
รหัส ช่ือโครงการ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. จ ำนวนช่ัวโมงท่ีนิสิตจัดงำน ไม่น้อยกว่า 

20 ชม.

2. จ ำนวนรำยได้ท่ีได้รับ  ไม่น้อยกว่า

20,000 บาท

3. จ านวนแผนธุรกิจ BMC ท่ีนิสิตสามารถ

เขียนได้

4 แผน

4. จ านวนสถานประกอบการท่ีเข้าร่วม

โครงการ

ไม่น้อยกว่า 

3 แห่ง

5. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน

1. นิสิตสำมำรถบูรณำกำรควำมรู้

ทำงด้ำนอัญมณีและเคร่ืองประดับ

น ำเสนอในท่ีสำธำรณะได้

1. ผลประเมินความพึงพอใจจาก

ผู้เข้าร่วมชมโครงการท่ีสะท้อนศักยภาพ

นิสิต ด้านทักษะความเป็นผู้ประกอบการ

และความช านาญในวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

2. นิสิตสำมำรถพัฒนำรูปแบบ

เคร่ืองประดับร่วมกับสถำน

ประกอบกำรได้

2. ได้รูปแบบเคร่ืองประดับท่ีพัฒนา

ร่วมกับสถานประกอบการได้

ไม่น้อยกว่า 

5 ชุด

3. ผลการประเมินอาจารย์ 360 องศา ท่ี 

coaching นิสิต

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

4. กำรสรุปผลโครงกำรและเบิกจ่ำย แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน

50,000 วท.บ.อัญมณี

3. นิสิตสำมำรถบริหำรจัดกำรกิจกรรม

ได้อย่ำงมีภำวะผู้น ำและกำรท ำงำนเป็น

ทีม

2. นิสิตสามารถวิเคราะห์รูปแบบ

เคร่ืองประดับจากการทดลองตลาดและ

เสนอสถานประกอบการได้

P102 โครงการกิจกรรม

ประยุกต์ความรู้และ

ทักษะทางด้านอัญมณี

และเคร่ืองประดับ 

(Jewelry Season)

S2 พัฒนาศักยภาพนิสิต

โดยการจัดรูปแบบการ

สอนท่ีมีมาตรฐานทันสมัย

และสร้างบรรยากาศการ

เรียนรู้ เตรียมพร้อมเข้าสู่

อุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดหลัก

K6 จ ำนวนรูปแบบสินค้ำ

ท่ีนิสิตพัฒนำร่วมกับ

สถำนประกอบกำร/ชุมชน

ก.พ.-64

แผนปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

P101 โครงการกิจกรรมฝึก

ทักษะการเป็นเจ้าของ

กิจการเคร่ืองประดับ 

(Jewelry on Sale)

S2 พัฒนาศักยภาพนิสิต

โดยการจัดรูปแบบการ

สอนท่ีมีมาตรฐานทันสมัย

และสร้างบรรยากาศการ

เรียนรู้ เตรียมพร้อมเข้าสู่

อุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดหลัก

K4  จ านวนนิสิตได้รับ

รางวัลด้านการประกวด

แผนธุรกิจ Startup/

รางวัลนวัตกรรม/รางวัล

สร้างสรรค์ในระดับชาติ

1. นิสิตเข้ำใจวิธีกำรท ำธุรกิจเบ้ืองต้น รายวิชาสอน

 พ.ย.-ธ.ค.63

7,000 วท.บ.อัญมณี

ตัวช้ีวัดรอง

K6 จ ำนวนรูปแบบสินค้ำ

ท่ีนิสิตพัฒนำร่วมกับ

สถำนประกอบกำร/ชุมชน
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รหัส ช่ือโครงการ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. ความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ท่ี

ดูแลนิสิตต่างชาติ

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80

2. ควำมพึงพอใจของนิสิตแลกเปล่ียนท่ีมี

ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

2. เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรโดย

ใช้ Active learning

3. จ านวนรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอน

ออนไลน์

ไม่น้อยกว่า 

3 วิชา

4. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน

1. เพ่ือให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรง

ด้านการท างาน

1. ผลการประเมินจากสถาน

ประกอบการท่ีนิสิตผ่านการประเมิน

ร้อยละ 100 ม.ค.-ก.ย.64 30,000 วท.บ.อัญมณี

2. พัฒนำงำนวิจัยและแก้ปัญหำร่วมกับ

สถำนประกอบกำร

2.จ านวนผลงานท่ีส่งเข้าประกวดสหกิจ

ศึกษา

ไม่น้อยกว่า 

1 หัวข้อวิจัย

3. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ

ต่อการท างานของนิสิต

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

4. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน

วท.บ.อัญมณี

P104 โครงการกิจกรรมนิเทศ

การฝึกงานและฝึกสหกิจ

ศึกษาร่วมกับสถาน

ประกอบการ

S2 : พัฒนาศักยภาพนิสิต

โดยการจัดรูปแบบการ

สอนท่ีมีมาตรฐาน 

ทันสมัยและสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้

เตรียมพร้อมเข้าสู่

อุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดหลัก

K8 จ านวนนิสิตท่ีเข้า

ร่วมสหกิจศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิจัยและ

แก้ปัญหาอุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดรอง

K7 : ร้อยละจ านวนนิสิตท่ี

ได้รับผลการประเมิน

สมรรถนะจากสถาน

ประกอบการในระดับดีข้ึน

ไป

P103 โครงการกิจกรรมนิสิต

แลกเปล่ียน

S3 พัฒนาหลักสูตรให้

ทันสมัยร่วมสร้างคุณค่า

บัณฑิตกับพันธมิตรสู่

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ตัวช้ีวัดหลัก

K9 : ร้อยละกำรสอนใน

ระบบ LMS ร่วมกับกำร

สอนแบบ Active 

learning มุ่งเน้น

สมรรถนะหลักของบัณฑิต

ในแต่ละระดับช้ัน

1. เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ให้

ทันสมัยระดับนำนำชำติ

ม.ค.-64 50,000
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รหัส ช่ือโครงการ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. จ ำนวนนิสิตท่ีเข้ำร่วมโครงกำรฯ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 20

2. จ านวนช้ินงาน/ผลงานท่ีส่งเข้าประกวด ไม่น้อยกว่า 

25 ผลงาน

3. จ านวนนิสิตได้รับรางวัลระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 

10 คน

4.ผลการประเมินอาจารย์ 360 องศา ท่ี 

coaching นิสิตท่ีส่งผลงานเข้าประกวด

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80

2. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

และวิทยาลัย

5. มูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 

50,000 บาท

6. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน

1. จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา 2 คน

2. จ านวนบทเรียนท่ีน าเสนอผ่านระบบ 

LMS ร่วมกับ Active learning

อย่างน้อยคน

ละ 1 บทเรียน

2.เพ่ือให้บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีและระบบ LMS ร่วมกับการ

สอนแบบ Active learning

3. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน

ตัวช้ีวัดรอง

K23 ร้อยละบุคลากรท่ี

ได้รับการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

  

50,000 วท.บ.อัญมณี

P106 โครงการพัฒนาบุคลากร

เพ่ือขับเคล่ือนอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์

S3 : พัฒนาหลักสูตรให้

ทันสมัยร่วมสร้างคุณค่า

บัณฑิตกับพันธมิตรสู่

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ตัวช้ีวัดหลัก

K9 ร้อยละกำรสอนใน

ระบบ LMS ร่วมกับกำร

สอนแบบ Active 

learning มุ่งเน้น

สมรรถนะหลักของบัณฑิต

ในแต่ละระดับช้ัน

1. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความรู้ด้านศิลปะ

และการออกแบบของสถาบันการ

ออกแบบในระดับนานาชาติ 

ม.ค.-พ.ค.64 30,000 ศศ.บ.แฟช่ัน

P105 โครงการกิจกรรมการ

ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม

การประกวดผลงาน

S2 : พัฒนาศักยภาพนิสิต

โดยการจัดรูปแบบการ

สอนท่ีมีมาตรฐาน 

ทันสมัยและสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้

เตรียมพร้อมเข้าสู่

อุตสาหกรรม

ตัวช้ีวัดหลัก

K4 : จ ำนวนนิสิตได้รับ

รำงวัลด้ำนกำรประกวด

แผนธุรกิจ Startup/

รำงวัลนวัตกรรม/รำงวัล

สร้ำงสรรค์ในระดับชำติ

1. เพ่ือให้นิสิตได้ประสบกำรณ์กำร

ประกวดแข่งขัน และสร้ำงแรงบันดำล

ใจให้แก่นิสิตในกำรพัฒนำตนเอง

ม.ค.-มิ.ย.64
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รหัส ช่ือโครงการ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. เพ่ือให้นิสิตใหม่เข้าใจแนวทางการ

จัดการเรียนการสอน และมุ่งเข้าสู่

อุตสาหกรรมแฟช่ัน ส่ิงทอและเคร่ือง

ตกแต่ง (Startup)

1.ร้อยละนิสิตท่ีเข้ำใจแนวคิดด้ำนควำม

เป็นผู้ประกอบกำร

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

ศศ.บ.แฟช่ัน

2. ระดับความภาคภูมิใจของนิสิตท่ีมีต่อ

หลักสูตรและวิทยาลัย

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

3. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน

1. จ านวนต ารา online ท่ีเป็นข้อมูล

หลักการหรือกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน

2 เล่ม

2. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน

ตัวช้ีวัดรอง

K10 ร้อยละหลักสูตร/

รูปแบบการเรียนการสอน

ท่ีมีประสิทธิภาพการ

จัดการแบบลีน

2. เพ่ือให้นิสิตมีแหล่งส าหรับการ

อ้างอิงหลักการหรือกระบวนการท่ี

ส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ

ตกแต่งบ้านร่วมกับการเรียนการสอน

แบบ Active learning

ศศ.บ.ผลิตภัณฑ์

ก.ค.64 20,000

2. เพ่ือให้นิสิตเกิดความผูกพันใน

หลักสูตรและวิทยาลัย

P108 โครงการจัดท าต ารา

ส าหรับหลักสูตร

ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

S3: พัฒนาหลักสูตรให้

ทันสมัยร่วมสร้างคุณค่า

บัณฑิตกับพันธมิตรสู่

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ตัวช้ีวัดหลัก 

K9 ร้อยละการสอนใน

ระบบ LMS ร่วมกับการ

สอนแบบ Active 

learning มุ่งเน้น

สมรรถนะหลักของบัณฑิต

ในแต่ละระดับช้ัน

1. เพ่ือให้คณาจารย์ได้พัฒนาและ

จัดการองค์ความรู้ในการเรียน

การสอนของหลักสูตรผลิตภัณฑ์

สร้างสรรค์ ในด้านของตกแต่งบ้านท่ี

มุ่งเน้นสมรรถนะหลักของบัณฑิตในแต่

ละระดับปริญญาตรีในรูปแบบ online

ต.ค.63 – 

ก.ย.64

40,000

P107 โครงการปฐมนิเทศนิสิต

ใหม่หลักสูตรแฟช่ัน ส่ิงทอ 

และเคร่ืองตกแต่ง

S2 : พัฒนาศักยภาพนิสิต

โดยการจัดรูปแบบการ

สอนท่ีมีมาตรฐาน 

ทันสมัยและสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้

เตรียมพร้อมเข้าสู่

อุตสาหกรรม 

(industry-teacher-

student)

ตัวช้ีวัดหลัก

K4 จ ำนวนนิสิตได้รับ

รำงวัลด้ำนกำรประกวด

แผนธุรกิจ Startup/

รำงวัลนวัตกรรม/รำงวัล

สร้ำงสรรค์ในระดับชำติ
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รหัส ช่ือโครงการ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัดหลัก 

K6 จ ำนวนรูปแบบสินค้ำ

ท่ีนิสิตพัฒนำร่วมกับ

สถำนประกอบกำร/ชุมชน

1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขา

นวัตกรรมการออกแบบสามารถ

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิ

ปัญญาร่วมกับสถานประกอบการ หรือ

 ชุมชนได้

1. จ านวนรูปแบบสินค้าท่ีนิสิตพัฒนา

ร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน

20 รูปแบบ

2. จ านวนเลขท่ีค าขอสิทธิบัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์

10 เลขท่ีค า

ขอ

3. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน

ตัวช้ีวัดหลัก

K6 : จ ำนวนรูปแบบ

สินค้ำท่ีนิสิตพัฒนำ

ร่วมกับสถำน

ประกอบกำร/ชุมชน

1. เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาสร้างสรรค์ผลงาน

ออกแบบ หรือบทความวิชาการ เพ่ือ

น าเสนอบนเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ

1. จ านวนผลงานของนิสิตท่ีได้แสดงใน

เวทีระดับชาติหรือนานาชาติ

10 ผลงาน

2. จ านวนเลขท่ีค าขอสิทธิบัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์

10 เลขท่ีค า

ขอ

3. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน

P110 โครงการแสดงผลงาน

ระดับบัณฑิตศึกษาและ

บุคลากร

S2 : พัฒนำศักยภำพนิสิต

โดยกำรจัดรูปแบบกำร

สอนท่ีมีมำตรฐำน 

ทันสมัยและสร้ำง

บรรยำกำศกำรเรียนรู้

เตรียมพร้อมเข้ำสู่

อุตสำหกรรม 

(industry-teacher-

student)

ม.ค.-64 50,000 ศป.ม.นวัตกรรม

ตัวช้ีวัดรอง

K15 : จ ำนวนผลงำน

ตีพิมพ์ในระดับ

นำนำชำติ/สิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร

2. เพ่ือสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิต

ให้ได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์

P109 โครงการภาคสนามเพ่ือ

ศึกษาและพัฒนาภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน: การ

บริการวิชาการด้าน

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

S2: พัฒนาศักยภาพนิสิต

โดยการจัดรูปแบบการ

สอนท่ีมีมาตรฐาน 

ทันสมัยและสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้

เตรียมพร้อมเข้าสู่

อุตสาหกรรม 

(industry-teacher-

student)

ม.ค. - มิ.ย.64 50,000 ศป.ม.นวัตกรรม

ตัวช้ีวัดรอง

K15 :  จ ำนวนผลงำน

ตีพิมพ์ในระดับ

นำนำชำติ/สิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร

2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาน

วัตกรรมการออกแบบสามารถผลิต

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาร่วมกับ

สถานประกอบการ หรือ ชุมชนได้ และ

จดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรได้
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รหัส ช่ือโครงการ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. เพ่ือให้เรียนรู้กระบวนการท างานใน

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสามารถ

ท างานร่วมกันเป็นทีมได้

1.ร้อยละของจ านวนนิสิตท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม

ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 95

2. เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานและ

เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการเรียนใน

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

2.จ านวนสถานประกอบการ

/ชุมชน ท่ีเข้าร่วม

ไม่น้อยกว่า 

3 ราย

3. ได้รับประสบการณ์การท างาน

ร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน

3.ความพึงพอใจของสถานประกอบ

การ/ชุมชน ต่อผลงานนิสิต

ไม่น้อยกว่า 

15 ผลงาน

4. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน

1. เพ่ือสร้างกิจกรรมส่งเสริมความ

ผูกพันให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

เพ่ือสร้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลัก

สูตรในวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

1. จ านวนนักเรียนท่ีเข้า check in ไม่น้อยกว่า 

500 ราย

2. เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรู้จัก

หลักสูตรในวิทยาลัยอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์

2. จ ำนวนนักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยมีควำม

สนใจเข้ำศึกษำต่อวิทยำลัยฯ

ร้อยละ 30

3. สร้างประสบการณ์ในการท างาน

ร่วมกันเป็นทีมของนิสิต และสโมสร

นิสิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

3. ระดับความภาคภูมิใของนิสิตช้ันปีท่ี 1 

ในวิทยาลัยและหลักสูตร

ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 80

4. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน

ผอ.ส านัก

วิชาการ

สร้างสรรค์

P112 โครงการ Open house S3: พัฒนาหลักสูตรให้

ทันสมัยร่วมสร้างคุณค่า

บัณฑิตกับพันธมิตรสู่

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ตัวช้ีวัดหลัก

K10 : ร้อยละหลักสูตร/

รูปแบบกำรเรียนกำรสอน

ท่ีมีประสิทธิภำพกำร

จัดกำรแบบลีน

ต.ค. – พ.ย.

63

44,000 ผู้ช่วยกิจการ

นิสิต

P111 โครงการ Pre-College 

และ Orientation 

ส าหรับนิสิตใหม่

S2: พัฒนาศักยภาพนิสิต

โดยการจัดรูปแบบการ

สอนท่ีมีมาตรฐาน 

ทันสมัยและสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้

เตรียมพร้อมเข้าสู่

อุตสาหกรรม 

industry-teacher-

student)

ตัวช้ีวัดหลัก

K6 : จ ำนวนรูปแบบ

สินค้ำท่ีนิสิตพัฒนำ

ร่วมกับสถำน

ประกอบกำร/ชุมชน

ก.ค.-64 40,000

Page 6



รหัส ช่ือโครงการ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. เพ่ือสร้างส่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ในวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

1.จ านวนส่ือประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรละ 

1 ส่ือ

2. เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายรู้จัก

หลักสูตรในวิทยาลัยอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์

2.จ านวนผู้รับรู้ส่ือประชาสัมพันธ์ใน

รูปแบบ online/offline

ไม่น้อยกว่า 

1000 ราย

3. เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้สมัครในหลักสูตร

ต่างๆของวิทยาลัยอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์

3.จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เพ่ิมข้ึนไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 

10 ของ

ปี งปม.2563

4. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

ภายใน 30 

วัน ก่อน ก.ค.

1. เพ่ือให้บุคลำกรมีทักษะกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนส ำหรับกำรผลิตก ำลัง

หลักของประเทศท่ีมีกำรร่วมมือกับ

ประกอบกำรอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์

1.จ านวนรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอน 

online แบบ LMS ในรูปแบบ Moodle

ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรละ 

1 รายวิชา

2. เพ่ือพัฒนาเน้ือหาการเรียนการสอน

ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

2.จ ำนวนผู้ประกอบกำรในภำค

อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ท่ีมี

ส่วนร่วมในรำยวิชำ Online

ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรละ 1 

ผู้ประกอบการ

K2 : จ านวนอาจารย์ท่ีมี

รับรองวิทยฐานะ

3. พัฒนาทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยี

ให้กับบุคลากรของวิทยาลัย

3.จ านวนต ารา online ท่ีเป็นข้อมูล

หลักการหรือกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

7 เล่ม

4. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน

ผอ.ส านัก

วิชาการ

สร้างสรรค์

P114 โครงการกิจกรรมพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียน

การสอน

เงินสมทบจำกหลักสูตร

อ่ืน ๆ 20000-40000 บำท

S3: พัฒนาหลักสูตรให้

ทันสมัยร่วมสร้างคุณค่า

บัณฑิตกับพันธมิตรสู่

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ตัวช้ีวัดหลัก

K9 : ร้อยละกำรสอนใน

ระบบ LMS ร่วมกับกำร

สอนแบบ Active 

learning มุ่งเน้น

สมรรถนะหลักของบัณฑิต

ในแต่ละระดับช้ัน

พ.ค.-มิ.ย. 64 140,000 ผอ.ส านัก

วิชาการ

สร้างสรรค์

P113 โครงการส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์ ส าหรับ 

Roadshow

S3: พัฒนาหลักสูตรให้

ทันสมัยร่วมสร้างคุณค่า

บัณฑิตกับพันธมิตรสู่

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ตัวช้ีวัดหลัก

K10 : ร้อยละหลักสูตร/

รูปแบบการเรียนการสอน

ท่ีมีประสิทธิภาพการ

จัดการแบบลีน

ธ.ค. 63– 

มิ.ย.64

       20,000
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รหัส ช่ือโครงการ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. สร้างระบบฐานข้อมูลการบริหาร

การศึกษาส าหรับส านักวิชาการ

สร้างสรรค์

1. ฐานข้อมูลส านักวิชาการสร้างสรรค์ 1 ฐานข้อมูล

2. เพ่ือใช้ฐำนข้อมูลร่วมกันในหน่วยงำน

ภำยในวิทยำลัยอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์

2. ร้อยละของบุคลำกรท่ีสำมำรถใช้

ฐำนข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ร้อยละ 80 

ข้ึนไป

3. พัฒนาทักษะด้านการใช้ฐานข้อมูล

ให้กับบุคลากรของวิทยาลัย

3. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน

1. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกระบวนการ

Design Thinking

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนบุคลากร

สายวิชาการ

 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ

กระบวนการ Design Thinking

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

3. จ านวนสถานประกอบการท่ีเข้าร่วม

โครงการ

สาขาวิชาละ 

3 ราย

4.จ านวนรายวิชาหรือ project ท่ีเกิดข้ึน

หลังจากจัดกิจกรรม

3 รายวิชา/

project

5. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จภายใน

 30 วัน

ผอ.ส านัก

วิชาการ

สร้างสรรค์

P116 กิจกรรม Workshop 

Design Thinking

S1 : พัฒนาอาจารย์ให้มี

ความศักยภาพในการ

บริหารจัดการหลักสูตรท่ี

ทันสมัยและเป็นต้นแบบ

การสอนในอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ 

(teacher-student)

ตัวช้ีวัดหลัก

K3 จ ำนวนช่ัวโมงท่ีท ำงำน

ร่วมกับสถำนประกอบกำร

ในเครือข่ำยของวิทยำลัย

ต่อปี

ม.ค.-มี.ค.64 50,000 ผอ.ศูนย์

อุตสาหกรรม

สร้างสรรค์

ผอ.ส านัก

วิชาการ

สร้างสรรค์
2. สามารถน าแนวคิด Design 

Thinking ไปท างานร่วมกับสถาน

ประกอบการในเครือข่าย

P115 กิจกรรมพัฒนาทักษะ

ด้านส่ือเทคโนโลยี

S7: มีการสร้างและ

จัดการระบบฐานข้อมูล 

เพ่ือขับเคล่ือนองค์กรสู่

ความเป็นเลิศ

ตัวช้ีวัดหลัก

K23 : ร้อยละบุคลำกรท่ี

ได้รับกำรพัฒนำ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ม.ค. – ก.ค. 

64

-
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รหัส ช่ือโครงการ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1.จ ำนวนผลงำนท่ีน ำไปแสดงในงำน ไม่น้อยกว่า 

20 ผลงาน

ก.พ.-64 164,000

2. จ านวนกิจกรรมท่ีเผยแพร่ความรู้

ด้านอัญมณี

ไม่น้อยกว่า 

2 กิจกรรม

2. สร้างเครือข่ายและส่งเสริม

ความสัมพันธ์ท่ีดีอย่างต่อเน่ืองกับ

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ

3.จ านวนข้อมูลติดต่อ (Contact) ของ

ผู้ประกอบกำร

ไม่น้อยกว่า 

100 ราย

4. มูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์ 1 แสนบาท

5.จ ำนวนผู้สนใจในกำรสอบถำมข้อมูล

หลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 

50 คน

6. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน

1. เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้ทิศทาง

ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ชุมชนให้กับนิสิตและบุคลากร

1. จ านวนโจทย์ท่ีได้รับจากชุมชน 2 รำย

2. เพ่ือการเปิดรับโจทย์จากชุมชน ให้

นิสิต สามารถใช้กระบวนการคิด 

วิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยงานวิจัย

2. การน าเสนอผลงานวิจัยของนิสิตใน

อุตสาหกรรม

5 ผลงำน

3. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้น าเสนอ

ผลการวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ

3. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

ภำยใน 30 วัน

30,000 วท.บ.อัญมณี

3. เพ่ือประชำสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตร

 และวิทยำลัยฯ ให้กับบุคลำกรภำยนอก

P201 กิจกรรมวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ี

เก่ียวข้องกับรายวิชา 

senior project

S4: สร้างมาตรฐาน

งานวิจัย เพ่ือขับเคล่ือน

อุตสาหกรรม พร้อมรับ

การแข่งขัน ในตลาดสากล

K16 : จ านวนงาน

นวัตกรรม/งานวิจัยท่ี

ได้รับรางวัลในระดับชาติ/

นานาชาติ

ม.ค. – เม.ย. 64

P117 โครงการบางกอกเจมส์ S5: พัฒนารูปแบบและ

เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ขยาย

ผลเชิงพาณิชย์ และ

ถ่ายทอดผ่านศูนย์

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

แห่งประเทศไทย

ตัวช้ีวัดหลัก

K19 : จ ำนวนต้นแบบ

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีกำรผลิต

สินค้ำในเชิงพำณิชย์

ตัวช้ีวัดรอง

K17 : จ ำนวนมูลค่ำท่ี

เกิดข้ึนหลังกำรท ำงำน

วิจัย/พัฒนำผลิตภัณฑ์

1. เพ่ือให้บุคลำกรและนิสิตได้ร่วม

แสดงผลงำนนวัตกรรมสร้ำงสรรค์ 

เผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนอัญมณีและ

เคร่ืองประดับแก่ผู้เก่ียวข้องใน

อุตสำหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ

ผอ.ศูนย์

อุตสาหกรรม

สร้างสรรค์
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รหัส ช่ือโครงการ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัดหลัก

K19 : จ ำนวนต้นแบบ

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีกำรผลิต

สินค้ำในเชิงพำณิชย์

1. เพ่ือพัฒนาต้นแบบสินค้าภูมิปัญญา

ท่ีมีศักยภาพในการผลิตในระดับ

อุตสาหกรรม

1.จ านวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีขยายผลได้

ในเชิงพานิชย์

10 ช้ิน

2. เพ่ือสร้างประสบการณ์การลงพ้ืนท่ี

ชุมชน ให้นิสิต และบุคลากรของ

วิทยาลัย

2. ความพึงพอใจของนิสิต และบุคลากร

ของวิทยาลัยต่อการเข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายชุมชม เพ่ือการ

เจริญเติบโตท่ีย่ังยืนของวิทยาลัย

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

3. จ านวนผู้ประกอบการ/ชุมชน ท่ีเข้ามา

มีส่วนร่วมในกิจกรรม

5 ราย

4. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน

1. เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้ทิศทาง

ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของ

ประเทศให้กับนิสิตและบุคลากร

1. จ านวนผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมกับวิทยาลัยท่ีก่อให้เกิดรายได้

1 ราย

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ศักยภาพนิสิต

และบุคลากรของวิทยาลัยอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์

2. มูลค่าข่าวท่ีเกิดจากการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 

50,000 บาท

3. เพ่ือส่งเสริมจิตส านึกประเพณีและ

วัฒนธรรมให้กับนิสิตของวิทยาลัย

อุตสาหกรรม

3. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน

รองคณบดี

ฝ่ายนวัตกรรมฯ

P203 กิจกรรมปาฐกถา “คน

สร้างสรรค์ นวัตกรรม

สร้างคุณค่า คร้ังท่ี 2” 

(สถาปนาวิทยาลัย

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์)

S6: การจัดหาแหล่งรายได้

ในรูปแบบของการพัฒนา

ธุรกิจร่วมกับเครือข่ายรัฐ/

เอกชน/ศิษย์เก่า

ตัวช้ีวัดรอง

K21 : จ ำนวน

ผู้ประกอบกำรท่ีเข้ำร่วม

กิจกรรมกับวิทยำลัยท่ี

ก่อให้เกิดรำยได้

ธ.ค.-63 80,000

P202 โครงการบริการวิชาการ 

การศึกษาภูมิปัญญา

เพ่ืออุตสาหกรรม

สร้างสรรค์

S5: พัฒนารูปแบบและ

เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ขยาย

ผลเชิงพาณิชย์ และ

ถ่ายทอดผ่านศูนย์

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

แห่งประเทศไทย

พ.ค.-64 100,000 ศศ.บ.แฟช่ัน

ตัวช้ีวัดรอง

K21 : จ ำนวน

ผู้ประกอบกำรท่ีเข้ำร่วม

กิจกรรมกับวิทยำลัยท่ี

ก่อให้เกิดรำยได้
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รหัส ช่ือโครงการ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัดหลัก

K20 : จ ำนวนรำยได้ท่ีเกิด

จำกกำรบริกำรวิชำกำร

ก่อให้เกิดสร้ำงควำม

ร่วมมือผ่ำน community

1. เพ่ือพัฒนาแนวทางหัวข้อในการวิจัย

และพัฒนาจากหน่วยงานร่วม MOU

1. จ านวนหน่วยงานร่วม MOU ท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม

5 หน่วยงาน

2. งบประมาณวิจัยท่ีเกิดข้ึน 1 ล้านบาท

3. กิจกรรมท่ีเกิดร่วมกับหน่วยงานร่วม 

MOU

1 กิจกรรม

3. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน

1. เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยรับรู้ 

วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก และเป้าหมาย

ของวิทยาลัยฯ ร่วมกัน

1. มีโครงการ/กิจกรรม ในการขับเคล่ือน

กลยุทธ์

ครบทุกส่วน

งาน

2. เพ่ือให้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์

ของวิทยาลัยลงสู่การปฏิบัติ

2. มีแผนกลยุทธ์ 4 ปีของวิทยาลัย

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

1 แผน 

ภายใน 15 

พ.ย.63

3. เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีส่วน

ร่วมก าหนดกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

โครงการและกิจกรรมท่ีขับเคล่ือนกล

ยุทธ์

3. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีส าหรับ

ขับเคล่ือนกลยุทธ์

1 แผน 

ภายใน 15 

พ.ย.63

4. เพ่ือติดตามประเมินความส าเร็จของ

การด าเนินการตามแผนกลยุทธ์

3. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน

รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

องค์กร

P301 โครงการจัดท าแผนกล

ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

วิทยาลัยอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์  

ประจ าปีงบประมาณ 2564

S7 : มีการสร้างและ

จัดการระบบฐานข้อมูล

เพ่ือขับเคล่ือนองค์กรสู่

ความเป็นเลิศ

   

ตัวช้ีวัดหลัก

K24 : กำรบริหำรจัดกำร/

กำรเงินท่ีมีประสิทธิภำพ

และประสิทธิผล

ต.ค.-63 210,000

P204 กิจกรรมประชุมหน่วยงาน

ร่วม MOU

S6: การจัดหาแหล่งรายได้

ในรูปแบบของการพัฒนา

ธุรกิจร่วมกับเครือข่ายรัฐ/

เอกชน/ศิษย์เก่า

ม.ค.–ก.พ.64 30,000 รองคณบดี

ฝ่ายนวัตกรรมฯ

ตัวช้ีวัดรอง

K13 : จ านวนเงินวิจัยจาก

แหล่งทุนภายนอก

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรมท่ีจัด

ร่วมกันระหว่างวิทยาลัยอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ และหน่วยงานร่วม MOU
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รหัส ช่ือโครงการ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

1. เพ่ือส่งเสริมความ

เป็นผู้ประกอบการของนิสิต

1. จ ำนวนนิสิตได้รับรำงวัลด้ำนกำร

ประกวดแผนธุรกิจ Startup/รำงวัล

นวัตกรรม/รำงวัลสร้ำงสรรค์ในระดับชำติ

10 รางวัล

2. เพ่ือสร้ำงมำตรฐำนงำนด้ำนแฟช่ัน 

ส่ิงทอและเคร่ืองตกแต่ง

2. จ ำนวนนิสิตท่ีแสดงผลงำนในโครงกำร

นิทรรศกำรย่ืนจดสิทธิบัตร

ร้อยละ 100

3. เพ่ือจัดแสดงนิทรรศกำรด้ำนแฟช่ัน 

ส่ิงทอ และเคร่ืองตกแต่ง

3. จ ำนวนแบรนด์ท่ีเกิดจำกโครงกำรของ

นิสิต

ไม่น้อยกว่า 

5 แบรนด์

4. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน

1. จ านวนผลงานตีพิมพ์ในระดับ

นานาชาติ/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

5 ผลงาน

2. หัวข้อวิจัยแบบบูรณาการส าหรับ

ปีงบประมาณ 2565

3 หัวข้อ

3. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน

1. เพ่ือจัดท าแนวทางการจัดสร้าง 

Makerspace (CCI Creative 

Capsule) CCI คำเฟ่และ CCI อำร์ท

ช้อป ท่ีเกิดจำกผู้ประกอบกำร

1.จ านวนผู้แทนสถานประกอบการในการให้

ความคิดเห็นเก่ียวกับการปรึกษาหาแนว

ทางการจัดสร้าง CCI คาเฟ่และ CCI อาร์ท 

ช้อป ท่ีเกิดร่วมจากผู้ประกอบการ

2 กลุ่ม

2. มีแนวทำงเลือกส ำหรับกำรจัดสร้ำง 

CCI คำเฟ่และ CCI อำร์ท ช้อป ท่ีเกิด

ร่วมจำกผู้ประกอบกำร

ภาครัฐอย่าง

น้อย 2 คน

3. มีแผนกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงท่ี

ก ำหนด

ภาคเอกชน

อย่างน้อย 

2 คน

4. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน

150,000 รองคณบดี

ฝ่ายนวัตกรรมฯ

P304 โครงการจัดสร้างพ้ืนท่ี 

Makerspace (CCI 

Creative Capsule)

ร่วมกับสถานประกอบการ

S8 : การใช้พ้ืนท่ีท างาน

เทคนิคเชิงสร้างสรรค์

ร่วมกัน (Makerspace)

ตัวช้ีวัดหลัก

K26 จ ำนวนพ้ืนท่ีท่ีได้รับ

กำรจัดกำรเพ่ือรูปแบบ

กำรสอนท่ีมีมำตรฐำน 

ทันสมัย

ก.พ.-64 40,000 รองคณบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ

2. เพ่ือจัดท ำแผนกำรสร้ำง CCI 

คำเฟ่และ CCI อำร์ท ช้อป

P303 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

แบบบูรณาการด้าน

งานวิจัย 

และการสร้างอัตลักษณ์

องค์กร

S4: สร้างมาตรฐาน

งานวิจัย เพ่ือขับเคล่ือน

อุตสาหกรรม พร้อมรับ

การแข่งขัน ในตลาดสากล

ตัวช้ีวัดหลัก

K15 : จ านวนผลงาน

ตีพิมพ์ในระดับ

นานาชาติ/สิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร

เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

โดยการจัดการเรียนรู้ด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา

9-10 ม.ค.64

P302 โครงการนิทรรศการด้าน

แฟช่ัน ส่ิงทอ และเคร่ือง

ตกแต่ง

S2: พัฒนาศักยภาพนิสิต

โดยการจัดรูปแบบการ

สอนท่ีมีมาตรฐานทันสมัย

 และสร้างบรรยากาศการ

เรียนรู้ เตรียมพร้อมเข้าสู่

อุตสาหกรรม

(industry-teacher-

student)

ตัวช้ีวัดหลัก

K5 จ ำนวนนิสิตได้รับ

รำงวัลด้ำนกำรประกวด

แผนธุรกิจ Startup/

รำงวัลนวัตกรรม/รำงวัล

สร้ำงสรรค์ในระดับชำติ

ม.ค.-เม.ย.64 50,000 ศศ.บ.แฟช่ัน
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