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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ป พ.ศ. 2562 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ 2563) โดยมีการจัดสรร

งบประมาณตามกรอบของแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังกลาวรายละเอียด

ของแผนประกอบดวย 6 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 1) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการ

การศึกษา 2) การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง 3) การเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขันของคนในทองถิ่นและประเทศ 4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิ

บาล และมีความเปนสากล 5) การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม 6) การสราง

มูลคาเพิ่มจากภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร มี 8 เปาประสงค 21 กลยุทธ 22 

โครงการ ซึ่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดดำเนินโครงการและกิจกรรมสอดคลองกับ 27 ตัวชี้วัด ของ

มหาวิทยาลัย 

 



ตารางท่ี 1 ผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร จำนวน

ตัวชี้วัด 

บรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย ไมไดดำเนินการ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

1. การยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานการจัดการการศึกษา  

57 51 89.49 6 10.53 - - 

2. การผลิตและพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีมี

สมรรถนะสูง 

6 6 100 - - - - 

3. การเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันของคนในทองถ่ินและ

ประเทศ 

22 17 77.27 5 22.73 - - 

4. การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการใหมีสมรรถนะสูง มีธรร

มาภิบาล และมีความเปนสากล 

49 47 95.91 2 4.09 - - 

5. การสรางโอกาส ความเสมอ

ภาค และความเทาเทียมกันทาง

สังคม 

11 10 90.91 1 9.09 - - 

6. การสรางมูลคาเพ่ิมจากภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

7 7 100 - - - - 

รวมท้ังส้ิน 152 138 90.79 14 9.21 - - 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 2 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร จำนวนโครงการ ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 

ดำเนินการแลว ยังไมดำเนินการ 

1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการ

การศึกษา  

21 21  

2. การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี

สมรรถนะสูง 

2 2  

3. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของคนใน

ทองถ่ินและประเทศ 

9* 7  

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีสมรรถนะสงู มี

ธรรมาภิบาล และมีความเปนสากล 

12 12  

5. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม

กันทางสังคม 

4 4  

6. การสรางมูลคาเพ่ิมจากภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

2 2  

รวม 50 48  

รอยละ 96 - 
* กจิกรรมที่ 26 การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย ประจำป 2563 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (TPA Robot Contest Thailand Championship) (ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากอยู

ในชวงสถานการณไวรัสโคโลนา 2019)  

* กจิกรรมที่ 29 วันวิชาการและเทคโนโลยี คร้ังที่ 3 ภายใตแนวคิด “เลือกแนวทาง....วางอนาคต” (FIT Open House 2020) (ยกเลิกการจัดกิจกรรม

เนื่องจากอยูในชวงสถานการณไวรัสโคโลนา 2019) 

   



ตารางที่ 1.1 ผลการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับคุณภาพ

และมาตรฐานการจัดการการศึกษา (แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

เปาประสงค และกลยุทธ จำนวน

ตัวชี้วัด 

บรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย ไมไดดำเนินการ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

เปาประสงคท่ี 2. ผลิตบัณฑิตท่ีใฝการเรียนรูมีคุณภาพท้ังทางวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ตามอัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับของสังคม 

กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ใหมีความพรอมในการดำเนินชีวิต

และการทำงานในโลกสมัยใหม (ก.1-9) 

เชิงปริมาณ 15 14 93.33 1 6.67 - - 

เชิงคุณภาพ 14 11 78.57 3 21.43 - - 

กลยุทธท่ี 2.6 สราง Partnership กับสถานประกอบการ และสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการผลิตบัณฑิต         

(ก.10-11) 

เชิงปริมาณ 2 2 100 - - - - 

เชิงคุณภาพ 3 3 100 - - - - 

รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตรท่ี 1 (แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน) 

เชิงปริมาณ 17 16 94.12 1 5.88 - - 

เชิงคุณภาพ 17 14 82.35 3 17.65 - - 

 

 

ตารางที่ 1.2 ผลการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับคุณภาพ

และมาตรฐานการจัดการการศึกษา (แผนงานยุทธศาสตร) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย        

ราชภัฏนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

เปาประสงค และกลยุทธ จำนวน

ตัวชี้วัด 

บรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย ไมไดดำเนินการ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

เปาประสงคท่ี 1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับยุคสมัย สอดคลองกับการเปล่ียนแปลง

ภายใตบริบทการเรียนรูสมัยใหม 

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมท่ีตอบสนองการรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (ก.12) 

เชิงปริมาณ 1 1 100 - - - - 

เชิงคุณภาพ 1 1 100 - - - - 



กลยุทธท่ี 1.2 คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความสามารถ และศักยภาพสูงเขาเรียนในหลกัสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย

(ก.13) 

เชิงปริมาณ 2 1 50 1 50 - - 

เชิงคุณภาพ 1 1 100 - - - - 

กลยุทธท่ี 1.3 พัฒนาสภาพแวดลอมและสิ่งอำนวยความสะดวกตอการเรียนรูท่ีเหมาะสมและทันสมัย (ก.14) 

เชิงปริมาณ 1 1 100 - - - - 

เชิงคุณภาพ 1 1 100 - - - - 

กลยุทธท่ี 1.4 พัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของอาจารยตามแนวทาง Active Learning (ก.15) 

เชิงปริมาณ 1 1 100 - - - - 

เชิงคุณภาพ 1 1 100 - - - - 

กลยุทธท่ี 1.6 จัดการเรียนรูแบบอิงสมรรถนะ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning (ก.16) 

เชิงปริมาณ 1 - - 1 100 - - 

เชิงคุณภาพ 1 1 100 - - - - 

กลยุทธท่ี 1.7 พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษาใหสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21      

(ก.17-18) 

เชิงปริมาณ 2 2 100 - - - - 

เชิงคุณภาพ 2 2 100 - - - - 

เปาประสงคท่ี 2. ผลิตบัณฑิตท่ีใฝการเรียนรูมีคุณภาพท้ังทางวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ตามอัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับของสังคม 

กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ใหมีความพรอมในการดำเนินชีวิต

และการทำงานในโลกสมัยใหม (ก.19-21) 

เชิงปริมาณ 5 5 100 - - - - 

เชิงคุณภาพ 3 3 100 - - - - 

รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตรท่ี 1 (แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน) 

เชิงปริมาณ 13 11 84.62 2 15.38 - - 

เชิงคุณภาพ 10 10 100 - - - - 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1.3 ผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดระดบัยุทธศาสตร ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูง (แผนงานยุทธศาสตร)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

เปาประสงค และกลยุทธ จำนวน

ตัวชี้วัด 

บรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย ไมไดดำเนินการ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

เปาประสงคท่ี 3. ผลิตบัณฑิตครูและพัฒนาครูประจำการ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะ เปนเลิศ

ท้ังทางวิชาการ วิชาชีพครู สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของโลกสมัยใหม 

กลยุทธท่ี 3.3 สงเสริมการสรางครูของพระราชาใหมีอัตลักษณ "เกงวิชาการ เกงภาษา เกงสอน มีจิตวิญญาณครู 

รูและรักทองถ่ิน" (ก.22) 

เชิงปริมาณ 1 1 100 - - - - 

เชิงคุณภาพ 2 2 100 - - - - 

กลยุทธท่ี 3.7 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเนนโรงเรียนเปนฐาน (ก.23) 

เชิงปริมาณ 1 1 100 - - - - 

เชิงคุณภาพ 2 2 100 - - - - 

รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตรท่ี 2 (แผนงานยุทธศาสตร) 

เชิงปริมาณ 3 3 100 - - - - 

เชิงคุณภาพ 3 3 100 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1.4 ผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดระดบัยุทธศาสตร ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันของคนในทองถิ่นและประเทศ (แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน) คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

เปาประสงค และกลยุทธ จำนวน

ตัวชี้วัด 

บรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย ไมไดดำเนินการ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

เปาประสงคท่ี 5. ชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาและไดรับประโยชนจากศักยภาพและองคความรูทาง

วิชาการวิชาชีพและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสม 

กลยุทธท่ี 5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเปนสหวิทยาการ เพ่ือนาไปสูการใชประโยชน  เชิงพาณิชยและ

มุงแกไขปญหาของสังคม (ก.24) 

เชิงปริมาณ 1 1 100 - - - - 

เชิงคุณภาพ 1 1 100 - - - - 

รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตรท่ี 3 (แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน) 

เชิงปริมาณ 1 1 100 - - - - 

เชิงคุณภาพ 1 1 100 - - - - 

 

ตารางที ่ 1.5 ผลการบรรลุเปาหมายตามตัวชี ้ว ัดระดับยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที ่ 3 การเพิ ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของคนในทองถิ ่นและประเทศ (แผนงานยุทธศาสตร) คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

เปาประสงค และกลยุทธ จำนวน

ตัวชี้วัด 

บรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย รอผลประเมิน 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

เปาประสงคท่ี 5. ชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาและไดรับประโยชนจากศักยภาพและองคความรูทาง

วิชาการวิชาชีพและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสม 

กลยุทธท่ี 5.2 พัฒนาเครือขายความรวมมือ ดานการวิจัยและการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐ 

เอกชน และชุมชนทองถ่ิน (ก.25-26) 

เชิงปริมาณ 3 3 100 - - - - 

เชิงคุณภาพ 1 1 100 - - - - 

กลยุทธท่ี 5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเปนสหวิทยาการ เพ่ือนาไปสูการใชประโยชน เชิงพาณิชยและ

มุงแกไขปญหาของสังคม (ก.27-28) 

เชิงปริมาณ 5 4 80 1 20 - - 

เชิงคุณภาพ 3 2 66.67 1 33.33 - - 

        



กลยุทธท่ี 4.1 จัดกิจกรรม Open House ใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนไดสะทอนความตองการท่ีแทจริง  

(ก.29) 

เชิงปริมาณ - - - - -   

เชิงคุณภาพ - - - - -   

กลยุทธท่ี 4.4 สงเสริมการตีพิมพเผยแพรและการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยท้ังในระดับชาติ และ

นานาชาต ิ(ก.30-32) 

เชิงปริมาณ 4 3 75 1 25 - - 

เชิงคุณภาพ 5 2 40 3 60 - - 

รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตรท่ี 3 (แผนงานยุทธศาสตร) 

เชิงปริมาณ 12 10 83.33 2 16.67 - - 

เชิงคุณภาพ 9 5 55.56 4 44.44 - - 

 

ตารางท่ี 1.6 ผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการใหมีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเปนสากล (แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน) คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

เปาประสงค และกลยุทธ จำนวน

ตัวชี้วัด 

บรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย ไมไดดำเนินการ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

เปาประสงคท่ี 6. เพ่ือผลักดันใหมหาวิทยาลัยกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ เปนองคกรแหง

การเรียนรูท่ีมีธรรมาภิบาล มีความม่ันคง ย่ังยืน และมีศักยภาพในการ พ่ึงพาตนเอง 

กลยุทธท่ี 6.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล (ก.33-41) 

เชิงปริมาณ 22 21 95.45 1 4.55 - - 

เชิงคุณภาพ 17 17 100 - - - - 

รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตรท่ี 4 (แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน) 

เชิงปริมาณ 22 21 95.45 1 4.55 - - 

เชิงคุณภาพ 17 17 100 - - - - 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1.7 ผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดระดบัยุทธศาสตร ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการใหมีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเปนสากล (แผนงานยุทธศาสตร) คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

เปาประสงค และกลยุทธ จำนวน

ตัวชี้วัด 

บรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย ไมไดดำเนินการ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

เปาประสงคท่ี 6. เพ่ือผลักดันใหมหาวิทยาลัยกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ เปนองคกรแหง

การเรียนรูท่ีมีธรรมาภิบาล มีความม่ันคง ย่ังยืน และมีศักยภาพในการ พ่ึงพาตนเอง 

กลยุทธท่ี 6.2 สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร (ก.42-43) 

เชิงปริมาณ 6 6 100 - - - - 

เชิงคุณภาพ 2 2 100 - - - - 

กลยุทธท่ี 6.5 นำเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพสูง (ก.44) 

เชิงปริมาณ 1 - 1 100 - - - 

เชิงคุณภาพ 1 1 100 - - - - 

รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตรท่ี 4 (แผนงานยุทธศาสตร) 

เชิงปริมาณ 7 6 85.71 1 14.29 - - 

เชิงคุณภาพ 3 3 100 - - - - 

 

 

ตารางท่ี 1.8 ผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางโอกาส    

ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม (แผนงานยุทธศาสตร) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

เปาประสงค และกลยุทธ จำนวน

ตัวชี้วัด 

บรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย ไมไดดำเนินการ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

เปาประสงคท่ี 8. สรางความเปนธรรม และลดความเหล่ือมลาของสังคมในพ้ืนท่ีเปูาหมายโดยการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง พัฒนาประชาชนในพ้ืนท่ีท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอมใหเปนคนท่ีมีคุณภาพสามารถพ่ึงพาตนเองได 

กลยุทธท่ี 8.1 บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยรวมกับหนวยงานเครือขาย เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ชุมชน" (ก.45) 

เชิงปริมาณ 2 2 100 - - - - 

เชิงคุณภาพ 3 2 66.67 1 33.33 - - 



กลยุทธท่ี 8.4 สรางการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง คลอบคลุมทุกมิติ ท้ังดานเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม (ก.46-48) 

เชิงปริมาณ 3 3 100 - - - - 

เชิงคุณภาพ 3 3 100 - - - - 

รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตรท่ี 4 (แผนงานยุทธศาสตร) 

เชิงปริมาณ 5 4 80 1 20 - - 

เชิงคุณภาพ 6 6 100 - - - - 

 

ตารางท่ี 1.9 ผลการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางมูลคาเพ่ิมจาก

ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (แผนงานยุทธศาสตร) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 

เดือน 

เปาประสงค และกลยุทธ จำนวน

ตัวชี้วัด 

บรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย ไมไดดำเนินการ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

เปาประสงคท่ี 9. ปลูกฝงใหนักศึกษา บุคลากร และประชาชน ตระหนัก และมีสวนรวมในการทำนุบำรุง

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นทรัพยากรธรรมชาติ และเอกลักษณของความเปนชาติรักษา

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และอารยธรรมโคราชและอีสานใต ตลอดจนสรางมูลคาเพ่ิมจากภูมิปญญาทองถิ่น

ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธท่ี 9.1 ทำนุบำรุงศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณของความเปนชาต ิ   

(ก.49) 

เชิงปริมาณ 3 3 100 - - - - 

เชิงคุณภาพ 1 1 100 - - - - 

กลยุทธท่ี 9.2 ปลูกฝงความสำนึกรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแกนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย

และประชาชน (ก.50) 

เชิงปริมาณ 1 1 100 - - - - 

เชิงคุณภาพ 2 2 100 - - - - 

รวมตัวช้ีวัดความสำเร็จยุทธศาสตรท่ี 4 (แผนงานยุทธศาสตร) 

เชิงปริมาณ 4 4 100 - - - - 

เชิงคุณภาพ 3 3 100 - - - - 

 



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของแตละประเด็นยุทธศาสตร แผนงาน และกลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ใหมีความพรอมในการดำเนิน

ชีวิตและการทำงานในโลกสมัยใหม 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 การบรรลุ

เปาหมาย คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมท่ี 1 การประกันคุณภาพการศึกษา 

1 หลักสูตรท่ีผานเกณฑมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

หลักสูตร 9 9 บรรลุ 

2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา คน 157 174 บรรลุ 

3 จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู คน 580 603 บรรลุ 

4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 

5 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตร 

รอยละ 70 46 ไมบรรลุ 

6 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทำ

หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

รอยละ 80 64.79 ไมบรรลุ 

7 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต คาเฉลี่ย 4.2 3.98 ไมบรรลุ 

8 รอยละของหลักสูตรท่ีผานเกณฑมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

รอยละ 100 100 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 2 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

1 จำนวนครั้งท่ีนักศึกษาใหม ทุกหลักสูตร 

ไดรับการปฐมนิเทศตอปการศึกษา 

ครั้ง 1 1 บรรลุ 

2 จำนวนนักศึกษาเขาใหมเขารวมกิจกรรม 

ปฐมนิเทศ 

รอยละ 90 96.88 บรรลุ 

3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ 

เขารวมกิจกรรม 

ระดับ 4 4.51 บรรลุ 

4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 



กิจกรรมท่ี 3 การอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน 

1 รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมของ 

แตละหลักสูตร 

รอยละ 90 98.89 บรรลุ 

2 จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมมี 

ความรูเพ่ิมสูงข้ึน 

รอยละ 20 26.67 บรรลุ 

3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 3 4 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 4 การศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการอบรมทางวิชาการใหนักศึกษา 

1 จำนวนหลักสูตรท่ีจัดกิจกรรม หลักสูตร 9 9 บรรลุ 

2 นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมี 

ความรูเพ่ิมสูงข้ึน 

รอยละ 20 30 บรรลุ 

3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 5 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 

1 จำนวนครั้งท่ีนักศึกษาชั้นปสุดทายไดรับ 

การปจฉิมนิเทศ 

ครั้ง 1 1 บรรลุ 

2 รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม รอยละ 90 90 บรรลุ 

3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 6 การสงเสริมการผลิตบัณฑิตทางสถาปตยกรรมใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1 รอยละนักศึกษาท่ีไดรับการสงเสริมการผลิต 

บัณฑิตทางสถาปตยกรรมใหมีคุณลักษณะ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละ 95 95 บรรลุ 

2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 7 จัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาสถาปตยกรรม 

1 รอยละนักศึกษาท่ีไดรับการสงเสริมการผลิต 

บัณฑิตทางสถาปตยกรรมใหมีคุณลักษณะ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละ 95 100 บรรลุ 

2 นักศึกษามีความพึงพอใจตอความพรอมของ 

เอกสารและวัสดุประกอบการเรียนการสอนท่ี 

เหมาะสม 

ระดับ 4 4 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 8 การสงเสริมการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1 รอยละนักศึกษาท่ีไดรับการสงเสริมการผลิต 

บัณฑิตทางวิศวกรรมใหมีคุณลักษณะตาม 

มาตรฐานวิชาชีพ 

รอยละ 95 95 บรรลุ 



2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 9 การแขงขันกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพ 

1 จำนวนหลักสูตรท่ีเขารวมกิจกรรม หลักสูตร 9 8 ไมบรรลุ 

2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาเขารวม 

กิจกรรม 

ระดับ 4 4 บรรลุ 

 

 จากตารางกลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ใหมีความพรอม

ในการดำเนินชีวิตและการทำงานในโลกสมัยใหม ตามแผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน มีตัวชี้วัดความสำเร็จท้ังหมด 29 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบวาบรรลุเปาหมาย 25 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด 

ไดแก กิจกรรมท่ี 1 การประกันคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดรอยละของผูสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 

รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป และความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต กิจกรรมที่ 9 การแขงขันกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพ ตัวชี้วัดจำนวนหลักสูตรที่เขารวม

กิจกรรม เนื่องจากนักศึกษามีสุขภาพไมแข็งแรงจึงไมสามารถเขารวมกิจกรรมได  

 

กลยุทธท่ี 2.6 สราง Partnership กับสถานประกอบการ และสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการผลิตบัณฑิต 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 การบรรลุ

เปาหมาย คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมท่ี 10 โครงการศิษยเกาและพ่ีนองสัมพันธ 

1 จำนวนหลักูตรท่ีมีศิษยเกาเขารวมกิจกรรม หลักสูตร 9 9 บรรลุ 

2 ความพึงพอใจของศิษยเกาท่ีเขารวม 

กิจกรรม 

ระดับ 4 4 บรรลุ 

3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 11 การฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา/สหกิจศึกษา 

1 จำนวนการฝกประสบการณวิชาชีพนักศกึ ษา/ 

สหกิจศึกษา 

ครั้ง 1 1 บรรลุ 

2 ระดับความพึงพอใจของหนวยงานตอการฝก 

ประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

ระดับ 4 4.08 บรรลุ 

 



 จากตารางกลยุทธท่ี กลยุทธท่ี 2.6 สราง Partnership กับสถานประกอบการ และสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานในการผลิตบัณฑิต มีตัวชี้วัดความสำเร็จท้ังหมด 5 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบวา

บรรลุเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด  



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของแตละประเด็นยุทธศาสตร แผนงาน และกลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 

แผนงานยุทธศาสตร 

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมท่ีตอบสนองการรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 การบรรลุ

เปาหมาย คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมท่ี 12 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรท่ีทันสมัย 

1 จำนวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน 

เปนภาษาอังกฤษ 

รายวิชา 2 2 บรรลุ 

2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 

 

 จากตารางกลยุทธที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมที่ตอบสนองการรางขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ มีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบวาบรรลุเปาหมาย     

2 ตัวชี้วัด  

กลยุทธท่ี 1.2 คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความสามารถ และศักยภาพสูงเขาเรียนในหลักสูตรตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 การบรรลุ

เปาหมาย คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมท่ี 13 กิจกรรมประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร 

1 จำนวนหลักสูตรท่ีเขารวมกิจกรรม หลักสูตร 9 9 บรรลุ 

2 จำนวนนักศึกษาท่ีเขาใหม คน 388 119 ไมบรรลุ 

3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 

 

จากตารางกลยุทธที่ 1.2 คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถ และศักยภาพสูงเขาเรียนในหลักสูตร

ตางๆ ของมหาวิทยาลัย มีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบวา

บรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแก จำนวนนักศึกษาท่ีเขาใหม  



กลยุทธท่ี 1.3 พัฒนาสภาพแวดลอมและส่ิงอำนวยความสะดวกตอการเรียนรูท่ีเหมาะสมและทันสมัย 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 การบรรลุ

เปาหมาย คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมท่ี 14 การเชาเครื่องคอมพิวเตอรหองปฏิบัติการ 

1 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ 

คอมพิวเตอร ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรชุด 

เดิมในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของคณะ 

เครื่อง 50 50 บรรลุ 

2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 

ตอสื่อ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ระดับ 4 4.2 บรรลุ 

 

จากตารางกลยุทธที่ 1.3 พัฒนาสภาพแวดลอมและสิ่งอำนวยความสะดวกตอการเรียนรูที่เหมาะสม

และทันสมัย มีตัวชี้วัดความสำเร็จท้ังหมด 2 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบวาบรรลุเปาหมาย 

2 ตัวชี้วัด  

 

กลยุทธท่ี 1.4 พัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของอาจารยตามแนวทาง Active Learning 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 การบรรลุ

เปาหมาย คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมท่ี 15 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

1 รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการ 

สอนแบบ Active Learning 

รอยละ 50 100 บรรลุ 

2 ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการ 

สอนแบบ Active Learning 

ระดับ 3 3 บรรลุ 

 

จากตารางกลยุทธที่ 1.4 พัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของอาจารยตามแนวทาง Active 

Learning มีตัวชี้วัดความสำเร็จท้ังหมด 2 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบวาบรรลุเปาหมาย 2 

ตัวชี้วัด  

 



กลยุทธท่ี 1.6 จัดการเรียนรูแบบอิงสมรรถนะ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 การบรรลุ

เปาหมาย คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมท่ี 16 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning 

1 รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการ 

สอนแบบ Blended Learning 

รอยละ 50 22.22 ไมบรรลุ 

2 ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการ 

สอนแบบ Blended Learning 

ระดับ 3 3 บรรลุ 

 

จากตารางกลยุทธที ่ 11.6 จัดการเรียนรูแบบอิงสมรรถนะ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Blended Learning มีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบวาบรรลุ

เปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแก รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Blended Learning 

 

กลยุทธที่ 1.7 พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษาใหสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 

21 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 การบรรลุ

เปาหมาย คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมท่ี 17 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

1 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นป 

สุดทายท่ีสอบผานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ 

B1 

รอยละ 50 50 บรรลุ 

2 ระดับความสำเร็จของการจัดการกิจกรรม 

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

ระดับ 3 3 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 18 พัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 

1 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นป 

สุดทายท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบดาน 

ดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 25 - - 



2 ระดับความสำเร็จของการจัดการกิจกรรม 

เสริมทักษะ 

ระดับ 3 - - 

 

จากตารางกลยุทธที่ 1.7 พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษาใหสอดคลองกับการเรยีนรู

ในศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบวาบรรลุ

เปาหมาย 4 ตัวชี้วัด สวนกิจกรรมที่ 18 พัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยยังไมได

ดำเนินการทดสอบความสามารถทางดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 

 

กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ใหมีความพรอมในการดำเนิน

ชีวิตและการทำงานในโลกสมัยใหม 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 การบรรลุ

เปาหมาย คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมท่ี 19 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (work integrated learning) 

1 รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการ 

สอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (work 

integrated learning) 

รอยละ 50 100 บรรลุ 

2 ระดับความสำเร็จของการจัดการเรียนการ 

สอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (work 

integrated learning) 

ระดับ 3 3 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 20 การสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือ การเขารวมประชุมทางวิชาการ 

1 จำนวนผลงานหรือชิ้นงานของนักศึกษาท่ี 

ไดรับการยกยองหรือไดรับรางวัลระดับชาติ 

หรือนานาชาติ 

ผลงาน 1 1 บรรลุ 

2 จำนวนหลักสูตรท่ีเขารวมกิจกรรม หลักสูตร 9 9 บรรลุ 

3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 3 3 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 21 การอุดหนุนทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา 

1 จำนวนทุนอุดหนนุการวิจัยสำหรับนักศึกษา ทุน 30 30 บรรลุ 

2 จำนวนบทความวิจัยท่ีไดรับการเผยแพร บทความ 5 5 บรรลุ 

3 ระดับความสำเร็จของการเผยแพร ระดับ 4 4 บรรลุ 



จากตารางกลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ใหมีความพรอม

ในการดำเนินชีวิตและการทำงานในโลกสมัยใหม มีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานใน

รอบ 12 เดือน พบวาบรรลุเปาหมาย 8 ตัวชี้วัด  



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของแตละประเด็นยุทธศาสตร แผนงาน และกลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูง 

แผนงานยุทธศาสตร 

กลยุทธท่ี 3.3 สงเสริมการสรางครูของพระราชาใหมีอัตลักษณ "เกงวิชาการ เกงภาษา เกงสอน มีจิต

วิญญาณครู รูและรักทองถิ่น" 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 การบรรลุ

เปาหมาย คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมท่ี 22 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษาคร ู

1 จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ ไมนอยกวา

รอยละ 80 ของนักศึกษาท่ีมีคำสั่งเขารวม 

รอยละ 80 100 บรรลุ 

2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 5 บรรลุ 

3 ระดับความสำเร็จของการสรางครูของพระราชา ระดับ 3 5 บรรลุ 

 

 จากตารางกลยุทธที่ 3.3 สงเสริมการสรางครูของพระราชาใหมีอัตลักษณ "เกงวิชาการ เกงภาษา         

เกงสอน มีจิตวิญญาณครู รูและรักทองถิ่น" มีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 

12 เดือน พบวาบรรลุเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธท่ี 3.7 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเนนโรงเรียนเปนฐาน 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 การบรรลุ

เปาหมาย คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมท่ี 23 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย (ครูของครู) 

1 จำนวนอาจารยท่ีเขารวมโครงการ ไมนอยกวา

รอยละ 80 ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

รอยละ 80 100 บรรลุ 

2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 5 บรรลุ 

3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาครู ประจำการ

และบคุลากรทางการศึกษา 

ระดับ 3 5 บรรลุ 

 

 จากตารางกลยุทธท่ี 3.7 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเนน

โรงเรียนเปนฐาน มีตัวชี้วัดความสำเร็จท้ังหมด 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบวาบรรลุ

เปาหมาย 3 ตัวชี้วัด 



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของแตละประเด็นยุทธศาสตร แผนงาน และกลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของคนในทองถิ่นและประเทศ 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

กลยุทธท่ี 5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเปนสหวิทยาการ เพ่ือนำไปสูการใชประโยชน          

เชิงพาณิชยและมุงแกไขปญหาของสังคม 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 การบรรลุ

เปาหมาย คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมท่ี 24 การสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมดวยนวัตกรรมงานวิจัยกลุม

เครื่องปนดินเผาดานเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

1 จำนวนผลิตภัณฑชุมชน OTOP ท่ีไดรับการ 

พัฒนามูลคา 

ผลิตภัณฑ 1 1 บรรลุ 

2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 

 

 จากตารางกลยุทธที่ 5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมที่เปนสหวิทยาการ เพื่อนำไปสูการใช

ประโยชนเชิงพาณิชยและมุงแกไขปญหาของสังคม มีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน

ในรอบ 12 เดือน พบวาบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด  

 



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของแตละประเด็นยุทธศาสตร แผนงาน และกลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของคนในทองถิ่นและประเทศ 

แผนงานยุทธศาสตร 

กลยุทธท่ี 5.2 พัฒนาเครือขายความรวมมือ ดานการวิจัยและการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอกท้ัง

ภาครัฐ เอกชน และชุมชนทองถิ่น 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 การบรรลุ

เปาหมาย คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมท่ี 25 การพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1 จำนวนเครือขายความรวมมือ เครือขาย 4 6 บรรลุ 

2 จำนวนภาคีเครือขายขับเคลื่อนการพัฒนา 

ทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมาและอีสานใต 

เครือขาย 1 1 บรรลุ 

3 จำนวนผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการท่ีได

เผยแพร 

บทความ 2 2 บรรลุ 

4 ระดับความสำเร็จของงานวิจัยท่ีไดรับการ

เผยแพร 

ระดับ 3 3 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 26 การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย ประจำป 2563 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (TPA 

Robot Contest Thailand Championship) 

1 จำนวนเครือขายความรวมมือดานการจัดการ

แขงขันหุนยนต 

เครือขาย 1 - - 

2 จำนวนการจัดการแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิง

แชมปประเทศไทย 

รายการ 1 - - 

3 ระดับความสำเร็จของการจัดการแขงขัน ระดับ 3 - - 

 

 จากตารางกลยุทธที ่ 5.2 พัฒนาเครือขายความรวมมือ ดานการวิจัยและการบริการวิชาการกับ

หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนทองถิ่น มีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ผลการ

ดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบวาบรรลุเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด  ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 26 จำนวน 5 ตัวชี้วัด 

เนื่องจากอยูในชวงสถานการณไวรัสโคโลนา 2019 



กลยุทธท่ี 5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเปนสหวิทยาการ เพ่ือนำไปสูการใชประโยชน          

เชิงพาณิชยและมุงแกไขปญหาของสังคม 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 การบรรลุ

เปาหมาย คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมท่ี 27 การสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑชุมชนเครื่องปนดินเผาดานเกวียนจากนวัตกรรมสูผลิตภัณฑสินคา

ท่ีระลึกจากอัตลักษณแหลงทองเท่ียวจังหวัดนครราชสีมา 

1 จำนวนตนแบบผลิตภัณฑสินคาท่ีระลึก ตนแบบ 3 3 บรรลุ 

2 จำนวนหมูบาน/ชุมชนท่ีไดรับการถายทอดองค

ความรูและเทคโนโลยีทางดานวิจัย และบริการ

วิชาการ 

หมูบาน 1 1 บรรลุ 

3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 3 4 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 28 การพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานใหเหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนใน

ทองถิ่น 

1 จำนวนตนแบบผลิตภัณฑ ตนแบบ 5 5 บรรลุ 

2 จำนวนนักศึกษาท่ีเขารับบริการ คน 126 120 ไมบรรลุ 

3 จำนวนหมูบาน/ชุมชนท่ีไดรับการถายทอดองค

ความรูและเทคโนโลยีทางดานวิจัย และบริการ

วิชาการ 

หมูบาน 1 8 บรรลุ 

4 รอยละของหลักสูตรท่ีมีการสงเสริมใหนักศึกษา

มีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรม 

รอยละ 50 100 บรรลุ 

5 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอ

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการแกไข

ปญหาหรือพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนใน

ทองถ่ิน 

คาเฉลี่ย 4.1 N/A ไมบรรลุ 

 

 จากตารางกลยุทธที่ 5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมที่เปนสหวิทยาการ เพื่อนำไปสูการใช

ประโยชนเชิงพาณิชยและมุงแกไขปญหาของสังคม มีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน

ในรอบ 12 เดือน พบวาบรรลุเปาหมาย 6 ตัวชี้วัด  ไมบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด ไดแก กิจกรรมท่ี 28 การ

พัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานใหเหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน ตัวชี้วัดจำนวน



นักศึกษาท่ีเขารับบริการ และระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยใน

การแกไขปญหาหรือพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 

 

กลยุทธท่ี 4.1 จัดกิจกรรม Open House ใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนไดสะทอนความตองการท่ี

แทจริง 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 การบรรลุ

เปาหมาย คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

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

House 2020) 

1 จำนวนหลักสูตรภายในคณะเขารวมจัด 

นิทรรศการ 

หลักสูตร 9 - - 

2 จำนวนผูเขารวมชมนิทรรศการ คน 500 - - 

3 ระดับความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ ระดับ 5 - - 

 

 จากตารางกลยุทธท่ี 4.1 จัดกิจกรรม Open House ใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนไดสะทอนความ

ตองการท่ีแทจริง มีตัวชี้วัดความสำเร็จท้ังหมด 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบวายกเลิกการ

จัดกิจกรรมท่ี 29 จำนวน 3 ตัวชี้วัด เนื่องจากอยูในชวงสถานการณไวรัสโคโลนา 2019 

 

กลยุทธท่ี 4.4 สงเสริมการตีพิมพเผยแพรและการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยท้ังในระดับชาติ 

และนานาชาต ิ

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 การบรรลุ

เปาหมาย คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมท่ี 30 การจัดทำวารสารทางวิชาการดานเทคโนโลยี 

1 จำนวนบทความวิชาการท่ีมีการตีพิมพใน 

วารสารวิชาการ 

บทความ 3 3 บรรลุ 

2 ระดับความพึงพอใจตอวารสารวิชาการฯ ระดับ 3 4 บรรลุ 



กิจกรรมท่ี 31 การประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสถาปตยกรรมศาสตร       

ครั้งท่ี 11 (ESTACON 2020) 

1 จำนวนสถาบันเครือขายเขารวมการ 

ประชุมวิชาการ 

สถาบัน 5 6 บรรลุ 

2 จำนวนวารสารทางวิชาการ ฉบับ 1 1 บรรลุ 

3 ระดับความสำเร็จของการจัดประชุม 

วิชาการ 

ระดับ 3 4 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 32 สงเสริมใหอาจารยพัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค สูมาตรฐานสากล 

1 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมงานสรางสรรค 

ท่ีไดรับรางวัลระดับชาติและหรือนานาชาติ 

ผลงาน 1 - ไมบรรลุ 

2 รอยละของผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพร 

ในระดับนานาชาติ 

รอยละ 20 3.57 ไมบรรลุ 

3 รอยละของผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ 

ในระดับชาติ 

รอยละ 70 67.86 ไมบรรลุ 

4 รอยละของผลงานวิจัยท่ีนำไปใชประโยชน 

ในเชิงพาณิชยหรือจดทะเบียนทรัพยสินทาง 

ปญญา 

รอยละ 15 - ไมบรรลุ 

 

 จากตารางกลยุทธท่ี 4.4 สงเสริมการตีพิมพเผยแพรและการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยท้ังใน

ระดับชาติ และนานาชาติ มีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบวา

บรรลุเปาหมาย 5 ตัวชี้วัด  ไมบรรลุเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด ไดแก กิจกรรมที่ 32 สงเสริมใหอาจารยพัฒนา

คุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค สู มาตรฐานสากล ตัวชี้วัดจำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมงาน

สรางสรรคที่ไดรับรางวัลระดับชาติและหรือนานาชาติ รอยละของผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

นานาชาติ รอยละของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติ และรอยละของผลงานวิจัยที ่นำไปใช

ประโยชนในเชิงพาณิชยหรือจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของแตละประเด็นยุทธศาสตร แผนงาน และกลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเปนสากล 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

กลยุทธท่ี 6.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 การบรรลุ

เปาหมาย คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมท่ี 33 จดัหาวัสดุประกอบการเรยีนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1 รอยละการเบิกจายงบประมาณ รอยละ 95 99.9 บรรลุ 

2 นักศึกษามีความพึงพอใจตอความพรอมของ 

เอกสารและวัสดุประกอบการเรียนการสอนท่ี 

เหมาะสมในการเรียนท้ังรายวิชาทฤษฎีและ 

ปฏิบัต ิ

ระดับ 4 4.22 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 34 การจัดหาครุภัณฑการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

1 จำนวนครุภัณฑท่ีไดรับการจัดสรรจากแผน 

จัดหาครุภัณฑประจำปของคณะ 

รอยละ 95 17.6 ไมบรรลุ 

2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอความ 

พรอมของครุภัณฑประกอบการจัดการเรียน 

การสอน 

ระดับ 4 4.22 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 35 การซอมบำรุง ปรับปรุงครุภัณฑ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

1 รอยละของครุภัณฑท่ีไดรับการซอมบำรุงจาก 

แผนการซอมครภุัณฑประจำป 

รอยละ 80 80 บรรลุ 

2 นักศึกษามีความพึงพอใจตอทรัพยากรและสิ่ง 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ระดับ 4 4.21 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 36 คาสาธารณูปโภค 

1 การเบิกจาย คาสาธารณูประโภค เดือน 12 12 บรรลุ 

2 ผลการเบิกจายคาสาธารณูประโภค รอยละ 100 100 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 37 ธุรการและประสานงาน 

1 รอยละการเบิกจายงบประมาณในงานธุรการ 

และประสานงาน 

 

รอยละ 100 100 บรรลุ 



2 ระดับความพึงพอใจของการดำเนินงาน 

ธุรการคณะ 

ระดับ 4 4 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 38 การประชุมบุคลากร และคณะกรรมการบริหารคณะระดับตาง ๆ 

1 จำนวนการประชมุบุคลากรคณะตอปการศึกษา ครั้ง 2 2 บรรลุ 

2 จำนวนการประชมุคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้ง 12 12 บรรลุ 

3 จำนวนการประชมุคณะกรรมการประจำคณะ ครั้ง 3 3 บรรลุ 

4 ระดับความสำเร็จในการประชุมบุคลากรคณะ ระดับ 4 4 บรรลุ 

5 ระดับความสำเร็จในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะ 

ระดับ 4 4 บรรลุ 

6 ระดับความสำเร็จในการประชุม 

คณะกรรมการประจำคณะ 

ระดับ 4 4 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 39 การจัดทำ และการดำเนินการตามแผน ดานการบริหารจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

1 แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (63-67) 

เลม 1 1 บรรลุ 

2 แผนกลยุทธทางการเงิน 5 ป คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (63-67) 

เลม 1 1 บรรลุ 

3 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 

เลม 1 1 บรรลุ 

4 แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.2563 

เลม 1 1 บรรลุ 

5 แผนกลยุทธทางการเงิน ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.2563 

เลม 1 1 บรรลุ 

6 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจำปงบประมาณ 2563 

เลม 1 1 บรรลุ 

7 ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผน 

ยุทธศาสตร 

รอยละ 85 90.79 บรรลุ 

8 ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนกล 

ยุทธทางการเงิน 

รอยละ 60 68.5 บรรลุ 

9 ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัดของ 

แผนปฏิบัติราชการ 

 

รอยละ 85 90.79 บรรลุ 



10 รอยละการเบิกจายตามเปาหมายของ 

แผนปฏิบัติการงบประมาณ 

รอยละ 97 99.9 บรรลุ 

11 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม 

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ระดับ 4 4 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 40 การจัดทำ และการดำเนินการตามแผน ดานการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

1 แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ 

การทำงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

เลม 1 1 บรรลุ 

2 แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.2563 

เลม 1 1 บรรลุ 

3 แผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถ 

ดานดิจิทัล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

เลม 1 1 บรรลุ 

4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 

2562 ระดับคณะ และหลักสูตร 

เลม 1 1 บรรลุ 

5 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม 

แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ 

ทำงาน 

ระดับ 3 3 บรรลุ 

6 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม 

แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

ระดับ 3 3 บรรลุ 

7 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม 

แผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดาน 

ดิจิทัล 

ระดับ 3 3 บรรลุ 

8 ผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ และ 

ระดับหลักสูตร มีคะแนนสูงข้ึนจากป 2562 

คะแนน 3.5 4.3 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 41 การจัดทำ และการดำเนินการตามแผน ดานการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

1 แผนงานการบริการวิชาการแกสังคม และ 

แผนการดำเนินงานการบริการวิชาการ 

ประจำปการศึกษา 2562 ปงบประมาณ 

เลม 1 1 บรรลุ 



2563 

2 แผนการใชประโยชนจากการบริการ 

วิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 2563 

เลม 1 1 บรรลุ 

3 แผนงานขับเคลื่อนนโยบายคณะเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรมปลอดขยะ ปงบประมาณ 2563 

เลม 1 1 บรรลุ 

4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตาม 

แผน 

ระดับ 4 4 บรรลุ 

 

 จากตารางกลยุทธที ่ 6.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และ                     

มีธรรมาภิบาล มีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด 39 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบวาบรรลุ

เปาหมาย 38 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแก กิจกรรมที่ 34 การจัดหาครุภัณฑการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตัวชี้วัดจำนวนครุภัณฑที่ไดรับการจัดสรรจากแผนจัดหาครุภัณฑประจำปของคณะ  

โดยเปาหมายท่ีกำหนด รอยละ 95 ผลการดำเนินงานจริงได รอยละ 17.6 

 



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของแตละประเด็นยุทธศาสตร แผนงาน และกลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเปนสากล 

แผนงานยุทธศาสตร 

กลยุทธท่ี 6.2 สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 การบรรลุ

เปาหมาย คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมท่ี 42 สงบุคลากรสายสอนเขารวมประชุม สัมมนา 

1 แผนพัฒนาบคุลากรสายสอน แผน 1 1 บรรลุ 

2 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตาม

แผนพัฒนาบุคลากร 

ครั้ง 2 2 บรรลุ 

3 รอยละบุคลากรสายสอนเขารวมประชุม สัมมนา 

ตามแผน 

รอยละ 75 100 บรรลุ 

4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากร 

ระดับ 4 4 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 43 สงบุคลากรสายสนับสนุนเขารวมประชุม สัมมนา 

1 แผนพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน แผน 1 1 บรรลุ 

2 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตาม

แผนพัฒนาบุคลากร 

ครั้ง 2 2 บรรลุ 

3 รอยละบุคลากรสนับสนุนเขารวมประชุม 

สัมมนา ตามแผน 

รอยละ 75 100 บรรลุ 

4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากร 

ระดับ 4 4 บรรลุ 

 

 จากตารางกลยุทธที ่ 6.2 สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร มีตัวชี้วัด

ความสำเร็จท้ังหมด 8 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบวาบรรลุเปาหมาย 8 ตัวชี้วัด 

 

 

 



กลยุทธท่ี 6.5 นำเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพสูง 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 การบรรลุ

เปาหมาย คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมท่ี 44 โครงการบริการวิชาการในรูปแบบสรางรายได 

1 รอยละของรายไดอ่ืนๆตอรายรับท้ังหมด      

ของคณะ 

รอยละ 10 0.05 ไมบรรลุ 

2 ระดับความสำเร็จของการนำเทคโนโลยี มาเปน

เครื่องมือในการปฏิบัติงานและ พัฒนางานใหมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับ 3 4 บรรลุ 

 

จากตารางกลยุทธที่ 6.5 นำเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานใหมี

ประสิทธิภาพสูง มีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบวาบรรลุ

เปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแก กิจกรรมท่ี 44 โครงการบริการวิชาการในรูปแบบสราง

รายได ตัวชี้วัดรอยละของรายไดอื่นๆตอรายรับทั้งหมดของคณะ โดยเปาหมายที่กำหนด รอยละ 10 ผลการ

ดำเนินงานจริงได รอยละ 0.05 



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของแตละประเด็นยุทธศาสตร แผนงาน และกลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม 

แผนงานยุทธศาสตร 

กลยุทธท่ี 8.1 บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยรวมกับหนวยงานเครือขาย เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐาน

รากชุมชน 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 การบรรลุ

เปาหมาย คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมท่ี 45 การพัฒนาชุมชนตนแบบเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยแนวคิดการออกแบบเพ่ือคนทุก

คน (Universal Design) 

1 จำนวนแหลงเรียนรูชุมชนตนแบบ แหลง 1 1 บรรลุ 

2 จำนวนหนวยงานเครือขายท่ีมีสวนรวมใน การ

พัฒนาทองถ่ิน 

เครือขาย 1 1 บรรลุ 

3 ระดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 

4 รอยละความสำเร็จของโครงการตามแผน 

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

รอยละ 80 80 บรรลุ 

5 รอยละของรายไดข้ันต่ำเฉลี่ยตอคนตอป 

ของประชาชนในหมูบานเปาหมายท่ีเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 10 N/A ไมบรรลุ 

 

 จากตารางกลยุทธท่ี 8.1 บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยรวมกับหนวยงานเครือขาย เพ่ือยกระดับ

เศรษฐกิจฐานรากชุมชน มีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบวา

บรรลุเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด ไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแก กิจกรรมที่ 45 การพัฒนาชุมชนตนแบบเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยแนวคิดการออกแบบเพ่ือคนทุกคน (Universal Design) ตัวชี้วัดรอยละของ

รายไดขั้นต่ำเฉลี่ยตอคนตอปของประชาชนในหมูบานเปาหมายที่เพิ่มขึ้น โดยเปาหมาย รอยละ 10 ผลการ

ดำเนินงานจริงไมไดประเมินของรายไดข้ันต่ำเฉลี่ยตอคนตอปของประชาชนในหมูบานเปาหมาย 

 

 



กลยุทธท่ี 8.4 สรางการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง คลอบคลุมทุกมิติ ท้ังดาน

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ปงบประมาณ พ.ศ.2562 การบรรลุ

เปาหมาย คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมท่ี 46 การพัฒนาหุนยนตพนยาฆาเช้ือ Covid-19 ขนาดเล็กสำหรับพนยาฆาเช้ือภายในอาคารและ

สถานท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

1 ตนแบบหุนยนตตนแบบพนยาฆาเชื้อขนาด 

เล็ก 

ตนแบบ 1 1 บรรลุ 

2 ความพึงพอใจของผูใชหุนยนตฆาเชื้อ ระดับ 4 4 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 47 การพัฒนาระบบสูบน้ำดวยโซลาเซลลรวมกับระบบสูบน้ำดวยเครื่องยนตรเพ่ือการเกษตร 

แบบเดิมเพ่ือการปลูกผักของกลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษ ณ พ้ืนท่ี บึงพุดซา ตำบลพุดซา อำเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา 

1 ระบบสูบน้ำดวยโซลาเซลล ระบบ 1 1 บรรลุ 

2 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 

กิจกรรมท่ี 48 การพัฒนาเครื่องลดความช้ืนขาวเปลือกดวยพลังงานชีวมวล 

1 จำนวนเครื่องลดความชื้นขาวเปลือกดวย 

พลังงานชีวมวล 

เครื่อง 1 1 บรรลุ 

2 ความพึงพอใจของผูใชเครื่องลดความชื้น 

ขาวเปลือก 

ระดับ 4 4 บรรลุ 

 

 จากตารางกลยุทธท่ี 8.4 สรางการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง คลอบคลุมทุกมิติ 

ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม มีตัวชี้วัดความสำเร็จท้ังหมด 6 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 

เดือน พบวาบรรลุเปาหมาย 6 ตัวชี้วัด 



รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของแตละประเด็นยุทธศาสตร แผนงาน และกลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางมูลคาเพ่ิมจากภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนมิตร

กับส่ิงแวดลอม 

แผนงานยุทธศาสตร 

กลยุทธท่ี 9.1 ทำนุบำรุงศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณของความเปน

ชาติ 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 การบรรลุ

เปาหมาย คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมท่ี 49 การสงเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1 จำนวนกิจกรรมท่ีสงเสริมและทำนุบำรุง 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจกรรม 3 3 บรรลุ 

2 จำนวนหลักสูตรท่ีเขารวมกิจกรรม หลักสูตร 9 9 บรรลุ 

3 รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม รอยละ 80 86.62 บรรลุ 

4 ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม ระดับ 4 4 บรรลุ 

 

 จากตารางกลยุทธที่ 9.1 ทำนุบำรุงศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ

ของความเปนชาติ มีตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน พบวาบรรลุ

เปาหมาย 4 ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธท่ี 9.2 ปลูกฝงความสานกึ รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแกนักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัยและประชาชน 

ท่ี ตัวช้ีวัด หนวยนับ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 การบรรลุ

เปาหมาย คา

เปาหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

กิจกรรมท่ี 50 การอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตยและสารเสพติด สำหรับนักศึกษา 

1 รอยละของนักศึกษาใหมท่ีไดรับการอบรม รอยละ 80 85.45 บรรลุ 

2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาเขารวม 

กิจกรรม 

ระดับ 4 4 บรรลุ 

3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 4 บรรลุ 

 

 จากตารางกลยุทธที ่ 9.2 ปลูกฝงความสานกึ รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแกนักศึกษา 

บุคลากร ของมหาวิทยาลัยและประชาชน มีตัวชี้วัดความสำเร็จท้ังหมด 3 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานในรอบ 12 

เดือน พบวาบรรลุเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด 

 



ภาคผนวก 

1. รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร แผนงาน และกลยุทธ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 

ยุทธศาสตร/ กลยุทธ / ตัวช้ีวัด รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ใหมีความพรอมในการดำเนินชีวิต

และการทำงานในโลกสมัยใหม 

กิจกรรมท่ี 1 การประกันคุณภาพการศึกษา 

1. หลักสูตรท่ีผานเกณฑมาตรฐานการ

ประกันคณุภาพการศึกษา เปาหมาย : 9 

หลักสตูร 

2. จำนวนผูสำเร็จการศึกษา เปาหมาย : 

157 คน 

3. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู เปาหมาย : 

580 คน 

4. ระดับความสำเร็จของการดำเนิน

โครงการ เปาหมาย : ระดับ 4 

5. รอยละของผูสำเรจ็การศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร เปาหมาย : รอยละ 

70 

6. รอยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีท่ี 

ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1 ป เปาหมาย : รอยละ 80 

7. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

เปาหมาย : คาเฉลีย่ 4.2 

8. รอยละของหลักสูตรท่ีผานเกณฑ

มาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษา 

เปาหมาย : รอยละ 100 

คณะไดมีการรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร 9 หลักสตูร เสรจ็สิ้นทุกหลักสูตร 

คิดเปนรอยละของหลักสูตรท่ีผานเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา รอยละ 

100 และรับการตรวจประเมินระดับคณะ ในวันท่ี 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 ณ 

หองประชุมสำนักงานคณบดี (29.2.2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยไดรับเกียรติ

จากรองศาสตราจารย ดร.วิชัย แหวนเพชร ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภวัต มิสดยี กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก รองศาสตราจารย 

ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี กรรมการและเลขานุการผูทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารยอิศ

ริย เดชตานนท กรรมการและผูชวยเลขานุการ และผูชวยศาสตราจารย นพรัตน พันธุ

วาป ผูเขารวมสังเกตการณภายนอก ผลการประเมิน พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.30 

อยูในระดับคณุภาพดี โดยในระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจำนวนผูสำเร็จ

การศึกษา 174 คน จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู 603 คน รอยละของผูสำเรจ็การศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร รอยละ 46  ไมบรรลุเปาหมาย รอยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรี

ท่ี ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 64.79 ไมบรรลุ

เปาหมาย ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต คาเฉลีย่ 3.98 ไมบรรลุเปาหมาย โดยภาพรวม

คณะสามารถดำเนินกิจกรรมไดระดับความสำเรจ็ของการดำเนินโครงการ ระดับ 4 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 

2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 

3 มีการดำเนินงานของโครงการ 

4 มีการสรุปผลและประเมนิผลการดำเนินงานของโครงการ 

5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในป

ถัดไป 

 

 

 



กิจกรรมท่ี 2 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

1. จำนวนครั้งท่ีนักศึกษาใหม ทุกหลักสตูร 

ไดรับการปฐมนิเทศตอปการศึกษา 

เปาหมาย : 1 ครั้ง 

2. จำนวนนักศึกษาเขาใหมเขารวม

กิจกรรมปฐมนิเทศ เปาหมาย : รอยละ 

90 

3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

การเขารวมกิจกรรม เปาหมาย : ระดับ 4 

4. ระดับความสำเร็จของการดำเนิน

โครงการ เปาหมาย : ระดับ 4 

คณะไดจดัโครงการปฐมนิเทศแบบออนไลน เริม่วันท่ี 25 มิ.ย. 2563 โดยมีการกลาว  

ตอนรับและแนะนำคณะโทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีการใหความรูงานประกัน การ

แนะนำศูนยแพทย การแนะนำสโมสร และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พบวามีจำนวน

นักศึกษาใหมเขารวมกิจกรรม คิดเปน รอยละ 96.88 และมรีะดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอการเขารวมกิจกรรม อยูท่ี 4.51 โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการ มี

ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการอยูท่ี ระดับ 4  

 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 

2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 

3 มีการดำเนินงานของโครงการ 

4 มีการสรุปผลและประเมนิผลการดำเนินงานของโครงการ 

5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในป

ถัดไป 

กิจกรรมท่ี 3 การอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน 

1. รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม

ของแตละหลักสูตร เปาหมาย : รอยละ 

90 

2. จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมม ี

ความรูเพ่ิมสูงข้ึน เปาหมาย : รอยละ 20 

3. ระดับความสำเร็จของการดำเนิน

โครงการ เปาหมาย : ระดับ 3 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตรทุกหลักสตูรไดดำเนินโครงอบรมเพ่ือปรับพ้ืน

ฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน ดังน้ี 

1. อบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานทางวิชาการ ป 2563 (หลักสูตรสถาปตยกรรม) 

2. อบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานทางวิชาการ ป 2563 (หลักสูตรออกแบบ

ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม) 

3. อบรมปรับพ้ืนฐาน (หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) 

4. ปรับพ้ืนฐานดานวิชาการและสรางอัตลักษณบัณฑติของหลักสูตรนวัตกรรมเซรามิกส 

(หลักสูตรนวัตกรรมเซรามิกส) 

5. หลักสูตรตางๆ จดัอบรมเตรียมความพรอมตามความถนัดดานสาขาวิชา จำนวน 5 

หลักสตูร รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมของแตละหลักสูตร คิดเปน รอยละ 

98.89 โดยภาพรวมทุกหลักสูตรนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมมีความรูเพ่ิมสูงข้ึน คิดเปน

รอยละ 26.67 และมรีะดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการอยูท่ี ระดับ 4 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการจัดอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอน

เรียน 

2 มีแผนการจัดอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอน

เรียน และมีการดำเนินการตามแผน 

3 มีแผนการจัดอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอน

เรียน มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนการอบรมเพ่ือ      

ปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรยีน 



4 มีแผนการจัดอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอน

เรียน มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการอบรมเพ่ือ           

ปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน และมกีารปรับปรุง

อยางตอเนื่อง 

5 แผนการจดัอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน 

มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการอบรมเพ่ือปรับพ้ืน

ฐานความรูเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเรียน  
 

กิจกรรมท่ี 4 การศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการอบรมทางวิชาการใหนักศึกษา 

1. จำนวนหลักสตูร เปาหมาย : 9 

หลักสตูร 

2. จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมี

ความรูเพ่ิมสูงข้ึน เปาหมาย : รอยละ 20 

3. ระดับความสำเร็จของการดำเนิน

โครงการ เปาหมาย : ระดับ 4 

คณะไดสงเสริมและสนับสนุนใหหลักสูตรจัดโครงการศึกษาดูงานและการอบรมทาง

วิชาการใหนักศึกษา ดังน้ี 

การศึกษาดูงานของนักศึกษา 

1. ศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชา ออกแบบฯ “งานบานและสวนแฟร 2019”     

(หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

2. การศึกษาดูงานดานเทคโนโลยสีมัยใหมเพ่ือการผลิต (หลักสตูรการจัดการ

อุตสาหกรรม (ตอเน่ือง)) 

3. ศึกษาดูงานสถาปตย (หลักสตูรสถาปตยกรรม) 

4. ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมศลิป (หลักสตูรอุตสาหกรรมศลิป) 

5. ศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส จำกัด (มหาชน) (หลักสตูรวิศวกรรมการ

กอสราง) 

6. ศึกษาดูงาน “สถานีแสดงพันธุสัตวน้ำระยอง” (หลักสตูรอุตสาหกรรมศลิป) 

7. ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมศลิป (หลักสตูรอุตสาหกรรมศลิป) 

8. ศึกษาดูงานสาขาวิศวกรรมการกอสราง (หลักสตูรวิศวกรรมการกอสราง) 

9. ศึกษาดูงานทางดานวิศวกรรม ปการศึกษา 2563 (หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการฯ) 

10. ศึกษาดูงานทางดานวิศวกรรมหุนยนต ปการศึกษา 2563 (หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา

อุตสาหกรรม)  

การอบรมทางวิชาการใหนักศึกษา 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การเก็บขอมูลมรดกสถาปตยกรรมเมื่องนครราชสมีา (หลักสูตร

สถาปตยกรรม) 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการควบคมุแขนกลอัตโนมัติเบ้ืองตน (หลักสตูรการจัดการ

อุตสาหกรรม (ตอเน่ือง)) 

3. อบรมพัฒนาทักษะชางอุตสาหกรรมสำหรบันักศึกษาอุตสาหกรรมศิลป (หลักสูตร

อุตสาหกรรมศลิป) 

4. อบรมการพัฒนาศักยภาพการใชภาษาอังกฤษทางสถาปตยกรรม (หลักสูตร

สถาปตยกรรม) 

5. อบรมใหความรูทางวิชาชีพแกนักศึกษา หัวขอ “การสรางตนแบบสามมติิสำหรับงาน

เซรามิกสดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (หลักสตูรนวัตกรรมเซรามิกส) 

6. อบรมภาษาอังกฤษ (หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) 



7. การอบรมทักษะดานวิชาชีพทางวิศวกรรม ปการศึกษา 2563 (หลักสูตรวิศวกรรม

การจัดการอุตสาหกรรม) 

8. โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การใชเครื่องมือสำรวจในงานกอสราง (หลักสูตร

วิศวกรรมการกอสราง) 

ผลการดำเนินโครงการท้ัง 9 หลักสูตร พบวาจำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการมีความรู

เพ่ิมสูงข้ึน รอยละ 30 บรรลเุปาหมาย โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมรีะดับ

ความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการศึกษาดูงานและการอบรมทางวิชาการใหนักศึกษา 

2 มีแผนการศึกษาดูงานและการอบรมทางวิชาการใหนักศึกษา และมกีาร

ดำเนินการตามแผน 

3 มีแผนการการศึกษาดูงานและการอบรมทางวิชาการใหนักศึกษา มีการ

ดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนการศึกษาดูงานและการอบรม

ทางวิชาการใหนักศึกษา 

4 มีแผนการการศึกษาดูงานและการอบรมทางวิชาการใหนักศึกษา มีการ

ดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการศึกษาดูงานและการอบรม

ทางวิชาการใหนักศึกษา และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5 มีแผนการการศึกษาดูงานและการอบรมทางวิชาการใหนักศึกษา มีการ

ดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการศึกษาดูงานและการอบรมทาง

วิชาการใหนักศึกษา มีการปรบัปรงุอยางตอเน่ือง และมีการจดัทำบทเรียน

เพ่ือเสรมิทักษะการเรียนรู 
 

กิจกรรมท่ี 5 โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 

1. จำนวนครั้งท่ีนักศึกษาช้ันปสุดทาย

ไดรับการปจฉิมนิเทศ เปาหมาย : 1 ครั้ง 

2. รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 

เปาหมาย : รอยละ 90 

3. ระดับความสำเร็จของการดำเนิน

โครงการ เปาหมาย : ระดับ 4 

 

   คณะไดจัดโครงการปจฉิมนิเทศแบบออนไลน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำป

การศึกษา 2562 เริ่มวันท่ี 21 พ.ค. 2563 จนถึง วันท่ี 30 มิ.ย. 2563 เน่ืองจาก

มหาวิทยาลยัมีการอนุมัติจบหลายรอบ และจดัปจฉิมนิเทศเปนหลายรอบ เชนกัน โดยมี

นักศึกษาช้ันปสุดทายของแตละหลักสูตรเขารับการปจฉิมนิเทศ คิดเปนรอยละ 90 

บรรลเุปาหมาย โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมีระดับความสำเร็จของโครงการ 

ระดับ 4 
 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 

2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 

3 มีการดำเนินงานของโครงการ 

4 มีการสรุปผลและประเมนิผลการดำเนินงานของโครงการ 

5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในป

ถัดไป 
 



กิจกรรมท่ี 6 การสงเสริมการผลิตบัณฑิตทางสถาปตยกรรมใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1. รอยละนักศึกษาท่ีไดรับการสงเสริมการ

ผลิตบัณฑติทางสถาปตยกรรมใหมี

คุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เปาหมาย : รอยละ 95 

2. ระดับความสำเร็จของการดำเนิน

โครงการ เปาหมาย : ระดับ 4 

 

 

หลักสตูรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม ไดสงเสรมิการผลติ

บัณฑิตทางสถาปตยกรรมใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ ดังน้ี 

- โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การเก็บขอมลูมรดกสถาปตยกรรมเมือง

นครราชสมีา ประจำปการศึกษา 2562 

- โครงการการตรวจใหคะแนนรายวิชาวิทยานิพนธ ปการศึกษา 2562 

- โครงการเผยแพรความรูดานการศึกษาในสาขาวิชาชีพสถาปตยกรรมสูเยาวชน 

- โครงการการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสตูรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปตยกรรม 

- โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการใชภาษาอังกฤษทางสถาปตยกรรม  

พบวานักศึกษาสาขาวิชาสถาปตยกรรม ไดรับการสงเสรมิการผลติบัณฑิตทาง

สถาปตยกรรมใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ รอยละ 100 

โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมีระดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 

2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 

3 มีการดำเนินงานของโครงการ 

4 มีการสรุปผลและประเมนิผลการดำเนินงานของโครงการ 

5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในป

ถัดไป 
 

กิจกรรมท่ี 7 จัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาสถาปตยกรรม 

1. รอยละนักศึกษาท่ีไดรับการสงเสริมการ

ผลิตบัณฑติทางสถาปตยกรรมใหมี

คุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เปาหมาย : รอยละ 95 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจตอความ

พรอมของเอกสารและวัสดุประกอบการ

เรียนการสอนท่ีเหมาะสม เปาหมาย : 

ระดับ 4 

จัดหาวัสดุสำหรับใหนักศึกษาใชประกอบการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ของ

หลักสตูรฯ เน่ืองจากหลักสูตรสถาปตยกรรมไดรับงบประมาณคาวัสดุแบงออกเปนสอง

สวนคือจากคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษ และมีการเบิกจายในสวนท่ีไดรับจาก

คาธรรมเนียมพิเศษ โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการเบิกจาย รอยละ 100 และ

นักศึกษามีความพึงพอใจตอความพรอมของเอกสารและวัสดุประกอบการเรยีนการสอน

ท่ีเหมาะสม ในระดับ 4 

กิจกรรมท่ี 8 การสงเสริมการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมใหมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1. รอยละนักศึกษาท่ีไดรับการสงเสริมการ

ผลิตบัณฑติทางวิศวกรรมใหมีคณุลักษณะ

ตามมาตรฐานวิชาชีพเปาหมาย : รอยละ 

95 

2. ระดับความสำเร็จของการดำเนิน

โครงการ เปาหมาย : ระดับ 4 

จัดหาวัสดุสำหรับใหนักศึกษาใชประกอบการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ของ

หลักสตูรฯ เน่ืองจากหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ไดรบังบประมาณคา

วัสดุแบงออกเปนสองสวนคือจากคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษ และมีการ

เบิกจายในสวนท่ีไดรับจากคาธรรมเนียมพิเศษ โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการ

เบิกจาย รอยละ 100 โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมีระดับความสำเร็จของ

โครงการ ระดับ 4 



ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 

2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 

3 มีการดำเนินงานของโครงการ 

4 มีการสรุปผลและประเมนิผลการดำเนินงานของโครงการ 

5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในป

ถัดไป  
กิจกรรมท่ี 9 การแขงขันกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพ 

1. จำนวนหลักสตูรท่ีเขารวมกิจกรรม 

เปาหมาย : 9 หลักสูตร 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาเขา

รวมกิจกรรม เปาหมาย : ระดับ 4 

คณะไดจดัโครงการแขงขันกีฬาหรอืสงเสรมิสุขภาพ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

ประจำปการศึกษา 2562 ปงบประมาณ 2563 การแขงขันกีฬาภายในคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ในวันอาทิตยท่ี 13กันยายน 2563 ในเวลา 7.30 น. ณ โรงยิมเนเช่ียม 

อาคาร 34 ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะสีแบงได 4 สี ดังน้ี 

1. สีแดง 

      -สาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป 

      -สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ตอเน่ือง) 

2. สีฟา 

      -สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม 

      -สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

      -สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม(ตอเน่ือง) 

3. สีเหลือง 

      -สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

      -สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส 

4. สีเขียว 

      -สาขาวิชาสถาปตยกรรม 

      -สาขาวิชาวิศวกรรมการกอสราง 

ผลการแขงขัน ชนะเลิศฟุตซอล ชาย สีฟา 

ผลการแขงขัน ชนะเลิศฟุตซอล หญิง สีฟา 

ผลการแขงขันกีฬาพ้ืนบาน ชนะเลิศคะแนนรวม สเีหลือง 

     โดยมีนักศึกษาใหมเขารวมกิจกรรมจาก 8 หลักสูตร ไมบรรลุเปาหมาย และมีระดับ

ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม ระดับ 4.0 

กลยุทธท่ี 2.6 สราง Partnership กับสถานประกอบการ และสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการผลิตบัณฑิต 

กิจกรรมท่ี 10 โครงการศิษยเกาและพ่ีนองสัมพันธ 

1. จำนวนหลักูตรท่ีมีศิษยเกาเขารวม

กิจกรรม เปาหมาย: 9 หลักสตูร 

2. ความพึงพอใจของศิษยเกาท่ีเขารวม

กิจกรรม เปาหมาย: ระดับ 4 

คณะไดจดัโครงการรวมกับกิจกรรมปจฉิมนิเทศ การใหความรูและการเตรียมความ

พรอมในการสมัครงานและ มีการสมัครชมรมศิษยเกาของคณะ โดยมีศิษยเกาเขารวม

กิจกรรม จากท้ัง 9 หลักสูตร และมีความพึงพอใจของศิษยเกาท่ีเขารวมกิจกรรม ระดับ 

4 โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมีระดับความสำเร็จของโครงการ ระดบั 4 

 



3. ระดับความสำเร็จของการดำเนิน

โครงการ เปาหมาย: ระดับ 4 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 

2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 

3 มีการดำเนินงานของโครงการ 

4 มีการสรุปผลและประเมนิผลการดำเนินงานของโครงการ 

5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในป

ถัดไป 
 

กิจกรรมท่ี 11 การฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา/สหกิจศึกษา 

1. จำนวนการฝกประสบการณวิชาชีพ

นักศึกษา/สหกิจศึกษา เปาหมาย: 1 ครั้ง 

2. ระดับความพึงพอใจของหนวยงานตอ

การฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

เปาหมาย: ระดบั 4 

คณะมีการสนับสนุนใหนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษา/สหกิจศึกษา และ

มีการเบิก-จายเปนบางสวนตามรอบการออกฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา     

โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมีระดับความพึงพอใจของหนวยงานตอการฝก

ประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา ระดับ 4.08 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการการศึกษา 

แผนงานยุทธศาสตร 

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมท่ีตอบสนองการรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

กิจกรรมท่ี 12 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรท่ีทันสมัย 

1. จำนวนรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน 

เปนภาษาอังกฤษ เปาหมาย : 2 รายวิชา 

2. ระดับความสำเร็จของการดำเนิน

โครงการ เปาหมาย : ระดับ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะมรีายวิชาท้ังหมด 2 รายวิชา ท่ีไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหทันสมัย ไดแก 

503140 ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม และ 508120 ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ

สำหรับงานวิศวกรรม โดยภาพรวมท้ัง 2 รายวิชา ท่ีไดปรับปรุง มรีะดับความสำเรจ็ของ

การดำเนินโครงการอยูท่ี ระดับ 4 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสตูร 

2 มีแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสตูร และมีการดำเนินการตามแผน 

3 มีแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสตูร มีการดำเนินการตามแผน และมีการ

ทบทวนแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสตูร 

4 มีแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร มีการดำเนินการตามแผน มีการ

ทบทวนแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร และมีการปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง 

5 มีแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสตูร มีการดำเนินการตามแผน มีการ

ทบทวนแผนการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสตูร มีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

และถายทอดองคความรูไปยังหลักสูตรอ่ืน 
 



กลยุทธท่ี 1.2 คัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความสามารถ และศักยภาพสูงเขาเรียนในหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมท่ี 13 กิจกรรมประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร 

1. จำนวนหลักสตูรท่ีเขารวมกิจกรรม 

เปาหมาย : 9 หลักสูตร 

2. จำนวนนักศึกษาเขาใหม เปาหมาย : 

388 คน 

3. ระดับความสำเร็จของการดำเนิน

โครงการ เปาหมาย : ระดับ 4 

คณะไดสงเสริมและสนับสนุนแนวทางการเผยแพรและประชาสัมพันธหลักสตูร ดังน้ี 

1. ประชาสัมพันธหลักสตูรสถาปตยกรรม 

2. โครงการประชาสัมพันธแนะแนวหลักสตูรออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

3. โครงการประชาสัมพันธหลักสตูรนวัตกรรมเซรามิกส  

4. หลักสูตรตางๆ จดัโครงการประชาสัมพันธแนะแนวหลักสตูร จำนวน 6 หลักสูตร 

จากผลการดำเนินโครงการในระดบัคณะพบวามจีำนวนนักศึกษาเขาใหม ไมเปนไปตาม

เปาหมาย จำนวน 388 คน ในปงบประมาณ 2563 มีนักศึกษาเขาใหม จำนวน 119 คน 

อาจเน่ืองมาจากรูปปบบการประชาสัมพันธและความทันสมัยของหลกัสูตรยังไมสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูเรียนได โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมรีะดับ

ความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสตูร 

2 มีแผนการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสตูร และมีการดำเนินการตาม

แผน 

3 มีแผนการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสตูร มีการดำเนินการตามแผน 

และมีการทบทวนแผนการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร 

4 มีแผนการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร มีการดำเนินการตาม

แผน มีการทบทวนแผนการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสูตร และมี

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5 มีแผนการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสตูร มีการดำเนินการตามแผน 

มีการทบทวนแผนการประชาสัมพันธและแนะแนวหลักสตูร มีการปรบัปรุง

อยางตอเน่ือง และถายทอดองคความรูไปยังหลักสูตรอ่ืน 
 

กลยุทธท่ี 1.3 พัฒนาสภาพแวดลอมและส่ิงอำนวยความสะดวกตอการเรียนรูท่ีเหมาะสมและทันสมัย 

กิจกรรมท่ี 14 การเชาเครื่องคอมพิวเตอรหองปฏิบัติการ 

1. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ 

คอมพิวเตอร ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร

ชุดเดิมในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของ

คณะ เปาหมาย : 50 เครื่อง 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

สื่อ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เปาหมาย 

: ระดับ 4 

 

 

คณะไดรบังบประมาณจดัสรรใหเชาเครื่องคอมพิวเตอรสำหรบทดแทนชุดเดิมใน

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรหอง 29.3.1 โดยเชาเครื่องคอมพิวเตอรจากบริษัทโคราช

คอมพิวเตอร จำนวน 50 เครื่อง โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการ นักศึกษามีระดับ

ความพึงพอใจตอสื่อ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดบั 4.2 



กลยุทธท่ี 1.4 พัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของอาจารยตามแนวทาง Active Learning 

กิจกรรมท่ี 15 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

1. รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจดัการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning 

เปาหมาย : รอยละ 50 

2. ระดับความสำเร็จของการจดัการเรยีน

การสอนแบบ Active Learning 

เปาหมาย : ระดับ 3 

ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผานรายวิชาโครงการ

พิเศษ โดยหลักสตูรมรีะบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนควบคูไปกับแผนการ

สอน มคอ.3 ซึ่งนักศึกษาทุกคนตองผานรายวิชาดังกลาว และหลักสตูรจะประเมินผล

จาก มคอ.5 โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมรีะดบัความสำเรจ็ของการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning ระดบั 3 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

2 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และมี

การดำเนินการตามแผน 

3 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มี

การดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนการสงเสริมการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning 

4 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีการ

ดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการสงเสริมการจัดการเรยีนการสอน

แบบ Active Learning และมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

5 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีการ

ดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการสงเสริมการจัดการเรยีนการสอน

แบบ Active Learning มีการปรบัปรุงอยางตอเน่ือง และถายทอดองค

ความรูไปยังหลักสูตรอ่ืน 
 

กลยุทธท่ี 1.6 จัดการเรียนรูแบบอิงสมรรถนะ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning 

กิจกรรมท่ี 16 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning 

1. รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจดัการ

เรียนการสอนแบบ Blended Learning 

เปาหมาย : รอยละ 50 

2. ระดับความสำเร็จของการจดัการเรยีน

การสอนแบบ Blended Learning 

เปาหมาย : ระดับ 3 

สาขาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 

(ตอเน่ือง) ไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning ในรายวิชา 

061308 เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน คิดเปน รอยละ 22.22 ไมบรรลุเปาหมาย 

โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมีระดับความสำเร็จของการจดัการเรยีนการสอน

แบบ Blended Learning ระดับ 3 

 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning 

2 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning และ

มีการดำเนินการตามแผน 



3 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning มี

การดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนการสงเสริมการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Blended Learning 

4 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning มีการ

ดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการสงเสริมการจัดการเรยีนการสอน

แบบ Blended Learning และมกีารปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

5 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning มีการ

ดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการสงเสริมการจัดการเรยีนการสอน

แบบ Blended Learning มีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง และถายทอดองค

ความรูไปยังหลักสูตรอ่ืน 
 

กลยุทธท่ี 1.7 พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษาใหสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

กิจกรรมท่ี 17 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

1. รอยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี

ช้ันปสุดทายท่ีสอบผานภาษาอังกฤษ 

CEFR ระดบั B1 เปาหมาย : รอยละ 50 

2. ระดับความสำเร็จของการจดัการ

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

เปาหมาย : ระดับ 3 

คณะไดสงนักศึกษา จำนวน 89 คน เขาสอบวัดระดับความสามารถทางดาน

ภาษาอังกฤษ พบวานักศึกษาระดบัปริญญาตรีช้ันปสุดทายท่ีสอบผานภาษาอังกฤษ 

CEFR ระดบั B1 สอบผาน รอยละ 54.55 บรรลุเปาหมาย โดยผลการสอบของนักศึกษา

แตละหลักสูตรเปนดังน้ี  

1. หลักสตูรวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม สอบผาน รอยละ 14.29 

2. หลักสตูรวิศวกรรมกอสราง สอบผาน รอยละ 16.67 

3. หลักสตูรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สอบผาน รอยละ 54.76 

4. หลักสตูรออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สอบผาน รอยละ 50 

5. หลักสตูรนวัตกรรมเซรามิกส สอบผาน รอยละ 25 

6. หลักสตูรสสถาปตยกรรม สอบผาน รอยละ 0% 

7. หลักสตูรอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม (ตอเน่ือง) สอบผาน รอยละ 40 

8. หลักสตูรการจัดการอุตสาหกรรม (ตอเน่ือง) สอบผาน รอยละ 81.82 

9. หลักสตูรอุตสาหกรรมศึกษา สอบผาน รอยละ 7.69 

            โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมรีะดับความสำเร็จของการจัดการ

กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับ 3 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

2 มีแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา และมีการดำเนินการ

ตามแผน 

3 มีแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนกัศึกษา มีการดำเนนิการ

ตามแผน และมีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ

นักศึกษา 

4 มีแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มีการดำเนินการตาม

แผน มีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา และมี

การปรับปรุงอยางตอเน่ือง 



5 มีแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มีการดำเนินการตาม

แผน มีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มีการ

ปรับปรุงอยางตอเน่ือง และถายทอดองคความรูระหวางหลักสูตรในคณะ 
 

กิจกรรมท่ี 18 พัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 

1. รอยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี

ช้ันปสุดทายท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบ

ดานดิจิทัลของมหาวิทยาลัย เปาหมาย : 

รอยละ 25 

2. ระดับความสำเร็จของการจดัการ

กิจกรรมเสริมทักษะ เปาหมาย : ระดับ 3 

อยูระหวางการทดสอบดานดิจิทัลของมหาวิทยาลัย และการประเมนิผล 

กลยุทธท่ี 2.1 พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ใหมีความพรอมในการดำเนินชีวิต

และการทำงานในโลกสมัยใหม 

กิจกรรมท่ี 19 สงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (work integrated learning) 

1. รอยละของหลักสูตรท่ีมีการจดัการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการกับการ

ทำงาน (work integrated learning) 

เปาหมาย : รอยละ 50 

2. ระดับความสำเร็จของการจดัการเรยีน

การสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน 

(work integrated learning) เปาหมาย : 

ระดับ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning ผานการฝก

ประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา รอยละ 100 บรรลุเปาหมาย โดยหลักสตูรมรีะบบ

และกลไกในการจดัการเรียนการสอนควบคูไปกับแผนการสอน มคอ.4 ซึ่งนักศึกษาทุก

คนตองผานรายวิชาดังกลาว และหลักสตูรจะประเมินผลจาก มคอ.6 โดยภาพรวมของ

การดำเนินโครงการมีระดับความสำเร็จของการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับ

การทำงาน (work integrated learning)  ระดับ 3 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน 

2 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน 

และมีการดำเนินการตามแผน 

3 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน 

มีการดำเนินการตามแผน และมกีารทบทวนแผนการสงเสริมการจัดการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน 

4 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน มี

การดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการสงเสรมิการจดัการเรยีนการ

สอนแบบบูรณาการกับการทำงาน และมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

5 มีแผนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน มี

การดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการสงเสรมิการจดัการเรยีนการ

สอนแบบบูรณาการกับการทำงาน มีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง และ

ถายทอดองคความรูระหวางหลักสตูรในคณะ 
 



กิจกรรมท่ี 20 การสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือ การเขารวมประชุมทางวิชาการ 

1. จำนวนผลงานหรือช้ินงานของนักศึกษา

ท่ีไดรับการยกยองหรือไดรับรางวัล

ระดับชาตหิรือนานาชาติ เปาหมาย : 1 

ผลงาน 

2. จำนวนหลักสตูรท่ีเขารวมกิจกรรม 

เปาหมาย : 9 หลักสูตร 

3. ระดับความสำเร็จของการดำเนิน

โครงการ เปาหมาย : ระดับ 4 

คณะไดสงเสริมและสนับสนุนใหหลักสูตรสงเสรมิศักยภาพของ นักศึกษาในการแขงขัน

หรือ การเขารวมประชุมทางวิชาการ ดังน้ี 

1. แขงขันคอนกรีตมวลเบา (หลักสูตรวิศวกรรมการกอสราง) ไดรับรางวัล รองชนะเลศิ

อันดับท่ี 3 ประเภทเบาท่ีสุด จำนวน 1 ผลงาน บรรลเุปาหมาย 

2. สงเสรมิศักยภาพนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม TPA Robot Contest 

2020 (หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม) 

3. การประกวดออกแบบสินคาท่ีระลึก “Souvenir Design Contest: The Splendid 

Journey of Thailand” (หลักสูตรวัตกรรมเซรามิกส) 

4. โครงการประกวดออกแบบผลติภัณฑเครื่องใชในชีวิตประจำวันท่ีทำจากพลาสติก 

“Crafting your Own Business: พลาสติกสรางฝน กาวแรกสูมืออาชีพ (หลักสูตร

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

5. สงเสรมิศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเขาแขงขันรายการ LINK Cabling Contest 2020 (หลักสูตร

วิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม) 

6. สงเสรมิศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเขาแขงขันรายการ ABU ROBOCON 2020 (หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา

อุตสาหกรรม) 

7. สงเสรมิศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาตางๆ จำนวน  9 หลักสูตร เขารวมงานการ

ประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสถาปตยกรรมศาสตร 

ครั้งท่ี 11 (ESTACON 2020) 

         จากผลการดำเนินโครงการพบวาผลงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 1 ผลงาน จากจำนวน

หลักสตูรท่ีเขารวมโครงการ 9 หลกัสูตร โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมรีะดับ

ความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวม

ประชุมทางวิชาการ 

2 มีแผนการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวม

ประชุมทางวิชาการ และมีการดำเนินการตามแผน 

3 มีแผนการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวม

ประชุมทางวิชาการ มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวนแผนการ

สงเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวมประชุมทาง

วิชาการ 

4 มีแผนการสงเสริมศักยภาพของนกัศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวม

ประชุมทางวิชาการ มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการ



สงเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวมประชุมทาง

วิชาการ และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5 มีแผนการสงเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวม

ประชุมทางวิชาการ มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการ

สงเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการแขงขันหรือการเขารวมประชุมทาง

วิชาการ มีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง และถายทอดองคความรูไปยัง

หลักสตูรอ่ืน 
 

กิจกรรมท่ี 21 การอุดหนุนทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา 

1. จำนวนทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับ

นักศึกษา เปาหมาย : 30 ทุน 

2. จำนวนบทความวิจัยท่ีไดรับการ

เผยแพร เปาหมาย : 5 บทความ 

3. ระดับความสำเร็จของการเผยแพร 

เปาหมาย : ระดับ 4 

คณะไดการประกาศการสนับสนุนทุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 4 ตั้งแตตน

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 30 ทุน บรรลุเปาหมาย และในปงบประมาณ 2563 มี

นักศึกษาไดสงผลงานวิจยั จำนวน 5 บทความ เพ่ือตีพิมพเผยแพรในการประชุมวิชาการ

วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งท่ี 11 

(ESTACON 2020) สวนระดับความสำเร็จของการเผยแพร อยูในระดับชาติ (ระดับ 4) 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 นำเสนอระดับคณะ 

2 นำเสนอระดับมหาวิทยาลยั 

3 นำเสนอระดับภมูิภาค 

4 นำเสนอระดับชาติ หรือมีการเผยแพรในวารสารวิชาการ 

5 นำเสนอระดับนานาชาติ หรือมีการเผยแพรในวารสารวิชาการ ระดบั

นานาชาติ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะสูง 

แผนงานยุทธศาสตร 

กลยุทธท่ี 3.3 สงเสริมการสรางครูของพระราชาใหมีอัตลักษณ "เกงวิชาการ เกงภาษา เกงสอน มีจิตวิญญาณ

ครู รูและรักทองถิ่น" 

กิจกรรมท่ี 22 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษาคร ู

1. จำนวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ ไม

นอยกวารอยละ 80 ของนักศึกษาท่ีมี

คำสั่งเขารวม เปาหมาย : รอยละ 80 

2. ระดับความสำเร็จของการดำเนิน

โครงการ เปาหมาย : ระดับ 4 

3. ระดับความสำเร็จของการสรางครูของ

พระราชา เปาหมาย : ระดับ 3 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ไดจัดโครงการดังน้ี 

1. อบรมพัฒนาทักษะชางอุตสาหกรรม สำหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมศิลป จำนวน 

นักศึกษาเขารวม 80 คน คิดเปนรอยละ 100 ของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 

2. ศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป “ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน

อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ และศูนยวิจัยและพัฒนาประมงอาวไทยฝงตะวันออก”             

ปการศึกษา 2562 จำนวน นักศึกษาเขารวม 19 คน คิดเปนรอยละ 100 ของนักศึกษา

ท่ีเขารวมโครงการ 

 

ภาพรวมของการดำเนินโครงการมรีะดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4  

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลติคร ู



2 มีแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลติครู และมีการดำเนินการตามแผน 

3 มีแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลติครู มีการดำเนินการตามแผน และมีการ

ทบทวนแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลิตคร ู

4 มีแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู มีการดำเนินการตามแผน มีการ

ทบทวนแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู และมีการปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง 

5 มีแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลติครู มีการดำเนินการตามแผน มกีาร

ทบทวนแผนการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู มีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

และถายทอดองคความรูไปยังหลักสูตรอ่ืน 

 

โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมีระดับความสำเร็จของการสรางครูของพระราชา 

ระดับ 5  

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการวางแผนการโครงการฯ พรอม KPI วัดความสำเร็จของโครงการและ

ขออนุมัติดำเนินการ 

2 มีการประชาสัมพันธและประสานงานโครงการฯ 

3 มีการดำเนินการตามแผนงานโครงการ ฯ ไดครบถวน ตามเวลาท่ีกำหนด 

4 ระดับท่ี 4 มีการประเมินผลโครงการฯ ตาม KPI ท่ีระบุในโครงการฯ 

5 สรุปผลโครงการฯ ปญหาขอขัดของพรอมขอเสนอแนะ นำเรียน

ผูบังคับบัญชา 
 

กลยุทธท่ี 3.7 พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเนนโรงเรียนเปนฐาน 

กิจกรรมท่ี 23 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย (ครูของครู) 

1. จำนวนอาจารยท่ีเขารวมโครงการ ไม

นอยกวารอยละ 80 ของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร เปาหมาย : รอยละ 

80 

2. ระดับความสำเร็จของการดำเนิน

โครงการ เปาหมาย : ระดับ 4 

3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาครู 

ประจำการและบุคลากรทางการศกึษา 

เปาหมาย : ระดับ 3 

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ไดจัดโครงการศึกษาดูงานเพ่ือ

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสาขาครุศาสตรอุตสาหกรรมจำนวน บุคลากรเขารวม 8 

คน คิดเปนรอยละ 100 ของบุคลากรท่ีเขารวมโครงการ ภาพรวมของการดำเนิน

โครงการมรีะดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของอาจารย 

2 มีแผนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของอาจารย และมีการดำเนินการตาม

แผน 

3 มีแผนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของอาจารย การดำเนินการตามแผน 

และมีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษาคร ู

4 มีแผนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของอาจารย มีการดำเนินการตาม

แผน มีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษาครู และมีการ

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 



5 มีแผนการพัฒนาทักษะทางวิชาการของอาจารย มีการดำเนินการตามแผน 

มีการทบทวนแผนพัฒนาทักษะทางวิชาการนักศึกษาครู มีการปรับปรุง

อยางตอเน่ือง และถายทอดองคความรูไปยังหลักสูตรอ่ืน 
 

โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมีระดับความสำเร็จของการพัฒนาครู ประจำการ

และบุคลากรทางการศึกษา ระดบั 5 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการวางแผนการโครงการฯ พรอม KPI วัดความสำเร็จของโครงการและ

ขออนุมัติดำเนินการ 

2 มีการประชาสัมพันธและประสานงานโครงการฯ 

3 มีการดำเนินการตามแผนงานโครงการ ฯ ไดครบถวน ตามเวลาท่ีกำหนด 

4 ระดับท่ี 4 มีการประเมินผลโครงการฯ ตาม KPI ท่ีระบุในโครงการฯ 

5 สรุปผลโครงการฯ ปญหาขอขัดของพรอมขอเสนอแนะ นำเรียน

ผูบังคับบัญชา  
ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของคนในทองถิ่นและประเทศ 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

กลยุทธท่ี 5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเปนสหวิทยาการ เพ่ือนำไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและ

มุงแกไขปญหาของสังคม 

กิจกรรมท่ี 24 การสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมดวยนวัตกรรมงานวิจัยกลุม

เครื่องปนดินเผาดานเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

1. จำนวนผลิตภัณฑชุมชน OTOP ท่ีไดรับ

การ พัฒนามูลคา เปาหมาย : 1 

ผลิตภณัฑ 

2. ระดับความสำเร็จของการดำเนิน

โครงการ เปาหมาย : ระดับ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส ไดจัดโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการออกแบบและสรางตนแบบผลิตภณัฑของท่ีระลึกดานเกวียน” ในวันท่ี   

4-5 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ รอยเกวียน รีสอรท ต.ดานเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสมีา 

โดยมผีูประกอบการเขารวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑของท่ีระลกึ จำนวน 5 

ผูประกอบการ และไดตนแบบผลติภัณฑของท่ีระลึก จำนวน 5 ตนแบบ และ

ผูประกอบการ จำนวน 1 ราย สามารถนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากรายวิชา และ

งานวิจัย ไปใชในกระบวนการผลิตเครื่องปนดินเผา 

โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมีความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 5 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

2 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม บรรลตุามเปาหมายครบถวน 

3 มีการตดิตาม กำกับ ควบคมุดูแลการดำเนินงาน 

4 มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

5 มีการรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
 



ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของคนในทองถิ่นและประเทศ 

แผนงานยุทธศาสตร 

กลยุทธท่ี 5.2 พัฒนาเครือขายความรวมมือ ดานการวิจัยและการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอกท้ัง

ภาครัฐ เอกชน และชุมชนทองถิ่น 

กิจกรรมท่ี 25 การพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. จำนวนเครือขายความรวมมือ 

เปาหมาย : 4 เครือขาย 

2. จำนวนภาคีเครือขายขับเคลื่อนการ

พัฒนา เปาหมาย : 1 เครือขาย 

ทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมาและอีสานใต 

3. จำนวนผลงานวิจัยและผลงานทาง

วิชาการท่ีไดเผยแพร เปาหมาย : 2 

บทความ 

4. ระดับความสำเร็จของงานวิจัยท่ีไดรับ

การเผยแพร เปาหมาย : ระดับ 3 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมีพ้ืนท่ีเปาหมายในการบริการวิชาการอยางตอเน่ือง

ตามแผนบริการวิชาการ จำนวน 4 เครือขาย และมีพ้ืนท่ีกลุมเปาหมายในการบริการ

วิชาการเพ่ิมเตมิ จำนวน 2 เครือขาย รวมท้ังหมด 6 เครือขาย ไดแกพ้ืนท่ี ชุมชนบาน

ขนงพระ ชุมชนบานดานเกวียน ชุมชนบานตลาดไทร ชุมชนบานพุดซา ชุมชนบานหลัก

รอย และชุมชนบานพลกรัง สวนความรวมมือในการดำเนินงานรวมกันระหวางคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับองคการบริหารสวนตำบลตลาดไทร อ.ประทาย              

จ.นครราชสีมา ในโครงการพัฒนาชุมชนตนแบบเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวย

แนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design) เปนเครือขายขับเคลื่อนการ

พัฒนา จำนวน 1 เครือขาย นอกจากน้ียังมีบทความวิจัยจำนวน 2 บทความ ท่ีได

เผยแพรในระดับภูมภิาค โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมีระดบัความสำเร็จของ

งานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพร ระดับ 3 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 นำเสนอระดับคณะ 

2 นำเสนอระดับมหาวิทยาลยั 

3 นำเสนอระดับภมูิภาค 

4 นำเสนอระดับชาติ หรือมีการเผยแพรในวารสารวิชาการ 

5 นำเสนอระดับนานาชาติ หรือมีการเผยแพรในวารสารวิชาการ ระดบั

นานาชาติ 
 

กิจกรรมท่ี 26 การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย ประจำป 2563 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (TPA Robot 

Contest Thailand Championship) 

1. จำนวนเครือขายความรวมมือดานการ

จัดการแขงขันหุนยนต เปาหมาย : 1 

เครือขาย 

2. จำนวนการจัดการแขงขันหุนยนต 

ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย เปาหมาย : 

1 รายการ 

3. ระดับความสำเร็จของการจดัการ

แขงขัน เปาหมาย : ระดับ 3 

คณะไมไดจัดโครงการการแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย ประจำป 2563 

ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรสีิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (TPA Robot Contest Thailand 

Championship) เน่ืองจากยกเลกิการแขงขันในชวงสถานการณไวรัสโคโลนา 2019 



กลยุทธท่ี 5.3 บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเปนสหวิทยาการ เพ่ือนำไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยและ

มุงแกไขปญหาของสังคม 

กิจกรรมท่ี 27 การสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑชุมชนเครื่องปนดินเผาดานเกวียนจากนวัตกรรมสูผลิตภัณฑสินคาท่ี

ระลึกจากอัตลักษณแหลงทองเท่ียวจังหวัดนครราชสีมา 

1. จำนวนตนแบบผลติภณัฑสินคาท่ีระลึก 

เปาหมาย : 3 ตนแบบ 

2. จำนวนหมูบาน/ชุมชนท่ีไดรับการ

ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี

ทางดานวิจัย และบริการวิชาการ 

เปาหมาย : 1 หมูบาน 

3. ระดับความสำเร็จของการดำเนิน

โครงการ เปาหมาย : ระดับ 3 

ไดตนแบบสินคาท่ีระลึก พรอมบรรจุภณัฑจำนวน 3 ตนแบบ พรอมท้ังไดถายทอดองค

ความรูสูชุมชน  ดานการออกแบบของท่ีระลึก กระบวนการหลอน้ำดนิข้ึนรูป และสราง

ตนแบบจาก 3D Printing ใหกับศนูยการเรียนรู โรงเรียนทาชางราษฎบำรุง 

อ.เฉลิมพระเกียรต ิจ.นครราชสีมา โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมีระดับ

ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ระดับ 5 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

2 มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม บรรลตุามเปาหมายครบถวน 

3 มีการตดิตาม กำกับ ควบคมุดูแลการดำเนินงาน 

4 มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

5 มีการรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
 

กิจกรรมท่ี 28 การพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานใหเหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนใน

ทองถิ่น 

1. จำนวนตนแบบผลติภณัฑ เปาหมาย : 

5 ตนแบบ 

2. จำนวนนักศึกษาท่ีเขารับบริการ 

เปาหมาย : 126 คน 

3. จำนวนหมูบาน/ชุมชนท่ีไดรับการ

ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี

ทางดานวิจัย และบริการวิชาการ 

เปาหมาย : 1 หมูบาน 

4. รอยละของหลักสูตรท่ีมีการสงเสริมให

นักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรค

นวัตกรรม เปาหมาย : รอยละ 50 

5. ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวน

เสียตอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยใน

การแกไขปญหาหรือพัฒนาคณุภาพ ชีวิต

ของประชาชนในทองถ่ิน เปาหมาย : 

คาเฉลี่ย 4.1 

 

 

 

คณะไดรวบรวมฐานขอมลูภมูิปญญาทองถ่ินและเทคโนโลยีพ้ืนบานของโคราชใน

รูปแบบออนไลน จำนวน 1 ฐานขอมูล และมีองคความรู นวัตกรรม และงานวิจัยท่ีตอ

ยอดจากภูมปิญญาทองถ่ินและเทคโนโลยีพ้ืนบานของโคราช จำนวน 10 องคความรู 

สามารถสรางตนแบบผลิตภัณฑท่ีมีการตอยอดมาจากภูมิปญญาทองถ่ินและเทคโนโลยี

พ้ืนบานของโคราช จำนวน 10 ตนแบบ และทุกหลักสูตรมีการสงเสริมใหนักศึกษามี

สวนรวมในการสรางสรรคพัฒนาตอยอดภูมิปญญาและเทคโนโลยีพ้ืนบานของโคราช 

จำนวน 120 คน ไมบรรลเุปาหมาย นอกจากน้ียังมีการบูรณาการรายวิชาในคณะท่ีมี

การบูรณาการระหวางการเรยีนการสอนกับการบรอการวิชา ถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยีทางดานวิจัย และบริการวิชาการสูหมูบานหรือชุมชน จำนวน 8 หมูบาน 

บรรลเุปาหมาย สวนความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลยัในการแกไขปญหาหรือพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน ยังไม

มีการประเมินผลอยางเปนรูปธรรม 



กลยุทธท่ี 4.1 จัดกิจกรรม Open House ใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนไดสะทอนความตองการท่ีแทจริง 

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

House 2020) 

1. จำนวนหลักสตูรภายในคณะเขารวมจัด 

นิทรรศการ เปาหมาย : 9 หลักสูตร 

2. จำนวนผูเขารวมชมนิทรรศการ 

เปาหมาย : 500 คน 

3. ระดับความพึงพอใจในการจัด

นิทรรศการ เปาหมาย : ระดับ 5 

คณะไมไดจัดวันวิชาการและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 3 ภายใตแนวคิด “เลอืกแนวทาง....วาง

อนาคต” (FIT Open House 2020) เน่ืองจากยกเลิกการแขงขันในชวงสถานการณ

ไวรัสโคโลนา 2019 

กลยุทธท่ี 4.4 สงเสริมการตีพิมพเผยแพรและการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยท้ังในระดับชาติ และ

นานาชาต ิ

กิจกรรมท่ี 30 การจัดทำวารสารทางวิชาการดานเทคโนโลยี 

1. จำนวนบทความวิชาการท่ีมีการตีพิมพ

ในวารสารวิชาการ เปาหมาย : 3 

บทความ 

2. ระดับความพึงพอใจตอวารสารวิชาการ

เปาหมาย : ระดับ 4 

 

คณะไดมีการรวมจัดทำวรสารทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งอยูใน

ระหวางดำเนินการรบับทความเพ่ือคัดเลือกบทความเพ่ือตีพิมพ ในปน้ีมีบทความสงใน

วารสารรวมกับคณะวิทยาศาสตร จำนวน 3 บทความ จากผลงานวิจยัของนักศึกษาท่ี

ไดรับทุนวิจยัของคณะ สวนระดับความพึงพอใจของวารสารในปน้ีอยูในระดับ 4 

กิจกรรมท่ี 31 การประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสถาปตยกรรมศาสตร       

ครั้งท่ี 11 (ESTACON 2020) 

1. จำนวนสถาบันเครือขายเขารวมการ 

ประชุมวิชาการ เปาหมาย : 5 สถาบัน 

2. จำนวนวารสารทางวิชาการ เปาหมาย : 

1 ฉบับ 

3. ระดับความสำเร็จของการจดัประชุม 

วิชาการ เปาหมาย : ระดับ 3 

ในวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏั

นครราชสมีา จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

สถาปตยกรรมศาสตร ครั้งท่ี 11 (ESTACON 2020) (เอสตาคอน 2020) Conference 

on Environmental Challenges and Smart Futures ภายใตแนวคิด “กาวสูโลก

อนาคตอยางชาญฉลาดไปพรอมกับความทาทายเชิงสิ่งแวดลอม” (Environmental 

Challenges and Smart Futures) ณ หองประชุมสุวัจน ลิปตพัลลภ 2 โดยไดรับ

เกียรตจิาก นายสุวัจน ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัย เปนประธานเปดการประชุม 

และใหขอคิด กาวสูโลกอนาคตอยางชาญฉลาดไปพรอมกับความทาทายเชิงสิ่งแวดลอม 

จากน้ันเปนการมอบของท่ีระลึกใหกับสถาบันเครือขาย 5 สถาบัน และมอบธงใหกับ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสมีา เปนเจาภาพจดัการ

ประชุมครั้งท่ี 12 ซึ่งมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดศิร เนาวนนท อธิการบดี พรอมดวย 

คณะผูบริหาร คณาจารยนักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา เขารวมงาน จากน้ันเปนการ

นำเสนอบทความวิจยัภาคบรรยาย (Oral presentation) จำนวน 157 บทความ และ

การนำเสนอบทความรูปแบบโปสเตอร (Poster presentation) จำนวน 81 บทความ 

ณ หองประชุม ช้ัน 5 อาคารปฏิบัติการรวม แลวจัดทำเปนวารสารทางวิชาการ จำนวน 

1 ฉบับ โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมรีะดับความสำเร็จของการจัดประชุม 



วิชาการ ระดับ 4 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 

2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 

3 มีการดำเนินงานของโครงการ 

4 มีการสรุปผลและประเมนิผลการดำเนินงานของโครงการ 

5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในป

ถัดไป 
 

กิจกรรมท่ี 32 สงเสริมใหอาจารยพัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค สูมาตรฐานสากล 

1. จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมงาน

สรางสรรคท่ีไดรับรางวัลระดบัชาติและ

หรือนานาชาติ เปาหมาย : 1 ผลงาน 

2. รอยละของผลงานวิจัยท่ีไดรับการ

เผยแพรในระดับนานาชาติ เปาหมาย : 

รอยละ 20 

3. รอยละของผลงานวิจัยท่ีไดรับการ

ตีพิมพในระดับชาติ เปาหมาย : รอยละ 

70 

4. รอยละของผลงานวิจัยท่ีนำไปใช

ประโยชนในเชิงพาณิชยหรือจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา เปาหมาย : รอยละ 

15 

คณะไดสงเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานงานวิจัย นวัตกรรมงานสรางสรรค โดย

ในปงบประมาณ 2563 ไมมีผลงานท่ีไดรับรางวัลระดับชาติและหรือนานาชาติ โดยการ

ดำเนินงานสนับสนุนดานการวิจัยใหกับอาจารยและนักวิจัยในคณะพบวา ผลงานวิจัยท่ี

ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ จำนวน 1 บทความ คิดเปนรอยละ 3.57 ของ

งานวิจัยท้ังหมด ไมบรรลุตามเปาหมาย ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับชาติ 

เปาหมาย จำนวน 19 บทความ คิดเปนรอยละ 67.86 ของงานวิจัยท้ังหมด ไมบรรลุ

ตามเปาหมาย ไมมผีลงานวิจยัท่ีนำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยหรอืจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเปนสากล 

แผนงานพันธกิจพ้ืนฐาน 

กลยุทธท่ี 6.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

กิจกรรมท่ี 33 จดัหาวัสดุประกอบการเรยีนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. รอยละการเบิกจายงบประมาณ 

เปาหมาย : รอยละ 95 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจตอความ

พรอมของเอกสารและวัสดุประกอบการ

เรียนการสอนท่ีเหมาะสมในการเรยีนท้ัง

รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ เปาหมาย : 

ระดับ 4 

 

 

คณะมผีลการดำเนินการยอดเบิกจายงบประมาณท้ังหมดท่ีดำเนินการแลวเสรจ็ระดับ

คณะ วันท่ี 12 กันยายน 2563 รอยละ 99.99 บรรลเุปาหมาย และมีระดบัคะแนน

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ปการศึกษา 2562 ในระดับ 4.22  



กิจกรรมท่ี 34 การจัดหาครุภัณฑการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

1. จำนวนครุภณัฑท่ีไดรับการจัดสรรจาก

แผนจัดหาครุภณัฑประจำปของคณะ 

เปาหมาย : รอยละ 95 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี

ตอความพรอมของครภุัณฑประกอบการ

จัดการเรียนการสอน เปาหมาย : ระดับ 4 

คณะไดจดัทำคำของบประมาณปงบประมาณ 2563 จำนวน 55,678,193 บาท ไดรับ

การจัดสรรงบประมาณจริง จำนวน 9,181,800 บาท คิดเปนรอยละ 17.6 และพึงพอใจ

ของนักศึกษาท่ีมีตอความพรอมของครุภัณฑประกอบการจัดการเรียนการสอน ในระดับ 

4.22 

กิจกรรมท่ี 35 การซอมบำรุง ปรับปรุงครุภัณฑ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

1. รอยละของครภุัณฑท่ีไดรับการซอม

บำรุงจากแผนการซอมครุภณัฑประจำป 

เปาหมาย : รอยละ 80 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจตอทรัพยากร

และสิ่งสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสตูร เปาหมาย : ระดับ 4 

มีการดำเนินการซอม-ปรับปรุงครภุัณฑ จำนวน 4 รายการ จากแผน 5 รายการ       

และนักศึกษามีความพึงพอใจตอทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสตูร ในระดับ 4.21 

กิจกรรมท่ี 36 คาสาธารณูปโภค 

1. การเบิกจายคาสาธารณูประโภค 

เปาหมาย : 12 เดือน 

2. ผลการเบิกจายคาสาธารณูประโภค 

เปาหมาย : รอยละ 100 

คณะมผีลดำเนินการเบิกจายตามปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีไดกันเหลื่อมปไว 

จนกระท่ังครบ 12 เดือน ผลการเบิกจายคาสาธารณูประโภค ถึงจะได รอยละละ 100 

 

กิจกรรมท่ี 37 ธุรการและประสานงาน 

1. รอยละการเบิกจายงบประมาณในงาน

ธุรการและประสานงาน เปาหมาย :     

รอยละ 100 

2. ระดับความพึงพอใจของการดำเนินงาน 

ธุรการคณะ เปาหมาย : ระดับ 4 

คณะไดดำเนินการเบิกจายตามปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับเปนคาธุรการและ

ประสานงาน ผลการเบิกจายบรรลุตามเปาหมาย รอยละละ 100 โดยภาพรวมของการ

ดำเนินโครงการมรีะดบัความพึงพอใจของการดำเนินงานธุรการคณะ ระดับ 4  

 

กิจกรรมท่ี 38 การประชุมบุคลากร และคณะกรรมการบริหารคณะระดับตาง ๆ 

1. จำนวนการประชุมบุคลากรคณะตอป

การศึกษา เปาหมาย : 2 ครั้ง 

2. จำนวนการประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะ เปาหมาย : 12 ครั้ง 

3. จำนวนการประชุมคณะกรรมการ

ประจำคณะ เปาหมาย : 3 ครั้ง 

4. ระดับความสำเร็จในการประชุม

บุคลากรคณะ เปาหมาย : ระดบั 4 

5. ระดับความสำเร็จในการประชุม

คณะกรรมการบรหิารคณะ เปาหมาย : 

ระดับ 4 

คณะไดดำเนินการตามแผนการดำเนินการประชุมบุคลากรคณะ จำนวน 2 ครั้ง ประชุม

แจงขอมูล ขาวสาร ทำความเขาใจรวมกัน ในหองประชุม ช้ัน 3 อาคาร 29 และประชุม

ดวยระบบ Zoom เน่ืองจากสถานการณโควิด-19 และประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน 2563 รวมการประชุมท้ังหมด 12 

ครั้ง ในการรับทราบงานตางๆ การพิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องตางๆ ทำใหภารกิจ

ของคณะดำเนินไปดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค  ประชุมคณะกรรมการประจำ

คณะ 3 ครั้ง เพ่ือใหความเห็นชอบการดำเนินงานของคณะในเรื่องตางๆ โดยภาพรวมมี

ระดับความสำเร็จในการประชุมบุคลากรคณะ ระดับ 4 ระดับความสำเรจ็ในการประชุม

คณะกรรมการบรหิารคณะ ระดับ 4 และระดับความสำเรจ็ในการประชุมคณะกรรมการ

ประจำคณะ ระดับ 4 



6. ระดับความสำเร็จในการประชุม

คณะกรรมการประจำคณะ เปาหมาย : 

ระดับ 4 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุม 

2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินการประชุม 

3 มีการดำเนินการประชุม 

4 มีการสรุปผลและประเมนิผลการดำเนินการประชุม 

5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการประชุมในปถัดไป 
 

กิจกรรมท่ี 39 การจัดทำ และการดำเนินการตามแผน ดานการบริหารจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (63-67) 

เปาหมาย : 1 เลม 

2. แผนกลยุทธทางการเงิน 5 ป คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (63-67) 

เปาหมาย : 1 เลม 

3. แผนปฏิบัตริาชการ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2563 เปาหมาย : 1 เลม 

4. แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.2563 เปาหมาย : 1 เลม 

5. แผนกลยุทธทางการเงิน ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.2563 เปาหมาย : 1 เลม 

6. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในประจำปงบประมาณ 2563 

เปาหมาย : 1 เลม 

7. ระดับความสำเร็จตามตัวช้ีวัดของแผน 

ยุทธศาสตร เปาหมาย : รอยละ 85 

8. ระดับความสำเร็จตามตัวช้ีวัดของแผน

กลยุทธทางการเงิน เปาหมาย : รอยละ 

60 

9. ระดับความสำเร็จตามตัวช้ีวัดของ 

แผนปฏิบัตริาชการ เปาหมาย : รอยละ 

85 

10. รอยละการเบิกจายตามเปาหมายของ 

แผนปฏิบัติการงบประมาณ เปาหมาย : 

รอยละ 97 

11. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ

ตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน เปาหมาย : ระดับ 4 

คณะไดดำเนินการจัดทำแผน แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(63-67) จำนวน 1 เลม แผนกลยทุธทางการเงิน 5 ป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (63-

67) จำนวน 1 เลม แผนปฏิบัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 เลม 

แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 เลม แผนกล

ยุทธทางการเงิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 เลม และแผนบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ 2563 จำนวน 1 เลม รวมท้ังหมด        

6 แผนงาน โดยพบวามรีะดับความสำเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร รอยละ 

90.79 บรรลุเปาหมาย มีระดับความสำเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนกลยทุธทางการเงิน  

รอยละ 68.5 มีระดับความสำเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการ รอยละ 90.79 มี

รอยละการเบิกจายตามเปาหมายของแผนปฏิบัติการงบประมาณ รอยละ 99.99 บรรลุ

เปาหมาย และมรีะดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสีย่งและ

ควบคุมภายใน ระดับ 4  

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการจัดทำแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคมุภายใน 

2 มีการจัดทำแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคมุภายใน และมีการดำเนินการ

ตามแผน 

3 มีการจัดทำแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคมุภายใน มีการดำเนินการตาม

แผน และมีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

4 มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีการดำเนนิการ

ตามแผน และมีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5 มีการจัดทำแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคมุภายใน มีการดำเนินการตาม

แผน และมีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มกีาร

ปรับปรุงอยางตอเน่ือง และถายทอดองคความรูไปยังบุคลากรในคณะ 
 



กิจกรรมท่ี 40 การจัดทำ และการดำเนินการตามแผน ดานการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

กับการทำงาน คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2563 เปาหมาย : 1 เลม 

2. แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.2563 เปาหมาย : 1 เลม 

3. แผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถ 

ดานดิจิทัล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

เปาหมาย : 1 เลม 

4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา           

ปการศึกษา 2562 ระดับคณะ และ

หลักสตูร เปาหมาย : 1 เลม 

5. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ

ตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

กับการทำงาน เปาหมาย : ระดับ 3 

6. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ

ตามแผนพัฒนานักศึกษาดาน

ภาษาอังกฤษ เปาหมาย : ระดับ 3 

7. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ

ตามแผนพัฒนานักศึกษาใหมี

ความสามารถดานดิจิทัล เปาหมาย : 

ระดับ 3 

8. ผลการประเมินคณุภาพระดับคณะ 

และระดับหลักสตูร มีคะแนนสูงข้ึนจากป

การศึกษา 2561 เปาหมาย : 3.5 คะแนน 

คณะไดดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน 1 เลม แผนพัฒนา

นักศึกษาดานภาษาอังกฤษคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2563 จำนวน 1 เลม แผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดจิิทัล คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 เลม และแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ปการศึกษา 2562 ระดบัคณะ และหลักสตูร จำนวน 1 เลม รวมท้ังสิ้น 4 

แผนงาน โดยพบวามรีะดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการจัดการเรยีนรูแบบ

บูรณาการกับการทำงาน ระดับ 3 บรรลเุปาหมาย ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ

ตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ ระดับ 3 บรรลเุปาหมาย ระดับความสำเร็จ

ในการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดจิิทัล อยูระหวางการ

ประเมินผลจากมหาวิทยาลัย โดยพบวาผลการประเมินคณุภาพระดบัคณะ และระดับ

หลักสตูร มีคะแนนสูงข้ึนจากปการศึกษา 2561 ซึ่งในการประเมินคณุภาพระดับคณะ  

ปการศึกษา 2562 มีคะแนนผลการประเมิน 4.30 อยูในระดับด ี

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีแผนการดำเนินงาน 

2 มีแผนการดำเนินงาน และมีการดำเนินการตามแผน 

3 มีแผนการดำเนินงาน มีการดำเนินการตามแผน และมีการทบทวน

แผนการดำเนินงาน 

4 มีแผนการดำเนินงาน มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการ

ดำเนินงาน และมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

5 มีแผนการดำเนินงาน มีการดำเนินการตามแผน มีการทบทวนแผนการ

ดำเนินงาน มีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง และถายทอดองคความรูไปยัง

หลักสตูรอ่ืน 
 

กิจกรรมท่ี 41 การจัดทำ และการดำเนินการตามแผน ดานการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. แผนงานการบริการวิชาการแกสังคม 

และแผนการดำเนินงานการบริการ

วิชาการประจำปกี ารศึกษา 2562 

ปงบประมาณ 2563 เปาหมาย : 1 เลม 

2. แผนการใชประโยชนจากการบริการ 

คณะไดดำเนินการจัดทำแผนงานการบริการวิชาการแกสังคม และแผนการดำเนินงาน

การบริการวิชาการประจำปกี ารศกึษา 2562 ปงบประมาณ 2563 จำนวน 1 เลม 

แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 2563 จำนวน 1 

เลม แผนงานขับเคลื่อนนโยบายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปลอดขยะ ปงบประมาณ 

2563 จำนวน 1 เลม รวมท้ังสิ้น 3 แผนงาน โดยพบวามรีะดับความสำเรจ็ของการ

ดำเนินงานตามแผน ระดับ 4 บรรลุเปาหมาย 



วิชาการแกสังคม ปงบประมาณ 2563 

เปาหมาย : 1 เลม 

3. แผนงานขับเคลื่อนนโยบายคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมปลอดขยะ 

ปงบประมาณ 2563 เปาหมาย : 1 เลม 

4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน

ตามแผน เปาหมาย : ระดบั 4 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

2 มีการประชุมคณะกรรมการวางแผน/จัดทำแผนการบริการวิชาการแกสังคม 

และแผนดำเนินงานการบริการวิชาการ 

3 ผานการพิจารณาแผนจากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

4 ผานการพิจารณาแผนจากการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 

5 มีการประชุมช้ีแจงคณะกรรมการดำเนินงาน นำสูการปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเปนสากล 

แผนงานยุทธศาสตร 

กลยุทธท่ี 6.2 สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร 

กิจกรรมท่ี 42 สงบุคลากรสายสอนเขารวมประชุม สัมมนา 

1. แผนพัฒนาบุคลากรสายสอน 

เปาหมาย : 1 แผน 

2. การติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

เปาหมาย : 2 ครั้ง  

3. รอยละบุคลากรสายสอนเขารวม

ประชุม สมัมนา ตามแผน เปาหมาย :  

รอยละ 75 

4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาบุคลากร เปาหมาย : 

ระดับ 4 

คณะมีการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายสอน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2563 (2562 – 2565) จำนวน 1 แผน และมีการติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติการ

ตามแผนพัฒนาบุคลากร 2 ครั้ง (รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน) พบวามีบุคลากร      

สายสอนเขารวมประชุม สัมมนา ตามแผน รอยละ 100 โดยภาพรวมของการดำเนิน

โครงการมรีะดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

2 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และมีการดำเนินการตามแผน 

3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มกีารดำเนินการตามแผน และมีการ

ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร 

4 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มีการดำเนินการตามแผน และมกีาร

ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มกีารดำเนินการตามแผน และมีการ

ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร มีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง และถายทอดองค

ความรูไปยังบุคลากรในคณะ 
 

กิจกรรมท่ี 43 สงบุคลากรสายสนับสนุนเขารวมประชุม สัมมนา 

1. แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

เปาหมาย : 1 แผน 

2. การติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

เปาหมาย : 2 ครั้ง 

3. รอยละบุคลากรสายสอนเขารวม

ประชุม สมัมนา ตามแผน เปาหมาย :  

รอยละ 75 

คณะมีการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 (2562 – 2565) จำนวน 1 แผน และมีการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติการตามแผนพัฒนาบุคลากร 2 ครั้ง (รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน) พบวามี

บุคลากรสายสนับสนุนเขารวมประชุม สัมมนา ตามแผน รอยละ 100 โดยภาพรวมของ

การดำเนินโครงการมีระดับความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

2 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และมีการดำเนินการตามแผน 



4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาบุคลากร เปาหมาย : 

ระดับ 4 

3 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มกีารดำเนินการตามแผน และมีการ

ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร 

4 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มีการดำเนินการตามแผน และมกีาร

ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5 มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มกีารดำเนินการตามแผน และมีการ

ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร มีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง และถายทอดองค

ความรูไปยังบุคลากรในคณะ  
กลยุทธท่ี 6.5 นำเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพสูง 

กิจกรรมท่ี 44 โครงการบริการวิชาการในรูปแบบสรางรายได 

1. รอยละของรายไดอ่ืนๆตอรายรบั

ท้ังหมดของคณะ เปาหมาย: รอยละ 10 

2. ระดับความสำเร็จของการนำเทคโนโลยี 

มาเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและ 

พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ เปาหมาย : 

ระดับ 4 

 

คณะมศีูนยทดสอบวัสดมุีการรับทดสอบชวงเดือน พ.ย.62 -มค. 63 หลังจากน้ันขนยาย

เครื่องทดสอบมาอาคาร 38 รวมกับงานบริการวิชาการมี รายไดอ่ืนๆ จากงานจัดอบรม 

3,000 บาท รวมรายไดอ่ืนๆ ท้ังหมดของคณะ จำนวน  8,850 บาท คิดเปน รอยละ 

0.05 ไมบรรลุเปาหมาย 

โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมีระดับความสำเร็จของการนำเทคโนโลยี มาเปน

เครื่องมือในการปฏิบัติงานและ พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ ระดับ 4 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 

2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 

3 มีการดำเนินงานของโครงการ 

4 มีการสรุปผลและประเมนิผลการดำเนินงานของโครงการ 

5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในป

ถัดไป 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม 

แผนงานยุทธศาสตร 

กลยุทธท่ี 8.1 บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยรวมกับหนวยงานเครือขาย เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ชุมชน 

กิจกรรมท่ี 45 การพัฒนาชุมชนตนแบบเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุดวยแนวคิดการออกแบบเพ่ือคนทุก

คน (Universal Design) 

1. จำนวนแหลงเรียนรูชุมชนตนแบบ

เปาหมาย : 1 แหลง 

2. จำนวนหนวยงานเครือขายท่ีมสีวนรวม

ใน การพัฒนาทองถ่ิน เปาหมาย : 1 

เครือขาย 

3. ระดับความสำเร็จของโครงการ 

เปาหมาย : ระดับ 4 

 

คณะมสีวนรวมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการพัฒนาทองถ่ิน ตามแผนงาน

ยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม ผลผลติ: โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัราชภฏั

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยโครงการพัฒนาชุมชนตนแบบเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุดวยแนวคิดการออกแบบเพ่ือทุกคน (Universal Design) ไดสรางแหลงเรยีนรู

ชุมชนตนแบบ 1 แหลงเรียนรูท่ีชุมชนบานตลาดไทร ต.ตลาดไทร อ.ประทาย            

จ.นครราชสีมา ดวยความรวมมือกับเครือขายในพ้ืนท่ี 1 เครือขาย พบวาผลการ

ดำเนินงานมคีวามสำเร็จของโครงการตามแผนเสรมิสรางความสมัพันธกับชุมชน รอยละ 

80 บรรลุเปาหมาย เปนชุทชนตนแบบดานสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศยัท่ีเหมาะสมสำหรับ



3. รอยละความสำเร็จของโครงการตาม

แผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

เปาหมาย : รอยละ 80 

4. รอยละของรายไดข้ันต่ำเฉลี่ยตอคนตอ

ป ของประชาชนในหมูบานเปาหมายท่ี

เพ่ิมข้ึน เปาหมาย : รอยละ 10 

ผูสูงอายุ และมีนวัตกรรมระบบขอความชวยเหลือทางไกลฉกเฉินสำหรับผูสูงอายุ แตยัง

ไมสามารถประเมินรายไดข้ันต่ำเฉลี่ยตอคนตอปของประชาชนในหมูบานเปาหมายท่ี

เพ่ิมข้ึนได จึงยังไมบรรลเุปาหมาย  โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมีระดับ

ความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 

2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 

3 มีการดำเนินงานของโครงการ 

4 มีการสรุปผลและประเมนิผลการดำเนินงานของโครงการ 

5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในป

ถัดไป 
 

กลยุทธท่ี 8.4 สรางการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง คลอบคลุมทุกมิติ ท้ังดานเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดลอม 

กิจกรรมท่ี 46 การพัฒนาหุนยนตพนยาฆาเช้ือ Covid-19 ขนาดเล็กสำหรับพนยาฆาเช้ือภายในอาคารและ

สถานท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

1. ตนแบบหุนยนตตนแบบพนยาฆาเช้ือ

ขนาดเล็ก เปาหมาย : 1 ตนแบบ 

2. ความพึงพอใจของผูใชหุนยนตฆาเช้ือ 

เปาหมาย : ระดับ 4 

คณะไดประดิษฐตนแบบหุนยนตบพนยาฆาเช้ือขนาดเล็ก จำนวน 1 ตนแบ 

สำหรับทดสอบและปรับแกไข ทดลองใชงาน ณ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสมีา และอาคารศูนยอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา โดยภาพรวม

ของการดำเนินโครงการมคีวามพึงพอใจของผูใชหุนยนตฆาเช้ือ  ระดบั 4 

กิจกรรมท่ี 47 การพัฒนาระบบสูบน้ำดวยโซลาเซลลรวมกับระบบสูบน้ำดวยเครื่องยนตรเพ่ือการเกษตร 

แบบเดิมเพ่ือการปลูกผักของกลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษ ณ พ้ืนท่ี บึงพุดซา ตำบลพุดซา อำเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา 

1. ระบบสูบน้ำดวยโซลาเซลล เปาหมาย : 

1 ระบบ 

2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

เปาหมาย : ระดับ 4 

คณะไดตดิตั้งระบบสูบน้ำดวยโซลาเซลล จำนวน 1 ระบบ ณ พ้ืนท่ี ทำการเกษตรของ

ชุมชนบึงพุดซา  และทดสอบใชงานระบบกับทางชุมชนโดยไดปรับพ้ืนท่ีโครงการให

ขยายใหญข้ึน และสรางถังพักน้ำเพ่ิมเติมเพ่ือเก็บและปลอยน้ำ ผลการดำเนินงานพบวา

ไดระบบสูบน้ำท่ีใชพลังงานจากแสงอาทิตย เปนการลดตนทุนและเพ่ิมรายไดในการปลูก

ผัก โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมีความพึงพอใจ ระดับ 4 

กิจกรรมท่ี 48 การพัฒนาเครื่องลดความช้ืนขาวเปลือกดวยพลังงานชีวมวล 

1. จำนวนเครื่องลดความช้ืนขาวเปลือก

ดวยพลังงานชีวมวล เปาหมาย : 1 เครื่อง 

2. ความพึงพอใจของผูใชเครื่องลด

ความช้ืนขาวเปลือก เปาหมาย : ระดับ 4 

คณะไดสรางเครื่องลดความช้ืนขาวเปลือกดวยพลังงานชีวมวล จำนวน 1 เครื่อง ทดลอง

ใชงานท่ี ต.พลกรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา กับเกษตรกรผูปลูกขาว และเกษตรกรท่ี

สนใจในการลดความช้ืนเมล็ดพันธุ ผลการดำเนินงานพบวา 1) สามารถพัฒนาตนแบบ

เครื่องลดความช้ืนขาวเปลือกดวยพลังงานชีวมวล 2) สามารถลดวามช้ืนในขาวเปลือก

หลังเก็บเก่ียวไดประมาณ 2-5% 3) สามารถลดเวลาในการตากขาวเปลือกได 1-2 วัน 

4) อัตราในการลดความช้ืน 1.5 นาที. ตอ 1 กิโลกรัม โดยภาพรวมของการดำเนิน

โครงการมคีวามพึงพอใจ ระดับ 4 



ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางมูลคาเพ่ิมจากภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 

แผนงานยุทธศาสตร 

กลยุทธท่ี 9.1 ทำนุบำรุงศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณของความเปนชาติ 

กิจกรรมท่ี 49 การสงเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1. จำนวนกิจกรรมท่ีสงเสริมและทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เปาหมาย : 3 

กิจกรรม 

2. จำนวนหลักสตูรท่ีเขารวมกิจกรรม 

เปาหมาย : 9 หลักสูตร 

3. รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม 

เปาหมาย : รอยละ 80 

4. ระดับความสำเร็จของโครงการ 

เปาหมาย : ระดับ 4 

คณะไดจดัโครงการสงเสรมิและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี 

1) โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทงและการประกวดดาวเดือน ปการศึกษา 2561 

วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 

2) โครงการสงเสริมและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม แหเทียนจานาพรรษา คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจาปการศึกษา 2562 เมื่อวันพุธท่ี 10 กรกฎาคม 2562 ณ 

วัดโพธ์ิ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

3) โครงการตักบาตรวันพุธ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันพุธท่ี 9 ตุลาคม 2562 

ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรตฯิ สานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม สวดมนต เจริญ

จิตภาวนา และทาบุญ ตักบาตร ถวายเปนพระราชกุศล เน่ืองในวันคลายวันเสด็จ

สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร (13 ตุลาคม 2562) โดยในกิจกรรมในครั้งน้ี ไดรบัเกียรติจาก ผูชวย

ศาสตราจารย.ดร.อดิศร เนาวนนท อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา เปน

ประธานในพิธี โดยมีผูเขารวมกิจกรรมประกอบดวย ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร 

นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เขารวมกิจกรรมเปนจานวนมากผลการดาเนินโครงการ

พบวาทุกกิจกรรมไดรับความรวมมือจากทุกหลักสตูร 9 หลักสูตรเขารวมกิจกรรม และมี

นักศึกษาเขารวมทุกกิจกรรม รอยละ 86.62 บรรลเุปาหมาย โดยภาพรวมของการ

ดำเนินโครงการมรีะดบัความสาเรจ็ของโครงการ ระดับ 4  

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 

2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 

3 มีการดำเนินงานของโครงการ 

4 มีการสรุปผลและประเมนิผลการดำเนินงานของโครงการ 

5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในป

ถัดไป 
 

กลยุทธท่ี 9.2 ปลูกฝงความสานกึ รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแกนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัย

และประชาชน 

กิจกรรมท่ี 50 การอบรมดานคุณธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตยและสารเสพติด สำหรับนักศึกษา 

1. รอยละของนักศึกษาใหมท่ีไดรบัการ

อบรม เปาหมาย : รอยละ 80 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาเขา

รวมกิจกรรม เปาหมาย : ระดับ 4 

คณะไดจดัโครงการอบรมดานคณุธรรม จริยธรรม ประชาธิปไตยและสารเสพติดสำหรับ

นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปการศึกษา 2563 ในวันเสารท่ี 1 

สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมสุวัจน 3 ช้ัน 8 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา มีจำนวนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ท้ังหมด จำนวน 110 คน 



3. ระดับความสำเร็จของการดำเนิน

โครงการ เปาหมาย : ระดับ 4 

เขารวม 94 คน ไมเขารวม 16 คน คิดเปนจำนวน รอยละ 85.45  และมรีะดับความพึง

พอใจในการเขารวมกิจกรรม ระดบั 4 โดยภาพรวมของการดำเนินโครงการมรีะดับ

ความสำเร็จของโครงการ ระดับ 4 

 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการ 

2 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ 

3 มีการดำเนินงานของโครงการ 

4 มีการสรุปผลและประเมนิผลการดำเนินงานของโครงการ 

5 มีการนำผลการประเมินและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานในป

ถัดไป 
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