
เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 2564 2565 2566 2567

K1 : จ ำนวนอำจำรย์ท่ีผ่ำนกำรรับรอง 

Professional Standard Framework 

(PSF)

4 คน 8 คน 12 คน 16 คน

K2 : จ ำนวนอำจำรย์ท่ีมีรับรองวิทยฐำนะ 7 คน 9 คน 11 คน 13 คน

K3 : จ ำนวนช่ัวโมงท่ีให้ค ำปรึกษำ/ท ำงำน

ร่วมกับสถำนประกอบกำรในเครือข่ำยของ

วิทยำลัยต่อปี

350 ช่ัวโมง 400 ช่ัวโมง 450 ช่ัวโมง 500 ช่ัวโมง

K4 : จ ำนวนนิสิตได้รับรำงวัลด้ำนกำร

ประกวดแผนธุรกิจ Startup/รำงวัล

นวัตกรรม/รำงวัลสร้ำงสรรค์ในระดับชำติ

12 รำงวัล 14 รำงวัล 14 รำงวัล 14 รำงวัล

K5 : จ ำนวนนิสิตได้รับรำงวัลด้ำนกำร

ประกวดแผนธุรกิจ Startup/รำงวัล

นวัตกรรม/รำงวัลสร้ำงสรรค์ในระดับ

นำนำชำติ

- 1 รำงวัล 1 รำงวัล 1 รำงวัล

K6 : จ ำนวนรูปแบบสินค้ำท่ีนิสิตพัฒนำ

ร่วมกับสถำนประกอบกำร/ชุมชน

60 ต้นแบบ 70 ต้นแบบ 80 ต้นแบบ 90 ต้นแบบ

K7 : ร้อยละจ ำนวนนิสิตท่ีได้รับผลกำร

ประเมินสมรรถนะจำกสถำนประกอบกำร

ในระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85

K8 : จ ำนวนนิสิตท่ีเข้ำร่วมสหกิจศึกษำฝึก

ประสบกำรณ์วิจัยและแก้ปัญหำ

อุตสำหกรรม

15 คน 20 คน 50 คน 80 คน

K9 : ร้อยละกำรสอนในระบบ LMS 

ร่วมกับกำรสอนแบบ Active learning 

มุ่งเน้นสมรรถนะหลักของบัณฑิตในแต่ละ

ระดับช้ัน

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

K10 : ร้อยละหลักสูตร/รูปแบบกำรเรียน

กำรสอนท่ีมีประสิทธิภำพกำรจัดกำรแบบลีน

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85

K11 : จ ำนวน Active MOU 6 MOU 7 MOU 8 MOU 9 MOU

K12 : จ ำนวนเงินจำกองค์กรเครือข่ำยเพ่ือ

สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร

3 ล้ำน 5 ล้ำน 8 ล้ำน 10 ล้ำน

K13 : จ ำนวนเงินวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก 8 ล้ำน 10 ล้ำน 12 ล้ำน 15 ล้ำน

K14 : จ ำนวนโครงกำรท่ีมีกำรน ำทรัพย์สิน

ทำงปัญญำไปใช้ประโยชน์

2 โครงกำร 3 โครงกำร 4 โครงกำร 5 โครงกำร

K15 :  จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ในระดับ

นำนำชำติ/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

12 ผลงำน 15 ผลงำน 18 ผลงำน 20 ผลงำน

S4: สร้ำงมำตรฐำนงำนวิจัย เพ่ือขับเคล่ือน

อุตสำหกรรม พร้อมรับกำรแข่งขัน ในตลำด

สำกล

แผนกลยุทธ์วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2564 - 2567

เป้าประสงค์ 1 ผลิตก าลังหลักของประเทศท่ีมีทักษะความเป็นผู้ประกอบการใหม่และพัฒนาสินค้านวัตกรรม

S1 : พัฒนำอำจำรย์ให้มีควำมศักยภำพใน

กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรท่ีทันสมัยและ

เป็นต้นแบบกำรสอนในอุตสำหกรรม

สร้ำงสรรค์ (teacher-student)

S2 : พัฒนำศักยภำพนิสิตโดยกำร

จัดรูปแบบกำรสอนท่ีมีมำตรฐำน ทันสมัย

และสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้เตรียมพร้อม

เข้ำสู่อุตสำหกรรม 

(industry-teacher-student)

S3: พัฒนำหลักสูตรให้ทันสมัยร่วมสร้ำง

คุณค่ำบัณฑิตกับพันธมิตรสู่อุตสำหกรรม

สร้ำงสรรค์

เป้าประสงค์ 2 สร้างคุณค่านวัตกรรมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ให้มีการเติบโตในอุตสาหกรรม
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เป้าประสงค์/กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 2564 2565 2566 2567

K16 : จ ำนวนงำนนวัตกรรม/งำนวิจัยท่ี

ได้รับรำงวัลในระดับชำติ/นำนำชำติ

1 ผลงำน 1 ผลงำน 2 ผลงำน 2 ผลงำน

K17 : จ ำนวนมูลค่ำท่ีเกิดข้ึนหลังกำรท ำงำน

วิจัย/พัฒนำผลิตภัณฑ์

15 ล้ำน 20 ล้ำน 25 ล้ำน 30 ล้ำน

K18 : จ ำนวนรำยได้ท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำย

สินค้ำ

3 แสน 4 แสน 5 แสน 1 ล้ำน

K19 : จ ำนวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีกำร

ผลิตสินค้ำในเชิงพำณิชย์

50 ต้นแบบ 70 ต้นแบบ 90 ต้นแบบ 110 ต้นแบบ

S6: กำรจัดหำแหล่งรำยได้ในรูปแบบของ

กำรพัฒนำธุรกิจร่วมกับเครือข่ำยรัฐ/

เอกชน/ศิษย์เก่ำ

K20 : จ ำนวนรำยได้ท่ีเกิดจำกกำรบริกำร

วิชำกำรก่อให้เกิดสร้ำงควำมร่วมมือผ่ำน 

community

15 ล้ำน 20 ล้ำน 25 ล้ำน 30 ล้ำน

K21 : จ ำนวนผู้ประกอบกำรท่ีเข้ำร่วม

กิจกรรมกับวิทยำลัยท่ีก่อให้เกิดรำยได้

15 รำย 20 รำย 25 รำย 30 รำย

K22 : จ ำนวนระบบ AI ท่ีน ำมำใช้ในกำร

บริหำรจัดกำรข้อมูลขององค์กร

2 ระบบ 3 ระบบ 4 ระบบ 5 ระบบ

K23 : ร้อยละบุคลำกรท่ีได้รับกำรพัฒนำ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100

K24 : กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินท่ีมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

- จ ำนวนเงินเหลือจ่ำย /งปม.ท่ีได้รับ ร้อยละ 30 ร้อยละ 32 ร้อยละ 34 ร้อยละ 36

- จ ำนวนโครงกำรท่ีเป็นไปตำมแผน ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95

- มีผล KRI (ของปัจจัยภำยใน) ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

K25 : มูลค่ำกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนท่ีท ำงำน

เทคนิคเชิงสร้ำงสรรค์ร่วมกัน 

(Makerspace) สถำนประกอบกำร/

โครงกำรภำครัฐ

 200,000 

บำท/ปี

 400,000 

บำท/ปี

 600,000 

บำท/ปี

 800,000 

บำท/ปี

K26 : จ ำนวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับกำรจัดกำรเพ่ือ

รูปแบบกำรสอนท่ีมีมำตรฐำน ทันสมัย

 1,000 ตร.ม.  4,000 ตร.ม.  4,000 ตร.ม.  5,000 ตร.ม.

S5: พัฒนำรูปแบบและเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์

ขยำยผลเชิงพำณิชย์ และถ่ำยทอดผ่ำนศูนย์

อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์แห่งประเทศไทย

เป้าประสงค์ 3 ขับเคล่ือนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในระดับสากล

S7: มีกำรสร้ำงและจัดกำรระบบฐำนข้อมูล 

เพ่ือขับเคล่ือนองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ

S8 : กำรใช้พ้ืนท่ีท ำงำนเทคนิคเชิง

สร้ำงสรรค์ร่วมกัน (Makerspace)
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