การเบิกจ่ายค่าสาธารณูประโภค เดือน 12 9 ไมบ่รรลุ 
2 ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูประโภค ร้อยละ 100 43.79 ไมบ่รรลุ 

 

 จากตารางกลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด ผล

การดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบว่าบรรลุเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) จำนวน

ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากแผนจัดหาครุภัณฑ์ประจำปีของคณะ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากผล

พิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์ในปีนี้มีจำนวนลดลง 2) ร้อยละของครุภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมบำรุงจากแผนการซ่อม

ครุภัณฑ์ประจำปี 3) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูประโภค 4) ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูประโภค อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

 

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตเพื่อสนับสนุนความม่ันคงของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การบรรลุ
เป้าหมาย ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 
กิจกรรมที่ 27 โครงการศิษย์เก่าและพี่น้องสัมพันธ์ 
1 จำนวนหลักสูตรที่มีศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม หลักสูตร 9 9 บรรลุ 
2 ความพึงพอใจของศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรม ระดับ 4 4 บรรลุ 
3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 

 

 จากตารางกลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า มีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ผลการ

ดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบว่าบรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด  

 

 

 



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตเพื่อสนับสนุนความม่ันคงของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 1.5 เพิ่มสมรรถนะอาจารย์ 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การบรรลุ
เป้าหมาย ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 
กิจกรรมที่ 28 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย 
1 จำนวนงานวิจัยที่รับการสนับสนุนงบประมาณ งานวิจัย 2 3 บรรลุ 
2 จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ี

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

บทความ 2 0 ไม่บรรลุ 

3 ระดับความสำเร็จของงานวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่ 

ระดับ 4 0 ไม่บรรลุ 

กิจกรรมที่ 29 การจัดทำวารสารทางวิชาการด้านเทคโนโลยี 
1 จำนวนบทความวิชาการท่ีมีการตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ 
บทความ 3 4 บรรลุ 

2 ระดับความพึงพอใจต่อวารสารวิชาการ ระดับ 4 0 ไม่บรรลุ 
กิจกรรมที่ 30 การประชุมเครือข่ายทางวิชาการ 
1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ เครือข่าย 4 4 บรรลุ 
2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 3 4 บรรลุ 

กิจกรรมที่ 31 กิจกรรมส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
1 จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ คน 5 16 บรรลุ 
2 จำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คน 26 6 ไม่บรรลุ

บรรลุ 
3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 2 ไม่บรรลุ 

 

 จากตารางกลยุทธ์ที่ 1.5 เพิ่มสมรรถนะอาจารย์ มีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด ผลการ

ดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบว่าบรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ จำนวน

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ  ระดับ

ความสำเร็จของงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ เนื่องอาจารย์ผู้รับทุนวิจัยอยู่ระหว่างการดำเนินการวิจัย และใน



ส่วนของบทความนั้นจะมีการเผยแพร่หลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น  และโครงการการจัดทำวารสารทางวิชาการ

ด้านเทคโนโลยีผลระดับความพึงพอใจต่อวารสารวิชาการ ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินเนื่องจากวารสารอยู่

ระหว่างเตรียมเข้าสู่ฐาน TCI ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนอาจารย์ที่ได้รับ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 คน และระดับความสำเร็จของการ

ดำเนินโครงการ ยังไม่มีการทบทวนแผนการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

เพราะเป็นปีแรกในการดำเนินกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการผลิตครู 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การบรรลุ
เป้าหมาย ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 
กิจกรรมที่ 32 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ (ครูของครู) 
1 จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ร้อยละ 80 100 บรรลุ 

2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 
กิจกรรมที่ 33 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษาครู 
1 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่มีคำสั่งเข้าร่วม 
ร้อยละ 80 100 บรรลุ 

2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 
 

 จากตารางกลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการผลิตครู มีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบว่าบรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3.1 การจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การบรรลุ
เป้าหมาย ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 
กิจกรรมที่ 34 การจัดทำแผนการให้บริการวิชาการและแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการของคณะ 
1 แผนบริการวิชาการ แผน 1 1 บรรลุ 
2 แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ แผน 1 1 บรรลุ 
3 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนบริการ

วิชาการในรอบปีงบประมาณ 
ครั้ง 2 2 บรรลุ 

4 ระดับความสำเร็จของแผนฯ ระดับ 4 5 บรรลุ 
 

 จากตารางกลยุทธ์ที่ 3.1 การจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาท้องถิ่น มีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด 4 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบว่าบรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด 

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การบรรลุ
เป้าหมาย ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 
กิจกรรมที่ 35 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยี 
1 จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการบริการ

วิชาการ 
กลุ่ม 2 2 บรรลุ 

2 ระดับความสำเร็จของโครงการบริการวิชาการ ระดับ 4 4 บรรลุ 
กิจกรรมที่ 36 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ เครือข่าย 1 1 บรรลุ 
2 ระดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 

 



 จากตารางกลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีตัวชี้วัดความสำเร็จ

ทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบว่าบรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด 

 

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาสังคม สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การบรรลุ
เป้าหมาย ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 
กิจกรรมที่ 37 การบริการวิชาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 
1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ ชุมชน 1 1 บรรลุ 
2 ระดับความสำเร็จของโครงการบริการวิชาการ ระดับ 4 4 บรรลุ 

กิจกรรมที่ 38 การส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1 จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
กิจกรรม 3 3 บรรลุ 

2 จำนวนหลักสูตรที่เข้าร่วมกิจกรรม หลักสูตร 9 9 บรรลุ 
3 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 86.62 บรรลุ 
4 ระดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 

กิจกรรมที่ 39 การส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนในสาขา
สถาปัตยกรรม 
1 ร้อยละของนักศึกษาเข้าใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 95 100 บรรลุ 
2 ระดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 

 

 จากตารางกลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาสังคม สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีตัวชี้วัด

ความสำเร็จทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบว่าบรรลุเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด 

 

 

 



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3.4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การบรรลุ
เป้าหมาย ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 
กิจกรรมที่ 40 หมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการพลังงานโดยพึ่งตนเอง 
1 จำนวนแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ แหล่ง 1  - ไม่บรรลุ 
2 จำนวนองค์ความรู้ที่ใช้บริการวิชาการ องค์

ความรู้ 
1  - ไม่บรรลุ 

3 ระดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4  - ไม่บรรลุ 
 

 จากตารางกลยุทธ์ที่ 3.4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดความสำเร็จ

ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบว่ายังไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงผู ้บริหารระดับสูง จึงมีการชะลอการดำเนินโครงการ

ดังกล่าวโดยไม่มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานบุคคล 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การบรรลุ
เป้าหมาย ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 
กิจกรรมที่ 41 ธุรการและประสานงาน 
1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณในงานธุรการ

และประสานงาน 
ร้อยละ 100 100 บรรลุ 

2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานธุรการ
คณะ 

ระดับ 4 4 บรรลุ 

กิจกรรมที่ 42  โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับตามตัวชี้วัดรายบุคคล 
1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

รอบปีงบประมาณ 
ครั้ง 2 2 บรรลุ 

2 ภาระงานของบุคลากรในรอบการประเมินไม่ต่ำ
กว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

ภาระงาน ตาม
เกณฑ์ 

ตามเกณฑ์ บรรลุ 

กิจกรรมที่ 43  ส่งบุคลากรสายสอนเข้าร่วมประชุม สัมมนา 
1 แผนพัฒนาบุคลากรสายสอน แผน 1 1 บรรลุ 
2 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตาม

แผนพัฒนาบุคลากร 
ครั้ง 2 2 

บรรลุ 

3 ร้อยละบุคลากรสายสอนเข้าร่วมประชุม สัมมนา 
ตามแผน 

ร้อยละ 75 76.79 บรรลุ 

4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

ระดับ 4 4 บรรลุ 

กิจกรรมที่ 44 ส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม สัมมนา 
1 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน แผน 1 1 บรรลุ 
2 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตาม

แผนพัฒนาบุคลากร 
ครั้ง 2 2 

บรรลุ 

3 ร้อยละบุคลากรสายสอนเข้าร่วมประชุม สัมมนา 
ตามแผน 

ร้อยละ 75 78.57 บรรลุ 



4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

ระดับ 4 4 บรรลุ 

 

 จากตารางกลยุทธ์ที่ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานบุคคล มีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด 12 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบว่าบรรลุเป้าหมาย 12 ตัวชี้วัด 

 

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 4.2 ปฏิรูประบบงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การบรรลุ
เป้าหมาย ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 
กิจกรรมที่ 45 การจัดทำ และการดำเนินการตามแผนบรหิารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
1 แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (62-66) 
เล่ม 1 1 บรรลุ 

2 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (62-66)  

เล่ม 1 1 บรรลุ 

3 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  

เล่ม 1 1 บรรลุ 

4 แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  

เล่ม 1 1 บรรลุ 

5 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

เล่ม 1 1 บรรลุ 

6 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ประจำปีงบประมาณ 2562 

เล่ม 1 1 บรรลุ 

7 ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์ 

ร้อยละ 80 89.88 บรรลุ 

8 ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 

ร้อยละ 60 75 บรรลุ 



9 ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการ 

ร้อยละ 85 86 บรรลุ 

10 ร้อยละการเบิกจ่ายตามเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการงบประมาณ 

ร้อยละ 97 80.7 ไม่บรรลุ 

11 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ระดับ 4 4 บรรลุ 

 

 จากตารางกลยุทธ์ที่ 4.2 ปฏิรูประบบงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ  มีตัวชี้วัดความสำเร็จ

ทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบว่าบรรลุเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ร้อยละการเบิกจ่ายตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการงบประมาณ  

 

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มความสามารถในการจัดหารายได้ 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การบรรลุ
เป้าหมาย ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 
กิจกรรมที่ 46 โครงการบริการวิชาการในรูปแบบสร้างรายได้ 
1 ร้อยละของรายได้จากการบริการวิชาการท่ี

เพ่ิมข้ึนเทียบกับปีที่ผ่านมา  
ร้อยละ 10 15 บรรลุ 

2 จำนวนหลักสูตรที่จัดกิจกรรม หลักสูตร 2 1 ไม่บรรลุ 
3 ระดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 

 

 จากตารางกลยุทธ์ที่ 4.3 เพ่ิมความสามารถในการจัดหารายได้ มีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบว่าบรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ไม่

บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ จำนวนหลักสูตรที ่จัดกิจกรรม เนื ่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีหลักสูตร

เทคโนโลยีก่อสร้างเพียงหลักสูตรเดียวที่ได้จัดโครงการบริการวิชาการในรูปแบบสร้างรายได้ 

 



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 4.5 การพัฒนาสู่ Smart University 

ที ่ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การบรรลุ
เป้าหมาย ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 
กิจกรรมที่ 47 การจัดทำจดหมายข่าวของคณะ 
1 จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ ช่องทาง 2 2 บรรลุ 
2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับข้อมูลข่าวสารจาก

จดหมายข่าว 
ระดับ 4 4 บรรลุ 

กิจกรรมที่ 48 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการประชาสัมพันธ์ 
1 จำนวนระบบสารสนเทศของคณะ ระบบ 1 1 บรรลุ 
2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับข้อมูลข่าวสารจาก

ระบบสารสนเทศของคณะ 
ระดับ 4 4 บรรลุ 

 

 จากตารางกลยุทธ์ที่ 4.5 การพัฒนาสู่ Smart University มีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด           

ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบว่าบรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

1. รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัดระดับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน 

ยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ / ตัวชี้วัด รายละเอียดผลการดำเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตเพื่อสนับสนุนความม่ันคงของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
1. จำนวนหลักสตูรที่ได้รับการพัฒนาและ
ปรับปรุง เป้าหมาย: 1 หลักสูตร 
2. ระดับความสำเร็จของการดำเนนิ
โครงการ เป้าหมาย: ระดับ 3 

มีหลักสูตรทั้งหมด 2 หลักสตูร ท่ีได้รับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่  
1) หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาขาวิชา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ปรับปรุงเป็นหลักสตูรวศิวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และมีการสำรวจ
ความต้องการเรียนหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา (ดร.พงษ์นรินทร์ ศรีพลอย ผูร้ับผดิชอบโครงการ)  
 2) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสรา้ง อส.บ. (4 ปี) 
ปรับปรุงเป็นหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง วศ.บ. 
(4 ปี) เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา (ดร.เมธี ศรีวัฒนพงศ์โพธิสาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
โดยภาพรวมทั้ง 2 โครงการที่ได้ปรับปรุงหลักสูตร มีระดับความสำเร็จของการดำเนิน
โครงการอยู่ที่ ระดับ 3  

1) มีแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสตูร  
2) มีการดำเนินการตามแผน  
3) มีการทบทวนแผนการพัฒนา/ ปรบัปรุงหลักสตูร 

กิจกรรมที่ 2 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
1. จำนวนครั้งท่ีนักศึกษาใหม่ ทุกหลักสตูร
ได้รับการปฐมนเิทศต่อปีการศึกษา 
เป้าหมาย: 1 ครั้ง 
2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่เข้าร่วม
กิจกรรมปฐมนิเทศ เป้าหมาย: ร้อยละ 90 
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย: ระดับ 4 
4. ระดับความสำเร็จของการดำเนนิ
โครงการ เป้าหมาย: ระดับ 4 

 

คณะได้จดัโครงการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่และให้ความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา ในวันท่ี 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 29.3.3 อาคาร 29 
ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา พบว่ามีจำนวนนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม 
คิดเป็น ร้อยละ 96.88 และมรีะดบัความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
อยู่ท่ี 4.51 โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการ มีระดับความสำเรจ็ของการดำเนิน
โครงการอยู่ที่ ระดับ 4  

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 
2) มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 
3) มีการดำเนินงานของโครงการ 
4) มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 



กิจกรรมที่ 3 การจัดทำคู่มือนักศึกษา 
1. นักศึกษาใหม่ได้รับคู่มือนักศึกษาที่มี
เนื้อหาครบถ้วน เป้าหมาย: ร้อยละ 100 
2. ระดับความสำเร็จของการดำเนนิ
โครงการ เป้าหมาย: ระดับ 4 

คณะได้จดัทำคู่มือนักศึกษาใหม่ของทุกหลักสูตร สำหรบัภาคเรียนที ่1/2562  และ 
2/2562 โดยได้เผยแพรคู่่มือนักศกึษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านเว็บไซด์ 
https://fit.nrru.ac.th/news1/news1_view.php?id=23 และไดส้ำเนาคูม่ือนักศึกษา
ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละหลักสูตร จำนวน 10 เลม่ ต่อ หลักสูตร ดังนั้นนักศึกษา
ใหมจ่ึงไดร้ับคู่มือนักศึกษาที่มีเนื้อหาครบถ้วน ร้อยละ 100 โดยภาพรวมของการดำเนิน
โครงการ มรีะดบัความสำเรจ็ของการดำเนินโครงการอยู่ที่ ระดับ 4 

1) มีแผนการจัดทำคู่มือนักศึกษา  
2) มีการจัดทำคู่มือนักศึกษา  
3) มีการทบทวนแผนการจัดทำคูม่ือนักศึกษา  
4) มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมที่ 4 การอบรมเพื่อปรับพื้นฐานความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 
1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกจิกรรม
ของแต่ละหลักสูตร เป้าหมาย: ร้อยละ 90 
2. จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้เพิ่มสูงขึ้น เป้าหมาย: ร้อยละ 20 
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนนิ
โครงการ เป้าหมาย: ระดับ 3 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตรทุกหลักสตูรไดด้ำเนินโครงอบรมเพื่อปรับพื้น
ฐานความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ดังนี ้
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักศกึษาช้ันปีท่ี 1         
ปีการศึกษา 2562 วันท่ี 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา (ดร.สโุอปอ หิรัญจริชีพ ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพืน้ฐานทางวิศวกรรมให้กับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1           
ปีการศึกษา 2562 วันท่ี 24 กรกฎาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา (อ.ณพิตร วัฒนวีรพงษ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
3) โครงการปรับพ้ืนฐานดา้นวิชาการและสรา้งอัตลักษณ์บัณฑิตของหลักสตูร
สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต วันท่ี 28 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร
ปฏิบัติการ 38 มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา (อ.วุฒิพงศ์ แสนบดุดดา ผู้รับผิดชอบ
โครงการ) 
4) โครงการปรับพื้นฐานดา้นวิชาการและสรา้งอัตลักษณ์บัณฑติของหลักสตูรนวัตกรรม
เซรามิกส์ วันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารปฏิบัติการ 38 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครราชสมีา (ผศ.เกรียงไกร ดวงขจร ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
5) โครงการอบรมเพื่อปรับพื้นฐานทางวิชาการด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
คณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2562 วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 ณ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา (อ.จริวัฒน์  
โลพันดุง ผูร้ับผดิชอบโครงการ) 
6) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางด้านการออกแบบให้กับนักศึกษาใหม่ 
สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2562 วันท่ี 10-12 มิถุนายน 
2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา (อ.ภิญญาพัชร ์
สวัสดิ์กลุนิธ ิผูร้ับผดิชอบโครงการ) 
โดยภาพรวมทุกหลักสูตรนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมคีวามรูเ้พิ่มสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
46 และมีระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการอยู่ที่ ระดับ 3 

https://fit.nrru.ac.th/news1/news1_view.php?id=23


1) มีแผนการจัดอบรมเพื่อปรับพื้นฐานความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน  
2) มีการดำเนินการตามแผน  
3) มีการทบทวนแผนการอบรมเพื่อปรับพื้นฐานความรูเ้พื่อเตรียมความพร้อม

ก่อนเรียน 

กิจกรรมที่ 5 การให้ความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา 
1. จำนวนหลักสตูรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
เป้าหมาย: 9 หลักสูตร 
2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการ
ประเมินผลสอบหลังการอบรม เปา้หมาย: 
ร้อยละ 70 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม เปา้หมาย: ระดับ 4 

คณะได้จดัโครงการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่และให้ความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา ในวันท่ี 29 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 29.3.3 อาคาร 29 
ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสีมา พบว่ามีจำนวนหลักสตูรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวน 8 หลักสูตร เนื่องจากมีบางหลักสูตรตดิราชการไปศึกษาดูงานในช่วงเวลาที่จัด
โครงการ และร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการประเมินผลสอบหลังการอบรม คดิเป็น 68
จึงไม่บรรลเุป้าหมาย โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการ มรีะดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ท่ี ระดับ 4  

กิจกรรมที่ 6 การแนะนำและช่วยเหลือผู้เรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
1. จำนวนครั้งของการเข้าพบนักศึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อภาคเรยีน 
เป้าหมาย: 4 ครั้ง 
2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาตามเวลาที่กำหนด เป้าหมาย:  
ร้อยละ 80 
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การแนะแนวและให้คำปรึกษา เปา้หมาย: 
ระดับ 4 
4. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ
การให้บริการนักศึกษา เป้าหมาย:       
ระดับ 4 

คณะได้กำหนดให้ผูเ้รียนเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใหน้ักศึกษาต้องเข้าไปกรอกแบบ
ประเมินความพึงพอใจในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย  และมอบหมายให้อาจารย์ที่
ปรึกษานัดพบนักศึกษาตามวันเวลาในปฏิทินการศึกษา 2562 จำนวน 4 ครั้ง  และมี
นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ คดิเป็นรอ้ยละ 80 โดยภาพรวมนักศึกษามรีะดับความพึงพอใจ
ต่อการแนะแนวและให้คำปรึกษาของอาจารย์อยู่ในระดับ 4 และมรีะดับความสำเร็จ
ของการดำเนินโครงการอยู่ที่ ระดบั 4 

1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
2) มีแบบฟอร์มการขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
3) มีการให้คำปรึกษาตามวันเวลาที่นัดหมาย 
4) มีการประชุมเพื่อติดตามผลการใหค้ำปรึกษา 

กิจกรรมที่ 7 การประชุมบุคลากร และคณะกรรมการบริหารคณะระดับต่าง ๆ 
1. จำนวนการประชุมบุคลากรคณะต่อปี
การศึกษา เป้าหมาย: 2 ครั้ง 
2. จำนวนการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ เป้าหมาย: 12 ครั้ง 
3. จำนวนการประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะ เปา้หมาย: 3 ครั้ง 
4. ระดับความสำเร็จในการประชุม
บุคลากรคณะ เป้าหมาย: ระดับ 4 
5. ระดับความสำเร็จในการประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะ เปา้หมาย: 
ระดับ 4 

คณะได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินการประชุมบุคลากรคณะ จำนวน 2 ครั้ง และ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะตั้งแตเ่ดือนตลุาคม พ.ศ. 2561 ถึง กันยายน 2562 
รวมการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 2 ครั้ง โดยภาพรวมมี
ระดับความสำเร็จในการประชุมบคุลากรคณะ ระดับ 4 ระดับความสำเรจ็ในการประชุม
คณะกรรมการบรหิารคณะ ระดับ 4 และระดับความสำเรจ็ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจำคณะ ระดับ 4 

1) มปีฏิทินการประชุมบุคลากร คณะกรรมการบริหารคณะ  
2) มีการดำเนินการตามปฏิทิน  
3) มีการทบทวน  

4) มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 



6. ระดับความสำเร็จในการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ เป้าหมาย: 
ระดับ 4 

กิจกรรมที่ 8 การประเมินคุณภาพการศึกษา และการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ แผน
งบประมาณ 
1. รายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ 
เป้าหมาย: 1 เล่ม 
2. รายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
เป้าหมาย: 9 หลักสูตร 
3. รายงานประเมินตนเอง สายสนบัสนุน 
เป้าหมาย: 1 เล่ม 
4. การติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ เปา้หมาย: 2 ครั้ง 
5. การรายงานผลการปฏิบัติการตาม
แผนปฏิบัติการงบประมาณ เป้าหมาย: 12 
ครั้ง 
6. ผลการดำเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 
เป้าหมาย: 3.20 คะแนน 
7. ผลการดำเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา สายสนับสนุน 
เป้าหมาย: 4.00 คะแนน 
8. ผลการดำเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ เปา้หมาย: 
4.00 คะแนน 

คณะได้มีการรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร 9 หลักสตูร เสรจ็สิ้นทุกหลักสูตรใน
วันท่ี 7 สิงหาคม 2562  และรับการตรวจประเมินระดับคณะ ในวันที่ 17-18 กันยายน 
2562 ผลการดำเนินงานพบว่า ผลการดำเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษา
ระดับหลักสตูร เฉลี่ย 3.34 คะแนน  ผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับคณะ ได้ 4.10 คะแนน และผลการดำเนินงานด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษา สายสนับสนุน ได้ 4.60 คะแนน โดยในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้มี
รายผลการปฏิบัติการตามแผนปฏบิัติการงบประมาณ จำนวน 12 ครั้ง ตามรอบการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ จำนวน 2 ครั้ง โดยภาพรวมคณะสามารถดำเนินกิจกรรมไดบ้รรลตุาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 9 การจัดการความรู้ของบุคลากรในคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ดำเนินงานกับท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
1. จำนวนกิจกรรมด้านการจดัการความรู้ 
เป้าหมาย: 2 กิจกรรม 
2. จำนวนองค์ความรู้ที่ไดร้ับการถา่ยทอด 
เป้าหมาย: 2 องค์ความรู ้
3. จำนวนหลักสตูรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
เป้าหมาย: 9 หลักสูตร 
4. ระดับความสำเร็จของโครงการ 
เป้าหมาย: ระดบั 4 

คณะได้จดัการประชุมคณะกรรมการการจดัการความรู้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           
ปีการศึกษา 2562 ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันวันจันทร์ ท่ี 1 เมษายน 2562 เพื่อจัดทำ
แผนการจดัการความรู้ของคณะ และนำเสนอเพื่อขออนุมัติแผนต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะในการประชุม ครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 23 เมษายน 2562 ซึ่งมี
แผนการดำเนินการจัดการความรูข้องระดับสายวิชาการและสายสนบัสนุน ดังนี้ สาย
วิชาการได้จดัโครงการจัดการความรู้ ประเด็นเรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 
Active Learning เมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ (29.3.3) คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีหลกัสูตรที่เขา้ร่วมกิจกรรม จำนวน 9 หลักสูตร ประเด็น
เรื่อง กระบวนการดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกจิศึกษา เมื่อวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี (29.2.2) คณะเทคโนโลยี



อุตสาหกรรม และมีองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด ส่วนสายสนบัสนุนได้จัดโครงการ
จัดการความรู้ จำนวน 2 องค์ความรู้ โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมีระดับ
ความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 

1) มีการจัดทำโครงการ 
2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3) มีการจัดกจิกรรมการจดัการองค์ความรู ้
4) มีการเผยแพร่องค์ความรู้จากกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

กิจกรรมที่ 10  กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตร 
1. จำนวนหลักสตูรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
เป้าหมาย: 9 หลักสูตร 
2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่เพิ่มสูงขึ้น 
เป้าหมาย: ร้อยละ 10 
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนนิ
โครงการ เป้าหมาย: ระดับ 4 

คณะไดส้่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสตูร ดังนี ้
1) การประชาสัมพันธ์หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรา
มิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันท่ี 15 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนโชคชัย
สามัคคี อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา (ผศ.เกรยีงไกร ดวงขจร ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
2) การประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ม.ค. - พ.ค. 62 (อ.ปราณี เท่ากลาง ผู้รับผิดชอบ
โครงการ) 
3) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสตูรตา่งๆ รวม 9 หลักสูตร ได้ลง
พื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสตูร ดังนี ้รร.โนนไทยครุอุปถัมภ์ วันท่ี 28 ม.ค. 62, 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วันที ่31 ม.ค. 62, รร.ปากช่องพิทยาคม วันท่ี 25 ม.ค. 62 
รร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์ วันท่ี 22 ม.ค. 62 ,รร.บุญวัฒนา วันท่ี 14 กพ 62, รร.มหิศราธิ
บดี 8 ก.พ. 62  (อ.รัฐพล ปัญจอาภรณ์ และ  อ.ปรญิญา เชิดเกียรตพิล ผู้รับผิดชอบ
โครงการ)  
          จากผลการดำเนินโครงการในระดับคณะพบว่าจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ไม่
เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย ร้อยละ 10 แต่กลับมีแนวโน้มลดลงจึงยังไม่บรรลุเป้าหมาย           
อาจเนื่องมาจากรูปแบบการประชาสัมพนัธ์และความทันสมัยของหลกัสูตรยังไมส่ามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้รียนได้ โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมรีะดับ
ความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 

1) มีแผนการประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสตูร  
2) มีการดำเนินการตามแผน  
3) มีการทบทวนแผนการประชาสัมพนัธ์และแนะแนวหลักสตูร            
4) มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมที่ 11 การพัฒนาเครือข่ายการผลิตบัณฑิตด้านการฝึกปฏิบัติงานทางเทคโนโลยี 
1. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ 
เป้าหมาย: 1 เครือข่าย 
2. ระดับความสำเร็จของการดำเนนิ
โครงการ เป้าหมาย: ระดับ 4 

หลักสตูรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม ได้จดัโครงการอบรมพัฒนาทักษะ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
27 มี.ค. และ 4 เม.ย. 62 เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ไดจ้ากการอบรมมา
ประยุกต์ใช้งานกับการการเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม และนำประสบการณ์ที่ไดร้ับจากการอบรมไปใช้พัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันสู่ตลาดแรงงานท่ีนักศึกษาจะประสบในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเครือข่าย



การผลิตบณัฑิตกับสถานประกอบการได้ จำนวน 1 เครือข่าย (ดร.พงษ์นรินทร์ ศรี
พลอย ผู้รับผิดชอบโครงการ) โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมรีะดับความสำเร็จ
ของโครงการ ระดับ 2 

1) มีแผนการพัฒนาเครือข่ายฯ  
2) มีการดำเนินการตามแผน 

เนื่องจากเป็นการจดัโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเป็นครั้งแรก จึงยังไม่มีการ
ทบทวนแผนการพัฒนาเครือข่ายการผลิตบณัฑิตด้านการฝึกปฏิบตัิงานทางเทคโนโลยี 
และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 1.2 เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของบัณฑิต 
กิจกรรมท่ี 12 การศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการอบรมทางวิชาการให้นักศึกษา 
1. จำนวนหลักสตูร เป้าหมาย: 9 
หลักสตูร 
2. จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เพิ่มสูงขึ้น เป้าหมาย: ร้อยละ 20 
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนนิ
โครงการ เป้าหมาย: ระดับ 4 

คณะไดส้่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรจัดโครงการศึกษาดูงานและการอบรมทาง
วิชาการให้นักศึกษา ดังนี ้
1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเกบ็ข้อมูลมรดกสถาปตัยกรรมเมืองโคราช วันท่ี 17 
ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเมืองทอง จ.นครราชสีมา (อ.ขวัญนภา สทิธ์ิประเสริฐ) 
2) การศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต ปีการศึกษา 
2561  วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม, ยู เขาใหญ่, My Ozone 
Khao Yai, บ้านนอกคอกนา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (อ.ศราวุฒิ ใจอดทน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
3) การส่งเสรมิศักยภาพของนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) และหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ
อุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรรีัมย์ (อ.ละอองดาว ขุนง้ิว ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
4) ศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ""งานบ้านและ
สวนแฟร์ 2018"" วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.
นนทบุรี (ผศ.ณฏัวรตัน์ ขจัดภัย ผูร้ับผิดชอบโครงการ) 
5) การอบรมวิชาการ เรื่อง การตดิตั้งแผ่นผนังและหลังคา เหล็กเมทัลชีทและภาวะผู้นำ
ด้านความปลอดภยั วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา (ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
6) ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา วันท่ี 15 มีนาคม 
2562 ณ โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา  
(ดร.เมธาวี ศรีวัฒนพงศ์ โพธิสาร ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
7) การศึกษาดูงานกระบวนการการผลิตทางอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
วันท่ี 10-11 มิถุนายน 2562 ณ บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอีไ์พรส์ (ประเทศไทย) 
และบริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) (อ.ณพิตร วัฒนวีรพงษ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ) 



8) โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 (อ.ขวัญนภา สิทธ์ิประเสริฐ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ) 
9) โครงการอบรมให้ความรู้ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา หัวข้อ “เซรามิกส์กับการสร้างธุรกิจ
และการตลาด” ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ อาคาร 29 ห้อง 29.4.2          
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา (อ.ชน  
ยี่นาง ผู้รับผดิชอบโครงการ) 
10) ศึกษาดูงานคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา "บริษัท ทีพีที 
ปิโตรเคมิคอลส์ จำกดั" ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2562 ณ บริษัท 
ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด ถ.ไอ-7 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ ต.มาบตาพุด อ.เมือง 
จ.ระยอง (ดร.ทศพร จันทร์เผือก ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
ผลการดำเนินโครงการทั้ง 9 หลักสูตร พบว่าจำนวนนักศึกษาท่ีเข้ารว่มโครงการมีความรู้
เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 92.37 บรรลุเปา้หมาย โดยภาพรวมของการดำเนนิโครงการมรีะดับ
ความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 

1) มีแผนการการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา  
2) มีการดำเนินการตามแผน  
3) มีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา  
4) มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมที่ 13 การจัดนิทรรศการทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรม (งานสถาปนิกภูมิภาคลุ่มน้ำโขง) 
1. จำนวนผลงานท่ีเข้าร่วมแสดง
นิทรรศการ เป้าหมาย: 3 ผลงาน 
2. ระดับความสำเร็จของการจดัโครงการ
นิทรรศการ เป้าหมาย: ระดับ 4 
 

หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม ได้จดันิทรรศการทาง
วิชาการด้านสถาปนิก 62 "กรีน อยู่ดี: Green Deign" เมื่อวันท่ี 29 เม.ย. - 6 พ.ค. 62 
ณ ชาเลนเจอร์ฮอล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี " เพื่อใหน้ักศึกษา
และประชาชนท่ัวไปไดม้ีโอกาสช่ืนชมผลงานของนักศึกษา ซึ่งเป็นการบริการวิชาการ
และเผยแพรผ่งงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของนักศึกษาและคณาจารยส์ู่
สาธารณชน นอกจากน้ีผู้ที่เข้าร่วมชมนิทรรศการไดร้ับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ
สถาปัตยกรรม วสัดุ และวิธีการกอ่สร้างสถาปตัยกรรม (อ.ปรญิญา เชิดเกียรติพล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ) ในการดำเนินโครงการพบว่าไดส้่งผลงานของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
จำนวน 3 ผลงาน เข้าร่วมแสดง โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมีระดับ
ความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 

1) มีแผนการจัดนิทรรศการทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรม  
2) มีการดำเนินการตามแผน  
3) มีการทบทวนแผนการจัดนิทรรศการทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรม  
4) มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 



กิจกรรมที่ 14 การพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
1. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ 
เป้าหมาย: 2 เครือข่าย 
2. ระดับความสำเร็จของการดำเนนิ
โครงการ เป้าหมาย: ระดับ 4 
 
 

1) หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ ไดส้ร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านเซรามิกส์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันท่ี 29 พฤศจิกายน - 2 
ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเซรา
มิกส์กับภาครัฐและเอกชน และบคุลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในดา้นวิชาการ ด้านงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา ด้านกิจกรรมของนักศึกษาและด้านทำนุศลิปะและวัฒนธรรม 
(อ.ชัยศิริ หลวงแนม ผูร้ับผดิชอบโครงการ) 
2) หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม ได้
จัดโครงการสมัมนาเชิงวิชาการ เรือ่ง Design Trends 2019 กับหน่วยงานภายนอก
นิตยสารบ้านและสวน และนิตยสาร room เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม      
สุวัจน์ ลิปตภัลลภ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) ช้ัน 3  
 โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการทั้ง 2 โครงการ มีระดับความสำเร็จของโครงการ 
ระดับ 4 

1. มีแผนการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  
2. มีการดำเนินการตามแผน  
3. มีการทบทวนแผนการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  
4. มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมที่ 15  การส่งเสริมศักยภาพของ นักศึกษาในการแข่งขันหรือ การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 
1. จำนวนผลงานหรือช้ินงานของนักศึกษา
ที่ได้รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 
เป้าหมาย: 1 ผลงาน 
2. จำนวนหลักสตูรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
เป้าหมาย: 3 หลักสูตร 
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนนิ
โครงการ เป้าหมาย: ระดับ 4 

คณะไดส้่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรส่งเสรมิศักยภาพของ นักศึกษาในการแข่งขัน
หรือ การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ดังนี ้
1) การแข่งขันทักษะอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยสีมองกลฝังตัวกบัการควบคุม 
Smart Farm วันที่ 4-5 ก.พ. 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรรีัมย์ (อ.แสงเพ็ชร งอนชัยภมูิ ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
2) ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เข้า
แข่งขันหุ่นยนต์รายการ TPA ROBOCON 2019 9-10 มกราคม 2562, 25-26 เมษายน 
2562,  31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 ณ สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
กทม.,  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง, หา้งสรรพสินค้าเซยีร์
รังสิต จ.ปทุมธานี (อ.นิทัศน์ สรุิยะกาญจน์ ผู้รบัผิดชอบโครงการ) 
3) การแข่งขันหุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัตสิั่งการด้วยระบบ loT (Internet of things) 
วันท่ี 21 - 23 มกราคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (ดร.สุรชัย วงษ์ฟูเกียรติ ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
4) การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี วันท่ี 25 ธันวาคม 2561 - 29 มกราคม 
2562, 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เตรียมความพร้อมและทำการฝึกซ้อม ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา, เข้าร่วมแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ถ.เพชรเกษม (ก.ม.242) ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.
ประจวบครีีขันธ์ (ดร.อรอนงค์ แสงผ่อง ผู้รับผดิชอบโครงการ) 



5) การเตรียมความพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพของผลงานนักศึกษา เพือ่การส่งผลงาน
ประกวดแบบวิทยานิพนธส์าขาวิชาสถาปัตยกรรม วันท่ี 17 มิถุนายน 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา (อ.บัณฑิตทัศน์ ทสยันไชย ผูร้ับผดิชอบโครงการ) 
6) โครงการการประกวดออกแบบผลิตภณัฑ์ที่ระลึกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น วันท่ี 26 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา (อ.ชน ยี่นาง ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
7) การส่งเสรมิศักยภาพของนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) และหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการ
อุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันท่ี 1 ก.พ. 62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ (อ.ละอองดาว ขุนง้ิว ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
8) การประกวดออกแบบของใช้ในชีวิตประจำวันท่ีทำจากพลาสติก “Crafting พลาสติก
สร้างฝันสู่มืออาชีพ” โดย พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกดั (มหาชน) รว่มกับ กองพัฒนา
นวัตกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันพลาสติก ภายใต้พื้นท่ีศูนย์ปฏิรูป
อุตสาหกรรม (Industry transformation center: ICT)  
         จากผลการดำเนินโครงการพบว่าผลงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 3 ผลงาน จากจำนวน
หลักสตูรที่เข้าร่วมโครงการ 9 หลกัสูตร โดยภาพรวมของการดำเนนิโครงการมรีะดับ
ความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 

1) มีแผนการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการแข่งขันหรือการเข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการ  

2) มีการดำเนินการตามแผน  
3) มีการทบทวนแผนการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการแข่งขันหรือการ

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ  
4) มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมที่ 16 การอุดหนุนทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา 
1. จำนวนทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับ
นักศึกษา เป้าหมาย: 30 ทุน 
2. จำนวนบทความวิจัยที่ไดร้ับการ
เผยแพร่ เป้าหมาย: 5 บทความ 
3. ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่ 
เป้าหมาย: ระดบั 4 

คณะได้การประกาศการสนับสนุนทุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาตั้งแตต่้นปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 แต่นักศึกษามีความสนใจน้อยมาก เนื่องจากต้องมีการทำวิจัยให้เสร็จตาม
ข้อกำหนดและต้องมีการเผยแหร่งานวิจัย ซึ่งในปีงบประมาณนี้ ไดม้นีักศึกษาของบ
สนับสนุนการวิจัยเพียง 7 ทุน จึงยังไม่บรรลุเปา้หมาย แต่นักศึกษาได้ส่งผลงานวิจัย
จำนวน 4 บทความ เพื่อรอการตพีิมพ์เผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลยักับวารสารคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงยังไม่บรรลเุป้าหมาย ส่วนระดับความสำเร็จของการ
เผยแพร่ อยู่ในระดับ 2 

1) นำเสนอระดับคณะ 
2) นำเสนอระดับมหาวิทยาลยั 
3) นำเสนอระดับภมูิภาค 
4) นำเสนอระดับชาติ หรือมีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

 



กิจกรรมที่ 17 การอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตยและสารเสพติดสำหรับนักศึกษา 
1. ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่ได้รบัการ
อบรม เป้าหมาย: ร้อยละ 80 
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม เป้าหมาย: ระดับ 4 
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนนิ
โครงการ เป้าหมาย: ระดับ 4 

คณะได้จดัโครงการอบรมด้านคณุธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตยและสารเสพติดสำหรับ
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันท่ี 6-7 
กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร มนฑลทหารบกที่ 21 อำเภอเมือง
นครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมรับการอบรม ร้อยละ 
83.22 และมีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ระดับ 4 โดยภาพรวมของการ
ดำเนินโครงการมรีะดบัความสำเรจ็ของโครงการ ระดับ 4 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 
2) มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 
3) มีการดำเนินงานของโครงการ 
4) มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 

กิจกรรมที่ 18 การแข่งขันกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
1. จำนวนหลักสตูรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
เป้าหมาย: 9 หลักสูตร 
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม เป้าหมาย: ระดับ 4 

คณะได้จดัโครงการแข่งขันกีฬาหรอืส่งเสรมิสุขภาพ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2562 วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ 
โรงยิมสนามกีฬากลางนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา โดยมี
นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกจิกรรมจาก 9 หลักสูตร และมรีะดับความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ระดับ 4.03 

กิจกรรมที่ 19 การส่งเสริมการผลิตบัณฑิตทางสถาปัตยกรรมให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
1. ร้อยละนักศึกษาทีไ่ด้รับการส่งเสริมการ
ผลิตบัณฑติทางสถาปัตยกรรมใหม้ี
คุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าหมาย: ร้อยละ 95 
2. ระดับความสำเร็จของการดำเนนิ
โครงการ เป้าหมาย: ระดับ 4 
 
 

หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม ได้ส่งเสรมิการผลติ
บัณฑิตทางสถาปัตยกรรมใหม้ีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี ้
1) การตรวจประเมินผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในรายวิชาวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 
2561 วันท่ี 11 ธันวาคม 2561 - 31 พฤศภาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา (อ.นิธิมา หาญประโคน ผูร้ับผดิชอบโครงการ)  
2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ: เทคนิคการนำเสนอแบบสถาปตัยกรรม วันท่ี 22 - 23 
มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ผศ.ดร.การณุย์ ศุภมิตรโยธิน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ) พบว่านักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้รบัการส่งเสริมการ
ผลิตบัณฑติทางสถาปัตยกรรมใหม้ีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 100 
โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมีระดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 
2) มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 
3) มีการดำเนินงานของโครงการ 
4) มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 

กิจกรรมที่ 20 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา/สหกิจศึกษา 
1. จำนวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา/สหกิจศึกษา เป้าหมาย: 1 ครั้ง 

คณะมีการสนับสนุนให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา/สหกจิศึกษา และ
มีการเบิก-จ่ายเป็นบางส่วนตามรอบการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา     
โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมรีะดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่อการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ระดับ 4 



2. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่อ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกจิศึกษา 
เป้าหมาย: ระดบั 4 

 

 

กิจกรรมที่ 21 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
1. จำนวนครั้งท่ีนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย
ได้รับการปัจฉมินิเทศ เป้าหมาย: 1 ครั้ง 
2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกจิกรรม 
เป้าหมาย: ร้อยละ 90 
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนนิ
โครงการ เป้าหมาย: ระดับ 4 
4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การเข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย: ระดับ 4 

   คณะได้จัดโครงการปจัฉิมนิเทศนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี
การศึกษา 2561 เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 29 ช้ัน 3 
(ห้อง 29.3.3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา โดยมี
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของแต่ละหลักสูตรเข้ารับการปัจฉมินิเทศ คิดเป็นร้อยละ 86.75 
ไม่บรรลเุป้าหมาย เนื่องจากนักศึกษาเกิดความเข้าใจผิดในการเข้าร่วมกิจกรรม เพราะมี
การจัดกิจกรรมตรงกับวันปัจฉิมนเิทศของมหาวิทยาลัยในช่วงเช้า ดังนั้นในช่วงบ่ายจึง
ทำให้มีนักศึกษาบางส่วนไม่ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม และมีระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ระดับ 4.53 โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมีระดับความสำเร็จของ
โครงการ ระดับ 4 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 
2) มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 
3) มีการดำเนินงานของโครงการ 
4) มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 22 จัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เป้าหมาย: ร้อยละ 95 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อความ
พร้อมของทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
เป้าหมาย: ระดบั 4 

คณะได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจดัหาวัสดุประกอบการเรยีนการสอนเพื่อ
ผลิตบัณฑติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตามเป้าหมาย คือ มผีลการดำเนินการ
เบิกจ่ายก่อนวันท่ี 30 กันยายน 2562 ร้อยละ 99.99  และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
ความพร้อมของทรัพยากรที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 ในระดับ 4.17 

กิจกรรมที่ 23 การจัดหาครุภัณฑ์ / สถานที่เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
1. จำนวนครุภณัฑ์ที่ไดร้ับการจัดสรรจาก
แผนจัดหาครุภณัฑ์ประจำปีของคณะ 
เป้าหมาย: ร้อยละ 50 
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี
ต่อความพร้อมของครภุัณฑ์ / อาคาร
สถานท่ีในการจัดการเรียนการสอน 
เป้าหมาย: ระดบั 4 

คณะได้จดัทำคำของบประมาณปี 62 รวม 48.081 ล้านบาท  และได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 12.776 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.6 และนักศึกษามีความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อความพร้อมของครภุัณฑ์ / อาคารสถานท่ีในการจัดการเรยีนการสอน 
ในระดับ 4.17 

กิจกรรมที่ 24 การซ่อมบำรุง ปรับปรุงครุภัณฑ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
1. ร้อยละของครภุัณฑ์ทีไ่ดร้ับการซ่อม
บำรุงจากแผนการซ่อมครุภณัฑ์ประจำปี 
เป้าหมาย: ร้อยละ 80 

เนื่องจากงบซ่อมบำรุงมีจำนวนจำกัด จำนวนครุภณัฑ์ทีไ่ด้รับการซ่อมแซมจึงไม่เป็นไป
ตาแผนแตเ่นื่องจากหลักสูตรออกแบบฯและอตุสาหกรรมศึกษา มีความจำเป็นต้องใช้
งบประมาณในการปรบัปรุงห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ คดิเป็น ร้อยละ 28.5 คณะฯ จึงมี



2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อทรัพยากร
และสิ่งสนับสนุนการจัดกจิกรรมเสริม
หลักสตูร เป้าหมาย: ระดับ 4 

การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเตมิเพือ่ให้ดำเนินการได้ และนักศึกษามคีวามพึงพอใจต่อ
ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร ในระดับ 4.17 

กิจกรรมที่ 25 จัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรม 
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เป้าหมาย: ร้อยละ 95 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อความ
พร้อมของเอกสารและวสัดุประกอบการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม เป้าหมาย: 
ระดับ 4 

เนื่องจากหลักสตูรสถาปัตฯได้รับงบประมาณค่าวสัดุแบ่งออกเป็นสองส่วนคือจาก
ค่าลงทะเบียนและคา่ธรรมเนียมพิเศษ จึงมีการเบิกจา่ยในส่วนท่ีได้รบัจากค่าลงทะเบยีน
ก่อน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการเบิกจ่าย ร้อยละ 99.99 และนักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อความพร้อมของเอกสารและวัสดุประกอบการเรียนการสอนที่
เหมาะสม ในระดับ 4.04 

กิจกรรมที่ 26 ค่าสาธารณูปโภค 
1. การเบิกจ่ายค่าสาธารณูประโภค 
เป้าหมาย: 12 เดือน 
2. ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูประโภค 
เป้าหมาย: ร้อยละ 100 

คณะอยูร่ะหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ที่ได้กันเหลื่อมปีไว้ จนกระทั่งครบ 12 เดือน ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณู 
ประโภค ถึงจะได้ ร้อยละละ 100  
 

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า 
กิจกรรมที่ 27 โครงการศิษย์เก่าและพี่น้องสัมพันธ์ 
1. จำนวนหลักูตรทีม่ีศิษย์เก่าเข้ารว่ม
กิจกรรม เปา้หมาย: 9 หลักสตูร 
2. ความพึงพอใจของศิษย์เก่าที่เข้าร่วม
กิจกรรม เปา้หมาย: ระดับ 4 
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนนิ
โครงการ เป้าหมาย: ระดับ 4 

คณะได้ดำเนินการประสานงานผูเ้กี่ยวข้อง และดำเนินการตามแผนกำหนดจัดกิจกรรม
ช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยมีศิษย์เก่าเข้าร่วมกจิกรรม จากท้ัง 9 
หลักสตูร และมีความพึงพอใจของศิษย์เก่าท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ระดับ 4 โดยภาพรวมของ
การดำเนินโครงการมีระดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 
2) มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 
3) มีการดำเนินงานของโครงการ 
4) มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 1.5 เพิ่มสมรรถนะอาจารย์ 
กิจกรรมที่ 28 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย 
1. จำนวนงานวิจัยท่ีรับการสนบัสนุน
งบประมาณ เป้าหมาย: 2 งานวิจัย 
2. จำนวนบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพมิพ์เผยแพรใ่นการ
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
เป้าหมาย: 2 บทความ 
3. ระดับความสำเร็จของงานวิจัยที่ได้รับ
การเผยแพร่ เป้าหมาย: ระดับ 4 
 

คณะไดส้่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย โดยการสนับสนุนทุนวิจัย
ให้กับอาจารย์และนักวิจัยในคณะ จึงได้ประกาศผูไ้ดร้ับทุนสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
จากคณะจำนวน 3 งานวิจัย บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งอาจารย์ทีไ่ดร้ับทนุวิจัยอยู่ระหว่าง
การดำเนินการวิจัย ส่วนจำนวนของบทความวิจัยและความสำเร็จของงานวิจัยท่ีได้รับ
การเผยแพร่ นั้นจะมีการเผยแพรห่ลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น จึงยังไมบ่รรลเุป้าหมาย 

 
 



กิจกรรมที่ 29 การจัดทำวารสารทางวิชาการด้านเทคโนโลยี 
1. จำนวนบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ เป้าหมาย: 3 บทความ 
2. ระดับความพึงพอใจต่อวารสารวิชาการ 
เป้าหมาย: ระดบั 4 

คณะได้มีการร่วมจัดทำวารสารทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งอยู่
ในระหว่างดำเนินการรับบทความเพื่อคัดเลือกบทความเพื่อตีพิมพ์ ในปีน้ีมีบทความส่ง
ในวารสารร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 บทความ จากผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ี
ได้รับทุนวิจยัของคณะ ส่วนระดับความพึงพอใจของวารสารในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ที่ไม่
มีการประเมิน จึงไม่สามารถระบไุด้ว่าอยู่ในระดบัใด  

กิจกรรมที่ 30 การประชุมเครือข่ายทางวิชาการ 
1. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ 
เป้าหมาย: 4 เครือข่าย 
2. ระดับความสำเร็จของการดำเนนิ
โครงการ เป้าหมาย: ระดับ 4 

คณะไดส้นับสนุนการประชุมเครือข่ายทางวิชาการ ดังนี ้
1) การประชุมเครือข่าย ESTACON2019 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ 
อาคารขวัญแก้ว มหาวิทยาลัยวงษช์วลิตกุล โดยมีบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ 
ดังนี ้1. ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา 2. ดร.วรุทัย เดชตานนท์ 3. ดร.ปรัชญ์ บุญแซม 
4. ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์ 5. นายอนุชิต คงฤทธิ์ 6. นายณพิตร วัฒนวีรพงษ ์
7. นางสาวกรภัทร ปิน่รตันโสภณ ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงาน ไดท้ำพิธีมอบธง
เครือข่ายให้กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเป็นตัวแทนในการจัดการประชุม
วิชาการครั้งที่ 11 (ESTACON 2020) ในปีถัดไป โดยมีแขกผูเ้กียรติ และตัวแทนจาก
เครือข่าย เข้าร่วมในพิธี และถือเปน็การสร้างเครือข่ายทางดา้นวิชาการที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการศึกษา การวิจยั และสังคม 
2) การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ  
3) การจัดประชุมโฮมภูมิ  
4) เครือข่ายวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมีระดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 

1) มีการกำหนดการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายทางวิชาการ  
2) มีการดำเนินการ  
3) มีการทบทวนผลการดำเนินงาน  
4) มีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมที่ 31 กิจกรรมส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
1. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย: 5 คน 
2. จำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ เป้าหมาย: 26 คน 
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนนิ
โครงการ เป้าหมาย: ระดับ 4 

คณะไดส้่งเสริมการเข้าสูต่ำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในคณะ โดยการจดักิจกรรม
ส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มีอาจารย์ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวน 16 คน และในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 คน โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมีระดับ
ความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 

1) มีแผนการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  
2) มีการดำเนินการตามแผน  
3) มีการทบทวนแผนการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ           
4) มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู 
กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการผลิตครู 
กิจกรรมที่ 32 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ (ครูของครู) 
1. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป้าหมาย: รอ้ยละ 
80 
2. ระดับความสำเร็จของการดำเนนิ
โครงการ เป้าหมาย: ระดับ 4 

หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ได้จัดโครงการสร้างเครือข่าย
ระหว่างสถาบันเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านวิชาการด้านอุตสาหกรรมศึกษา กับหลักสตูร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
องครักษ์ เมื่อวันท่ี 13-15 มิถุนายน 2562 โดยมีอาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วม คิดเป็น 
ร้อยละ 100 โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมรีะดบัความสำเรจ็ของโครงการ 
ระดับ 4 

1) มีแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลติครู  
2) มีการดำเนินการตามแผน  
3) มีการทบทวนแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู  
4) มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมที่ 33 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษาครู 
1. จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่มี
คำสั่งเข้าร่วม เป้าหมาย: ร้อยละ 80 
2. ระดับความสำเร็จของการดำเนนิ
โครงการ เป้าหมาย: ระดับ 4 

หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ได้จัดโครงการอบรมพัฒนา
ทักษะช่างอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมศึกษา ในวันที่ 27-31 พฤษภาคม 
2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 จังหวัดนครราชสมีา โดยมีนกัศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 65 คน จากนักศึกษาทั้งหมด 65 คน คิดเป็น ร้อยละ 100  โดยภาพรวมของ
การดำเนินโครงการมีระดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4  

1) มีแผนการพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษาครู  
2) มีการดำเนินการตามแผน 
3) มีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษาคร ู
4) มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาท้องถิ่น 
กิจกรรมที่ 34 การจัดทำแผนการให้บริการวิชาการและแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการของคณะ 
1. แผนบริการวิชาการ เป้าหมาย: 1 แผน 
2. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ เป้าหมาย: 1 แผน 
3. การกำกับติดตามการดำเนินงานตาม
แผนบริการวิชาการในรอบปีงบประมาณ 
เป้าหมาย: 2 ครั้ง 
4. ระดับความสำเร็จของแผนฯ เปา้หมาย: 
ระดับ 4 
 
 

คณะมีการกำกับติดตามการดำเนนิการตามแผน รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 
62) และรอบ 9 เดือน  (1 ต.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62) และรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 62) โดยมีแผนบริการวิชาการ จำนวน 1 แผน และแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ จำนวน 1 แผน  โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมีระดับ
ความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4  

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2) มีการประชุมคณะกรรมการวางแผน/จัดทำแผนการบริการวิชาการแก่สังคม 

และแผนดำเนินงานการบริการวิชาการ 
3) ผ่านการพิจารณาแผนจากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
4) ผ่านการพิจารณาแผนจากการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 



กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
กิจกรรมที่ 35 การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยี 
1. จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ไดร้ับการ
บริการวิชาการ เปา้หมาย: 2 กลุ่ม 
2. ระดับความสำเร็จของโครงการบริการ
วิชาการ เป้าหมาย: ระดบั 4 

คณะได้จดัโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีมี จำนวน 2 
โครงการ คือ  
1) โครงการการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนบ้านขนงพระ สำหรบักลุ่มผู้ประกอบการกล้วย
เบรคแตก ตำบลขนงพระ จดังานในวันที่ 27 มิถนุายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (อ.ฤทธิรงค์ แจ้งอิ่ม ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
2) โครงการบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรมเพื่อพัฒนาการแปรรปูพริกของ
กลุ่มเกษตรกรของตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สำหรับกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกพริก ตำบลหนองพลวง จัดงานในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การ
เรียนรูต้ำบลหนองพลวง อำเภอจกัราช จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมของการ
ดำเนินโครงการมรีะดบัความสำเรจ็ของโครงการ ระดับ 4 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2) มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม บรรลตุามเป้าหมายครบถ้วน 
3) มีการตดิตาม กำกับ ควบคมุดูแลการดำเนินงาน 
4) มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 36 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ 
เป้าหมาย: 1 เครือข่าย 
2. ระดับความสำเร็จของโครงการ 
เป้าหมาย: ระดบั 4 

คณะได้จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง “ของที่ระลึกจากเทียนเจล” ร่วมกับ
เทศบาลตำบลหัวทะเล จดังานในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลหัวทะเล 
ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา ร่วมกบัเครือข่ายชุมชน 1 
เครือข่าย โดยมผีู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมี
ระดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2) มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม บรรลตุามเป้าหมายครบถ้วน 
3) มีการตดิตาม กำกับ ควบคมุดูแลการดำเนินงาน 
4) มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาสังคม สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กิจกรรมที่ 37 การบริการวิชาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 
1. จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริการ
วิชาการ เป้าหมาย: 1 ชุมชน 
2. ระดับความสำเร็จของโครงการบริการ
วิชาการ เป้าหมาย: ระดบั 4 

คณะได้จดัโครงการบริการวิชาการเพื่อความเขม้แข็งของชุมชน ดังนี้ 
1) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ""ทำความสะอาดและบูรณะเสนาสนะ  
ณ วัดป่าศรัทธารวม""  วันท่ี 23 ตุลาคม 2561 ณ วัดป่าศรัทธารวม ต.หัวทะเล อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา (อ.ชาญศักดิ์ ตรีภพ ผู้รับผดิชอบโครงการ)   
2) การบริการวิชาการเพื่อความเขม้แข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปี
การศึกษา 2561 ณ บ้านขนงพระเหนือ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา          
(อ.ศราวุฒิ ใจอดทน ผู้รับผิดชอบโครงการ) โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ 1 
สร้างสุขเสริมอาชีพด้วยเครื่องปั้นดินเผา จดัในวันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ
กิจกรรมที่ 2 แนวทางการจัดภูมิทศัน์สวนสมุนไพร จดัในวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 



โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมีระดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2) มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม บรรลตุามเป้าหมายครบถ้วน 
3) มีการตดิตาม กำกับ ควบคมุดูแลการดำเนินงาน 
4) มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 38 การส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. จำนวนกิจกรรมทีส่่งเสริมและทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เปา้หมาย: 3 
กิจกรรม 
2. จำนวนหลักสตูรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
เป้าหมาย: 9 หลักสูตร 
3. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกจิกรรม 
เป้าหมาย: ร้อยละ 80 
4. ระดับความสำเร็จของโครงการ 
เป้าหมาย: ระดบั 4 

คณะได้จดัโครงการส่งเสรมิและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี ้
1) โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทงและการประกวดดาวเดือน  
ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 (อ.แสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ ผูร้ับผดิชอบ
โครงการ) 
2) โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม แห่เทียนจำนำพรรษา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปกีารศึกษา 2562 เมื่อวันพุธท่ี 10 กรกฎาคม 2562 ณ 
วัดโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (อ.แสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ) 
3) โครงการตักบาตรวันพุธ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 
ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกยีรตฯิ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม สวดมนต์ เจริญ
จิตภาวนา และทำบุญ ตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จ
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร (13 ตุลาคม 2562) โดยในกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รบัเกียรติจาก                          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.อดศิร เนาวนนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา 
เป็นประธานในพิธี โดยมีผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บรหิาร คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 
ผลการดำเนินโครงการพบว่าทุกกิจกรรมไดร้ับความร่วมมือจากทุกหลักสตูร 9 หลักสูตร
เข้าร่วมกิจกรรม และมีนักศึกษาเข้าร่วมทุกกิจกรรม ร้อยละ 86.62 บรรลเุป้าหมาย 
โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมีระดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 
2) มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 
3) มีการดำเนินงานของโครงการ 
4) มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 

กิจกรรมที่ 39 การส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนในสาขาสถาปัตยกรรม 
1. ร้อยละของนักศึกษาเข้าใหม่ที่เข้าร่วม
กิจกรรม เปา้หมาย: ร้อยละ 95 
2. ระดับความสำเร็จของโครงการ 
เป้าหมาย: ระดบั 4 

หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถาปตัยกรรม ได้จดัโครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและบายศรสีู่ขวัญนักศึกษาสถาปัตยกรรม วันที่ 30 มิถุนายน 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา (อ.ศาสตรา ตั้งใจ ผูร้ับผดิชอบโครงการ) 
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกจิกรรม รอ้ยละ 100 และดำเนินโครงการมรีะดับความสำเร็จ
ของโครงการ ระดับ 4 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 
2) มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 



3) มีการดำเนินงานของโครงการ 
4) มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 3.4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 40 หมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดการพลังานโดยพึ่งตนเอง 
1. จำนวนแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ 
เป้าหมาย: 1 แหล่ง 
2. จำนวนองค์ความรู้ที่ใช้บริการวชิาการ 
เป้าหมาย: 1 องค์ความรู ้
3. ระดับความสำเร็จของโครงการ 
เป้าหมาย: ระดบั 4 

เดิมเป็นกิจกรรมที่ไดร้ับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลยัแต่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลยั จึงไม่สามารถดำเนิน
กิจกรรมได ้
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานบุคคล 
กิจกรรมที่ 41 ธุรการและประสานงาน 
1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณในงาน
ธุรการและประสานงาน เป้าหมาย:     
ร้อยละ 100 
2. ระดับความสำเร็จของการดำเนนิงาน
ธุรการคณะ เป้าหมาย: ระดับ 4 

คณะได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับเปน็ค่าธุรการและ
ประสานงาน ผลการเบิกจ่ายบรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละละ 100 โดยภาพรวมของการ
ดำเนินโครงการมรีะดบัความสำเรจ็ของโครงการ ระดับ 4  

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 
2) มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 
3) มีการดำเนินงานของโครงการ 
4) มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 

กิจกรรมที่ 42  โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับตามตัวชี้วัดรายบุคคล 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในรอบปีงบประมาณ เป้าหมาย: 
2 ครั้ง 
2. ภาระงานของบุคลากรในรอบการ
ประเมินไมต่่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กำหนด เป้าหมาย: ตามเกณฑ์ภาระงาน 

คณะมีการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนพัฒนาบุคลากรครั้งท่ี 1 (31 
มีนาคม 2562) ครั้งท่ี 2 (31 กรกฎาคม 2562) ในการประเมินภาระงานครั้งท่ี 1 และ2 
บุคลากรของคณะมภีาระงานเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 43  ส่งบุคลากรสายสอนเข้าร่วมประชุม สัมมนา 
1. แผนพัฒนาบุคลากรสายสอน 
เป้าหมาย: 1 แผน 
2. การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
เป้าหมาย: 2 ครั้ง  
3. ร้อยละบุคลากรสายสอนเข้าร่วม
ประชุม สมัมนา ตามแผน เป้าหมาย:  
ร้อยละ 75 

คณะมีการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายสอน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.
2562 จำนวน 1 แผน และมีการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนพัฒนา
บุคลากรครั้งท่ี 1 (31 มีนาคม 2562) ครั้งท่ี 2 (31 กรกฎาคม 2562) พบว่ามีบุคลากร
สายสอนเข้าร่วมประชุม สัมมนา ตามแผน ร้อยละ 76.79 โดยภาพรวมของการดำเนิน
โครงการมรีะดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 

1) มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
2) มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และมีการดำเนินการตามแผน 



4. ระดับความสำเร็จของการดำเนนิงาน
ตามแผนพัฒนาบคุลากร เป้าหมาย: 
ระดับ 4 

3) มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มกีารดำเนินการตามแผน และมีการทบทวน
แผนพัฒนาบุคลากร 

4) มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มกีารดำเนินการตามแผน และมีการทบทวน
แผนพัฒนาบุคลากร และมีการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมที่ 44 ส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม สัมมนา 
1. แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
เป้าหมาย: 1 แผน 
2. การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
เป้าหมาย: 2 ครั้ง 
3. ร้อยละบุคลากรสายสอนเข้าร่วม
ประชุม สมัมนา ตามแผน เป้าหมาย:  
ร้อยละ 75 
4. ระดับความสำเร็จของการดำเนนิงาน
ตามแผนพัฒนาบคุลากร เป้าหมาย: 
ระดับ 4 

คณะมีการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จำนวน 1 แผน และมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรครั้งที่ 1 (31 มีนาคม 2562) ครั้งท่ี 2 (31 กรกฎาคม 2562) พบว่า
มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม สัมมนา ตามแผน ร้อยละ 78.57 โดยภาพรวม
ของการดำเนินโครงการมรีะดบัความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 

1) มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
2) มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และมีการดำเนินการตามแผน 
3) มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มกีารดำเนินการตามแผน และมีการทบทวน

แผนพัฒนาบุคลากร 
4) มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มกีารดำเนินการตามแผน และมีการทบทวน

แผนพัฒนาบุคลากร และมีการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 4.2 ปฏิรูประบบงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ 
กิจกรรมที่ 45 การจัดทำ และการดำเนินการตามแผนบรหิารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
1. แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (62-66) 
เป้าหมาย: 1 แผน 
2. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (62-66) 
เป้าหมาย: 1 แผน 
3. แผนปฏิบัตริาชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เป้าหมาย: 1 แผน 
4. แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เป้าหมาย: 1 แผน 
5. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เป้าหมาย: 1 แผน 
6. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 
เป้าหมาย: 1 แผน 
7. ระดับความสำเร็จตามตัวช้ีวัดของแผน
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย: ร้อยละ 80 

คณะได้ดำเนินการจัดทำแผน แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(62-66) จำนวน 1 แผน แผนกลยทุธ์ทางการเงิน 5 ปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(62-66) จำนวน 1 แผน แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 
แผน แผนปฏิบตัิการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 แผน แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 แผน และแผนบริหาร
ความเสีย่งและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 แผน รวมทั้งหมด 
6 แผนงาน โดยพบว่ามีระดับความสำเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 
89.88 บรรลุเป้าหมาย มีระดับความสำเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนกลยทุธ์ทางการเงิน  
ร้อยละ 75 มีระดับความสำเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบตัิราชการ รอ้ยละ 86 มรี้อยละ
การเบิกจ่ายตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการงบประมาณ ร้อยละ 80.70 ต่ำกว่า
เป้าหมาย เนื่องจากไมส่ามารถดำเนินการตามแผนจัดซื้อครภุัณฑ์และสิ่งก่อสรา้งไดต้าม
แผน โดยกระบวนการเซนตส์ัญญาเพิ่งแล้วเสร็จในเดือน กรกฏาคม 2562 และมีระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน ระดับ 4  

1) มีการจัดทำแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคมุภายใน  
2) มีการดำเนินการตามแผน  
3) มีการทบทวนแผนบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน 



8. ระดับความสำเร็จตามตัวช้ีวัดของแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน เป้าหมาย: ร้อยละ 60 
9. ระดับความสำเร็จตามตัวช้ีวัดของ
แผนปฏิบัตริาชการ เปา้หมาย: ร้อยละ 85 
10. ร้อยละการเบิกจ่ายตามเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการงบประมาณ เป้าหมาย: 
ร้อยละ 97 
11. ระดับความสำเร็จในการดำเนนิการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน เป้าหมาย: ระดับ 4 

4) มีการจัดทำแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคมุภายใน มีการดำเนินการตาม
แผน และมีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 4.3 เพิ่มความสามารถในการจัดหารายได้ 
กิจกรรมที่ 46 โครงการบริการวิชาการในรูปแบบสร้างรายได้ 
1. ร้อยละของรายได้จากการบริการ
วิชาการที่เพิ่มขึ้นเทียบกับปีท่ีผา่นมา 
เป้าหมาย: ร้อยละ 10 
2. จำนวนหลักสตูรที่จัดกิจกรรม 
เป้าหมาย: 2 หลักสูตร  
3. ระดับความสำเร็จของโครงการ 
เป้าหมาย: ระดบั 4 

คณะได้ดำเนิการโดยหลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
ได้จัดโครงการบริการวิชาการในรปูแบบสร้างรายได้ และมีรายได้จากการบริการ
วิชาการที่เพิ่มขึ้นเทียบกับปีท่ีผา่นมา ร้อยละ 15 ส่วนจำนวนหลักสตูรที่จัดกิจกรรมมี
เพียงหลักสตูรเดียว เนื่องจากมีปจัจัยด้านอาคาร สถานท่ี เครื่องมือและอุปกรณ์               
ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดอบรมบริการวิชาการแบบหารายได้ เพราะอาคารของคณะพึง
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 และคณะอยูร่ะหว่างการขนย้ายเครื่องจักร ครุภณัฑ์ 
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะติดตั้งในอาคารปฏิบตัิการรวม โดยภาพรวมของการดำเนิน
โครงการมรีะดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 
2) มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 
3) มีการดำเนินงานของโครงการ 
4) มีการสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 4.5 การพัฒนาสู่ Smart University 
กิจกรรมที่ 47 การจัดทำจดหมายข่าวของคณะ 
1. จำนวนช่องทางการประชาสัมพนัธ์ 
เป้าหมาย: 2 ช่องทาง 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับขอ้มูล
ข่าวสารจากจดหมายข่าว เป้าหมาย: 
ระดับ 4 

คณะมีช่องทางการประชาสัมพันธ ์จำนวน 2 ช่องทาง ได้แก่  
1. เว็บไซด์ของคณะ https://fit.nrru.ac.th/ 
2. Face book ของคณะ 

https://www.facebook.com/groups/201174196725609/ 
3. Line ของคณะ  

สำหรับไว้เป็นข้อมลู ข่าวสาร ในการประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากร
ในคณะ รวมถึงการไดร้ับข่าวสารผา่นจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของคณะ โดยภาพรวม
ของมีระดับความพึงพอใจของผู้รับข้อมูลข่าวสารจากจดหมายข่าว ระดับ 4 
 
 
 

https://fit.nrru.ac.th/
https://www.facebook.com/groups/201174196725609/


กิจกรรมที่ 48 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการประชาสัมพันธ์ 
1. จำนวนระบบสารสนเทศของคณะ 
เป้าหมาย: 1 ระบบ 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับขอ้มูล
ข่าวสารจากระบบสารสนเทศของคณะ 
เป้าหมาย: ระดบั 4 

คณะมรีะบบสารสนเทศของคณะ ผ่านเว็บไซด์ของคณะ https://fit.nrru.ac.th/ 
สำหรับไว้เป็นข้อมลูด้านวิชาการ วิจัย งานบริการวิชาการ งานกิจการนักศึกษา งาน
ประกันคณุภาพการศึกษา ข้อมูลและจำนวนนักศึกษา ผลงานและกจิกรรมของอาจารย์
และนักศึกษา เป็นต้น โดยภาพรวมของมีระดับความพึงพอใจของผู้รับข้อมูลข่าวสาร
จากระบบสารสนเทศของคณะ ระดับ 4 

 

https://fit.nrru.ac.th/

