
รหัส ช่ือโครงการ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

P101/65 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

ตามสมรรถนะของหลักสูตร

S2 : พัฒนาศักยภาพนิสิตโดยการ

จัดรูปแบบการสอนท่ีมีมาตรฐาน

ทันสมัยและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

เตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม

K7 : ร้อยละจ านวนนิสิตท่ีได้รับผลการ

ประเมินสมรรถนะจากสถานประกอบการ

ในระดับดีข้ึนไป

เพ่ือประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ของนิสิต

ตามการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของ

หลักสูตร

นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการสอบผ่านมาตรฐาน

วิชาชีพตามสมรรถนะท่ีหลักสูตรก าหนด

ร้อยละ 100 ม.ค.-ก.ค. 65 วท.บ.อัญมณี

P102/65 โครงการประยุกต์ความรู้และทักษะ

ทางด้านอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

(Jewelry Season)

S2 : พัฒนาศักยภาพนิสิตโดยการ

จัดรูปแบบการสอนท่ีมีมาตรฐาน

ทันสมัยและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

เตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม

K6 : จ านวนรูปแบบสินค้าท่ีนิสิตพัฒนา

ร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน

1. เพ่ือแสดงศักยภาพของนิสิต ในรูปการจัด

นิทรรศการ Jewelry Season คร้ังท่ี 28

2. เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจหลักสูตรของวิทยาลัย

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สาขาอัญมณีและ

เคร่ืองประดับ สามารถน าความรู้และข้อมูลท่ี

ได้มาประกอบการตัดสินใจในการสมัครเข้า

ศึกษา

3. เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาทักษะทางด้านการ

ท างานเป็นทีมและทักษะส่ือสาร

1.ยอดผู้เข้าเย่ียมชมนิทรรศการและ 

YouTube 

2.ผลประเมินความสนใจและเข้าใจใน

หลักสูตรอัญมณีและเคร่ืองประดับจาก

กลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย

3.ผลประเมินผลงาน และการจัด

นิทรรศการโดยสถานประกอบการ

4. ต้นแบบเคร่ืองประดับ 3 มิติ

ไม่น้อยกว่า 

200 คน

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 75

จ านวนไฟล์

ต้นแบบ 27 ช้ิน

ม.ค.-65 วท.บ.อัญมณี

P103/65 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์

การท างานของนิสิตในการฝึกงาน

และฝึกสหกิจศึกษาร่วมกับสถาน

ประกอบการ

S2 : พัฒนาศักยภาพนิสิตโดยการ

จัดรูปแบบการสอนท่ีมีมาตรฐาน

ทันสมัยและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

เตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม

K8 : จ านวนนิสิตท่ีเข้าร่วมสหกิจศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิจัยและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม

K11 : จ านวน Active MOU 

 K12 : จ านวนเงินจากองค์กรเครือข่ายเพ่ือ

สนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร

1. เพ่ือให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงด้าน

การท างาน

2. พัฒนางานวิจัยและแก้ปัญหาร่วมกับสถาน

ประกอบการ

1. ผลการประเมินจากสถานประกอบการ

ท่ีนิสิตผ่านการประเมิน

2. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ

ต่อการท างานของนิสิต

ร้อยละ 100

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80

มี.ค.-ก.ค. 65 วท.บ.อัญมณี

แผนปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

P100 โครงการพัฒนาก าลังหลักของประเทศ
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รหัส ช่ือโครงการ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

P104/65 กิจกรรมการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม

การประกวดผลงาน

S2 : พัฒนาศักยภาพนิสิตโดยการ

จัดรูปแบบการสอนท่ีมีมาตรฐาน

ทันสมัยและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

เตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม

K4 : จ านวนนิสิตได้รับรางวัลด้านการ

ประกวดแผนธุรกิจ Startup/รางวัล

นวัตกรรม/รางวัลสร้างสรรค์ในระดับชาติ

K5 จ านวนนิสิตได้รับรางวัลด้านการ

ประกวดแผนธุรกิจ Startup/รางวัล

นวัตกรรม/รางวัลสร้างสรรค์ในระดับ

นานาชาติ

ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมการประกวดผลงาน

สร้างสรรค์

1 นิสิตได้ส่งประกวดผลงานในระดับชาติ

หรือนานาชาติ

2 นิสิตได้รับรางวัลจากการประกวด

ไม่น้อยกว่า 

10 ผลงาน

ไม่น้อยกว่า 

3 ช้ินงาน

ม.ค.-มี.ค. 65 วท.บ.อัญมณี

P105/65 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้าน

ความเป็นผู้ประกอบการออนไลน์

S2 พัฒนาศักภาพนิสิตโดยการ

จัดรูปแบบการสอนท่ีมีมาตรฐาน

ทันสมัยและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

เตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม

K6 จ านวนรูปแบบสินค้าท่ีนิสิตพัฒนา

ร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน

เพ่ือฝึกทักษะการประยุกต์ใช้หลักการตลาด

ออนไลน์ด้านการใช้ Keywords เพ่ือน าเสนอ

ผลิตภัณฑ์ในแพลตฟอร์มออนไลน์

1. จ านวนผู้เข้าร่วม

2. การประเมินความพึงพอใจจากนิสิตท่ี

เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80

ม.ค.-65 ศศ.บ.

ผลิตภัณฑ์ 

P106/65 โครงการปฏิบัติการร่วมเพ่ือ

เสริมสร้างทักษะการพัฒนารูปแบบ

สินค้า

S2 พัฒนาศักภาพนิสิตโดยการ

จัดรูปแบบการสอนท่ีมีมาตรฐาน

ทันสมัยและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

เตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม

K6 จ านวนรูปแบบสินค้าท่ีนิสิตพัฒนา

ร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน

K19 : จ านวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีการ

ผลิตสินค้าในเชิงพาณิชย์

เพ่ือเสริมประสบการณ์การพัฒนารูปแบบ

สินค้า ในกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ โดย

ปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายภายนอก ภายใต้

รายวิชา CPD 221, CPD 327

1. จ านวนผู้เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า 80% ของ

จ านวนเป้าหมายท่ีต้ัง

2. พัฒนารูปแบบสินค้า 

3. การประเมินความพึงพอใจจาก นิสิตท่ี

เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ ากว่า 80%

5 รูปแบบ เม.ย.-พ.ค. 65 ศศ.บ.

ผลิตภัณฑ์ 
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รหัส ช่ือโครงการ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

P107/65 โครงการภาคสนามเพ่ือศึกษาและ

พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน:การบริการ

วิชาการด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

S2: พัฒนาศักยภาพนิสิตโดยการ

จัดรูปแบบการสอนท่ีมีมาตรฐาน 

ทันสมัยและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

เตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 

(industry-teacher-student)

K6 จ านวนรูปแบบสินค้าท่ีนิสิตพัฒนา

ร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน

K15 จ านวนผลงานตีพิมพ์ในระดับ

นานาชาติ/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

1. เพ่ือศึกษาเรียนรู้ แลกเปล่ียนแนวคิด จาก

วิทยากร และ บุคลากร ท่ีเช่ียวชาญในด้าน

ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง

2.	นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขานวัตกรรมการ

ออกแบบสามารถออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาร่วมกับสถาน

ประกอบการ หรือ ชุมชนได้

3.เพ่ือการพัฒนาศักยภาพจากประสบการณ์

จริงแก่นิสิต สามารถน าองค์ความรู้ทางด้าน

ศิลปะ เทคโนโลยีและภูมิปัญญา มาพัฒนา

ความรู้ให้มีคุณภาพในการพัฒนาผลงานวิจัย

ในหลักสูตร และรายวิชาท่ีเก่ียวข้องต่อไป	

4. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขานวัตกรรม

การออกแบบสามารถผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์

ภูมิปัญญาร่วมกับสถานประกอบการ หรือ 

ชุมชนได้ และจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรได้

1. จ านวนรูปแบบสินค้าท่ีนิสิตพัฒนา

ร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน 

2. จ านวนเลขท่ีค าขอสิทธิบัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

3. ระยะเวลาด าเนินการการย่ืนขอจด

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ไม่น้อยกว่า 

20 รูปแบบ

10 เลขท่ีค าขอ 

ส าหรับสาย

สนับสนุน 

ภายใน 15 วัน

ท าการ

ม.ค. - มิ.ย.65 ศป.ม.

นวัตกรรม

P108/65 โครงการแสดงผลงานระดับ

บัณฑิตศึกษาและบุคลากร

S2: พัฒนาศักยภาพนิสิตโดยการ

จัดรูปแบบการสอนท่ีมีมาตรฐาน 

ทันสมัยและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

เตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 

(industry-teacher-student)

K6 จ านวนรูปแบบสินค้าท่ีนิสิตพัฒนา

ร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน

K15 จ านวนผลงานตีพิมพ์ในระดับ

นานาชาติ/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

1. เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

สร้างสรรค์ผลงานออกแบบ หรือบทความ

วิชาการ เพ่ือน าเสนอบนเวทีระดับชาติหรือ

นานาชาติ

2. เพ่ือสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตให้ได้รับ

การจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

1. จ านวนผลงานของนิสิตท่ีได้แสดงใน

เวทีระดับชาติหรือนาชาติ 

2.จ านวนเลขท่ีค าขอสิทธิบัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์  

3.ระยะเวลาด าเนินการการย่ืนขอจด

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

5 ผลงาน

5 เลขท่ีค าขอ 

ส าหรับสาย

สนับสนุน 

ภายใน 15 วัน

ท าการ

ม.ค. - มิ.ย.65 ศป.ม.

นวัตกรรม
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รหัส ช่ือโครงการ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

P109/65 โครงการ Orientation และ 

precollege นิสิตใหม่

S2: พัฒนาศักยภาพนิสิตโดยการ

จัดรูปแบบการสอนท่ีมีมาตรฐาน 

ทันสมัยและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

เตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 

industry-teacher-student)

K6 : จ านวนรูปแบบสินค้าท่ีนิสิตพัฒนา

ร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน

1. เพ่ือให้เรียนรู้กระบวนการท างานใน

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสามารถท างาน

ร่วมกันเป็นทีมได้

2. เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานและเคร่ืองมือท่ี

จ าเป็นในการเรียนในวิทยาลัยอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์

3. ได้รับประสบการณ์การท างานร่วมกับ

สถานประกอบการ/ชุมชน

1.ร้อยละของจ านวนนิสิตท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม

2.จ านวนสถานประกอบการ/ชุมชน ท่ีเข้า

ร่วม

3.ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/

ชุมชน ต่อผลงานนิสิต

4. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย

ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 95

ไม่น้อยกว่า 

3 ราย

ไม่น้อยกว่า 

15 ผลงาน

แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน

มิ.ย.-ส.ค.65  ส านัก

วิชาการ

สร้างสรรค์

P110/65 โครงการบางกอกเจมส์ S5: พัฒนารูปแบบและเพ่ิมมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ขยายผลเชิงพาณิชย์ และ

ถ่ายทอดผ่านศูนย์อุตสาหกรรม

สร้างสรรค์แห่งประเทศไทย

K19 : จ านวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีการ

ผลิตสินค้าในเชิงพาณิชย์

ตัวช้ีวัดรอง

K17 : จ านวนมูลค่าท่ีเกิดข้ึนหลังการท างาน

วิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์

1. เพ่ือให้บุคลากรและนิสิตได้ร่วมแสดงผล

งานนวัตกรรมสร้างสรรค์ เผยแพร่ความรู้

ทางด้านวัสดุแฟช่ัน และพัฒนาศักยภาพิสิต

โดยการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

เตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 

(industry-teacher-student) 

2. เพ่ือสร้างมาตรฐานผลงานและน าไป

พัฒนาการออกแบบ

3. เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรของ

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

จ านวนผลิตภัณ์ท่ีนิสิตน ามาจัดแสดง ไม่น้อยกว่า 

10 ผลงาน

ก.พ.-พ.ค.65  ศูนย์

อุตสาหกรรม

สร้างสรรค์
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รหัส ช่ือโครงการ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

P201/65 โครงการบริการวิชาการ การศึกษา

ภูมิปัญญาเพ่ืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์

S2 : พัฒนาศักยภาพนิสิตโดยการ

จัดรูปแบบการสอนท่ีมีมาตรฐาน 

ทันสมัยและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

เตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 

(industry-teacher-student)

K6 : จ านวนรูปแบบสินค้าท่ีนิสิตพัฒนา

ร่วมกับสถานประกอบการ/ชุมชน            

  

K3 : จ านวนช่ัวโมงท่ีให้ค าปรึกษา/ท างาน

ร่วมกับสถานประกอบการในเครือข่ายของ

วิทยาลัยต่อปี        

K9 : ร้อยละการสอนในระบบLMS ร่วมกับ

การสอนแบบ Active learning มุ่งเน้น

สมรรถนะหลักของบัณฑิตในแต่ละระดับช้ัน

1.เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาสู่การประยุกต์

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

2.เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการ

ออกแบบและสอดคล้องกับแนวคิดทางการ

ตลาด                 

3.เพ่ือใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอน

รายวิชาในหลักสูตรมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์

ร่วมกับผู้ประกอบการ/ชุมชน

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ของนิสิต

หลักสูตรแฟช่ัน ส่ิงทอ และเคร่ืองตกแต่ง

 พัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการ/ชุมชน

ได้ต้นแบบ

ผลิตภัณฑ์ 

ไม่น้อยกว่า 

30 ผลงาน

มิ.ย.-65 ศศ.บ.แฟช่ัน

P202/65 โครงการแสดงผลิตภัณฑ์งาน

สร้างสรรค์

S5: พัฒนารูปแบบและเพ่ิมมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ขยายผลเชิงพาณิชย์ และ

ถ่ายทอดผ่านศูนย์อุตสาหกรรม

สร้างสรรค์แห่งประเทศไทย

ตัวช้ีวัดหลัก 

K19 : จ านวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีการ

ผลิตสินค้าในเชิงพาณิชย์

1. เพ่ือให้บุคลากรและนิสิตได้ร่วมแสดงผล

งานสร้างสรรค์ เผยแพร่ความรู้ด้านวัสดุแฟช่ัน

 และพัฒนาศักยภาพนิสิตโดยการสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้เตรียมพร้อมเข้าสู่

อุตสาหกรรม (industry-teacher-student)

2. เพ่ือสร้างมาตรฐานงานด้านอัญมณี แฟช่ัน 

ส่ิงทอ และเคร่ืองตกแต่ง และน าไป

พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์

3. เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัย

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

1. จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีน ามาจัดแสดง

2. จ านวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีการผลิต

สินค้าในเชิงพาณิชย์

ไม่น้อยกว่า

10 ผลงาน

ธ.ค.-64  ศูนย์

อุตสาหกรรม

สร้างสรรค์

P200 โครงการพัฒนา สร้างนวัตกรรม และงานวิจัยสู่ชุมชน
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รหัส ช่ือโครงการ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

P301/65 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพของ

องค์กรและบุคลากรในยุค New 

normal ประจ าปีงบประมาณ 

2565” (โครงการสถาปนาวิทยาลัยฯ)

S7: มีการสร้างและจัดการระบบ

ฐานข้อมูล เพ่ือขับเคล่ือนองค์กรสู่ความ

เป็นเลิศ

K23 ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา

เทคโนโลยี 

K24 : การบริหารจัดการการเงินท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1. เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้เร่ือง

ระบบ blockchain และ Cryptography ท่ี

เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้กับ

บุคลากรของวิทยาลัยฯ

2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งร่วมกับเครือยข่าย

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

3. เพ่ือให้ได้แผนกลยุทธ์การปรับตัวของ

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล

1. ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจใน

ระบบ blockchain และ 

Cryptocurrency ส าหรับอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์

3. จ านวนสถานประกอบการท่ีเข้าร่วม

โครงการ

4. การสรุปผลโครงการและเบิกจ่าย

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80

อย่างน้อย 

1 ราย

แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน

ธ.ค.-64 รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

องค์กร

P302/65 โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการ วิทยาลัย

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  

ประจ าปีงบประมาณ 2565

S7 : มีการสร้างและจัดการระบบ

ฐานข้อมูลเพ่ือขับเคล่ือนองค์กรสู่ความ

เป็นเลิศ

   

K24 : การบริหารจัดการ/การเงินท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1. เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยรับรู้ วิสัยทัศน์

 ค่านิยมหลัก และเป้าหมายของวิทยาลัยฯ 

ร่วมกัน

2. เพ่ือให้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของ

วิทยาลัยลงสู่การปฏิบัติ

3. เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วม

ก าหนดกลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการ

และกิจกรรมท่ีขับเคล่ือนกลยุทธ์

4. เพ่ือติดตามประเมินความส าเร็จของการ

ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์

1. มีโครงการ/กิจกรรม ในการขับเคล่ือน

กลยุทธ์

2. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีส าหรับ

ขับเคล่ือนกลยุทธ์

ครบทุกส่วนงาน ธ.ค.-64 รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

องค์กร

P303/65 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

ขับเคล่ือนวิทยาลัยฯ

S1 : พัฒนาอาจารย์ให้มีความศักยภาพ

ในการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีทันสมัย

และเป็นต้นแบบการสอนใน

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

(teacher-student)

S7: มีการสร้างและจัดการระบบ

ฐานข้อมูล เพ่ือขับเคล่ือนองค์กรสู่ความ

เป็นเลิศ

K1 : จ านวนอาจารย์ท่ีผ่านการรับรอง 

Professional Standard Framework 

(PSF)

K2 : จ านวนอาจารย์ท่ีมีรับรองวิทยฐานะ

K23 ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา

เทคโนโลยี 

K24 : การบริหารจัดการการเงินท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพ่ือพัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะด้านงาน มี

ความพร้อมในการขับเคล่ือนกลยุทธ์ของ

วิทยาลัยฯ รวมท้ังการบริหารและปฏิบัติงาน

ตามภารกิจหลักต่าง ๆ

แผนการพัฒนาบุคลากร อย่างน้อย 

1 แผน

ก.พ.-มิ.ย.65 รองคณบดี

ฝ่ายพัฒนา

องค์กร

P300 โครงการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และงานวิจัย
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รหัส ช่ือโครงการ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

P304/65 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย S1 : พัฒนาอาจารย์ให้มีความศักยภาพ

ในการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีทันสมัย

และเป็นต้นแบบการสอนใน

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

(teacher-student)

S4: สร้างมาตรฐานงานวิจัย เพ่ือ

ขับเคล่ือนอุตสาหกรรม พร้อมรับการ

แข่งขัน ในตลาดสากล

S7: มีการสร้างและจัดการระบบ

ฐานข้อมูล เพ่ือขับเคล่ือนองค์กรสู่ความ

เป็นเลิศ

K2 : จ านวนอาจารย์ท่ีมีรับรองวิทยฐานะ

K13 : จ านวนเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

K24 : การบริหารจัดการการเงินท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยบุคลากร

ของวิทยาลัยฯ 

2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสการได้รับสนับสนุน

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ

จ านวนเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 5 ล้าน ก.พ.-มิ.ย. 65 รองคณบดี

ฝ่าย

นวัตกรรมฯ

P305/65 โครงการนิทรรศการด้านแฟช่ัน ส่ิง

ทอ และเคร่ืองตกแต่ง (นิสิต ปีท่ี 1,2,

 ผู้รับผิดชอบหลัก นิสิต ช้ันปีท่ี 3,4)

S5: พัฒนารูปแบบและเพ่ิมมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ขยายผลเชิงพาณิชย์ และ

ถ่ายทอดผ่านศูนย์อุตสาหกรรม

สร้างสรรค์แห่งประเทศไทย

K19 : จ านวนต้นแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีการ

ผลิตสินค้าในเชิงพาณิชย์  

K3 : จ านวนช่ัวโมงท่ีให้ค าปรึกษา/ท างาน

ร่วมกับสถานประกอบการในเครือข่ายของ

วิทยาลัยต่อปี                

K7 : ร้อยละจ านวนนิสิตท่ีได้รับผลการ

ประเมินสมรรถนะจากสถานประกอบการ

ในระดับดีข้ึนไป

เพ่ือแสดงผลงานและเผยแพร่ผลสร้างสรรค์

ของนิสิตหลักสูตรแฟช่ัน ส่ิงทอ และเคร่ือง

ตกแต่ง ในระดับชาติ

1. จ านวนผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

 

2. จ านวนนิสิตมีแนวทางการสร้าง

แบรนด์และการเจราจาธุรกิจเข้า

 ไม่น้อยกว่า 

20 ผลงาน

ไม่ต่ ากว่า 

20  คน

มิ.ย.-65 ศศ.บ.แฟช่ัน
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