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สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
หนวยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

ที่

ตัวชว
ี ้ ัด
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หน วย
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เป า
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5
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นํ ้าหนั ก

ผูรับผิดชอบ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหทัน
สมัย ไดมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็ นองคกร
แหงนวัตกรรม และมีความม่น
ั คงทางการเงิน
2564-006-01 จํานวนชุมชน/ประเด็นที่ไดรับการชน
ี้ ํ า
แกไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สราง
สรรคข้ น
ึ

4

0.0000

น.ส.คัทลียา ปั ญญาอูด

2564-006-02 จํานวนกําลังแรงงานและผูสูงวัย กลุม
เป าหมายไดรับการพัฒนา

4

0.0000

น.ส.คัทลียา ปั ญญาอูด

2564-006-03 รอยละของอาจารยที่มีผลงานวิจัย
พัฒนาชุมชนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากการมี
สวนรวมของชุมชนตอจํานวนอาจารย
ประจํา

6

0.0000

น.ส.คัทลียา ปั ญญาอูด

2564-006-04 รอยละของงบประมาณทุนอุดหนุนการ
วิจัยพัฒนาชุมชนทองถิ่นตองบ
ประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยทงั ้ หมด

5

0.0000

น.ส.สุติมา นครเขต

2564-006-05 จํานวนบทความที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งอยู
ในฐานขอมูลตามเกณฑประกันคุณ
ภาพ

4

0.0000

น.ส.สุติมา นครเขต

2564-006-06 จํานวนผลงานวิจัยที่ย่ น
ื จดสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร หรือไดรับสิทธิบัตร อนุสิ
ทธิบัตร

4

0.0000

น.ส.คัทลียา ปั ญญาอูด

2564-006-07 จํานวนนวัตกรรมหรือมาตรฐานดาน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนทอง
ถิ่น

3

0.0000

อ.ธนกิจ โคกทอง

2564-006-08 จํานวนกิจกรรมการใหความรูทางดาน
เทคโนโลยีที่บริการใหกับชุมชนทอง
ถิ่น

4

0.0000

น.ส.คัทลียา ปั ญญาอูด
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2564-006-09 รอยละของหลักสูตรที่มีงานวิจัยของ
นักศึกษาซ่ งึ นําไปใชการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่น หรือมีผลงานตีพิมพเผยแพร
จากงานวิจัยของนักศึกษา

4

0.0000

น.ส.คัทลียา ปั ญญาอูด

2564-006-10 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

4

0.0000

น.ส.สุติมา นครเขต
,โปรแกรมวิชา

2564-006-11 รอยละของนักศึกษาชน
ั ้ ปีสุดทายที่ผาน
การประเมินคุณภาพตามกรอบ
KPRUQF โดยไดรับคะแนนประเมิน
ไมนอยกวา 3.51 จากระดับคะแนน 5

5

0.0000

น.ส.นิสรา สิงหทอง

2564-006-12 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับการข้ น
ึ
ทะเบียนประกอบวิชาชีพหรือผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง
ชาติที่เกี่ยวของกับสาขา

4

0.0000

น.ส.สุติมา นครเขต
,โปรแกรมวิชา

2564-006-13 รอยละของนักศึกษาระดับป
 ริญญาตรีป
 ี
สุดทายที่สอบผานในระดับ A2 ตาม
มาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอ่ น
ื ๆ
ที่เทียบเทา

4

0.0000

น.ส.สุติมา นครเขต
,โปรแกรมวิชา

2564-006-14 อัตราการไดงานทํา/ทํางานตรงสาขา
/ประกอบอาชีพอิสระทงั ้ ตามภูมิลําเนา
และนอกภูมิลําเนาของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภายในระยะเวลา
1 ปี

6

0.0000

น.ส.สุติมา นครเขต
,โปรแกรมวิชา

2564-006-15 รอยละของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่
มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระ
ดับดี

6

0.0000

น.ส.สุติมา นครเขต
,โปรแกรมวิชา
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2564-006-16 จํานวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงใหทัน
สมัย หรือหลักสูตรใหมในรูปแบบสห
วิทยาการที่ตอบสนองตอการพัฒนา
ทองถิ่นและสอดคลองกับการพัฒนา
ประเทศ

4

0.0000

น.ส.สุติมา นครเขต
,โปรแกรมวิชา

2564-006-17 จํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติ
งานจริง

4

0.0000

น.ส.ศศิธร หมอนกัน
ทา โปรแกรมวิชา

2564-006-18 รอยละของอาจารยที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ (ดานความรูความสามารถ
สื่อสารเป็ นภาษาอังกฤษในระดับดี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ น
ึ อยางตอเนื่อง
ศักยภาพการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน)

4

0.0000

น.ส.สุติมา นครเขต
,โปรแกรมวิชา

2564-006-19 จํานวนหลักสูตรระยะสน
ั ้ /การใหบริการ
ที่กอใหเกิดรายได

4

0.0000

น.ส.นิสรา สิงหทอง
,นายวัชระ แสงจันทร
ไทย,น.ส.ยุวธิดา พรม
สายใจ

2564-006-20 รอยละของหนวยงานที่มีระบบการ
บริหารจัดการที่ไดรับการรับรองตาม
เกณฑมาตรฐานสากล

4

0.0000

น.ส.คัทลียา ปั ญญาอูด
,น.ส.สุติมา นครเขต

2564-006-21 รอยละของหนวยงานที่มีการบริหาร
จัดการที่สอดคลองกับมาตรฐานมหา
วิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส

4

0.0000

นายวัชระ แสงจัน
ทรืไทย

2564-006-22 รอยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตาม
เกณฑที่กําหนด

4

0.0000

น.ส.สุติมา นครเขต

2564-006-23 จํานวนเครือขายที่ดําเนินกิจกรรม
ความรวมมือในการพัฒนาองคกร

5

0.0000

น.ส.สุติมา นครเขต

100.00

0.0000

รวม
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