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แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ฉบับนี้ เป็นแผนที่จัดท าขึ้น
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนของคณะฯ ที่ได้ร่วมกันระดมความคิด วิเคราะห์    
เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ใน 4 ปี ภายใต้กรอบนโยบายแผนยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   

สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกอบด้วยประเด็น
ส าคัญ 5 บท คือ บทที่ 1 บทน า,  บทที่ 2 บริบทที่เก่ียวข้องและการวิเคราะห์สถานการณ์,  บทที่ 3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม,  บทที่ 4  การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ไปสู่การปฏิบัติ ,            
บทที่ 5  การก ากับติดตามประเมินผล   

ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  จะได้จัดท าเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีและแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตลอดจนจะเป็นเครื่องมือส าหรับการบูรณาการแปลง
แผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆ  โดยทุกภาคส่วนของคณะ                
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ของคณะ ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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ก 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

การจัดท ายุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผ่านกลไกการระดม
ความคิดเห็น  มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ที่คาดว่าจะส่งผลต่อทิศทางการพัฒนา  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อันจะน าไปสู่การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งระบบการ
ติดตามประเมินผล  โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากการด าเนินงานที่ผ่านมา 
2. การรวบรวมสภาพปัญหาและประเด็นในการพัฒนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในอนาคต 4 ปี 

 รับฟังปัญหา อุปสรรค และการพัฒนาคณะ 
3. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลนโยบายในระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี และ

สิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 การศึกษาความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ อาทิ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   

(พ.ศ. 2560-2579), THAILAND 4.0,  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -
2564),  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579),  อุดมศึกษา 4.0,  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 และนโยบายรัฐบาล 

4. การสรุปประเด็นเพ่ือน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 
2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 การระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2564 และ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 การคาดการณ์อนาคตและความสามารถของประเทศไทยด้านการจัดการศึกษา 
5. การก าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดของแผน

ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้ครอบคลุมในทุกระดับ และทุกมิติ  
 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
 การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

6. การรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 การระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

และประชาพิจารณ์ร่างแผน ต่อบุคลากรทุกภาคส่วนของคณะ  
 
 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก   
เพ่ือการพัฒนาคณะให้มีคุณภาพและมีเสถียรภาพ ตลอดจนมีการกระจายการมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม             
สู่หน่วยงานทุกภาคส่วนของคณะ  ภายใต้วิสัยทัศน์ “คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นองค์กรชั้นน าในการ
ผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติ ด้านครูวิชาชีพ นักเทคโนโลยี บุคลากรทางการศึกษาในระดับประเทศ มุ่งสู่ระดับ
สากล”   ซึ่งสอดรับกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นน า
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับสากล โดยในการด าเนินการเพ่ือ
ขับเคลื่อนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้ก าหนดกรอบการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์     
พ.ศ. 2561-2564 ไว้ดังนี้   
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

รวมทุกภารกิจ 70 78 118,560,800 
1.  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านครูวิชาชีพนักเทคโนโลยี 
และบุคลากรทางการศึกษา รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 

28 32 54,468,200 

2.  การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค ์เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

10 7 23,456,800 

3.  การพัฒนาความเป็นนานาชาติ 9 9 9,888,700 
4.  การพัฒนางานบริการวิชาการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพ แก่สถานศึกษา  สถานประกอบการ  ชุมชน 
และพ้ืนที่เป้าหมาย 

10 5 3,916,800 

5.  การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และสิ่งแวดล้อม 

5 3 2,194,300 

6.  การพัฒนาศักยภาพองค์กร รองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 
4.0 และเป็นหน่วยงานภายใต้ มหาวิทยาลัยในก ากับ 

8 22 24,636,000 

 
ในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติสู่การปฏิบัติ  คือ การน าประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งเป็น

กระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์คณะ มีการด าเนินการที่ส าคัญคือ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ
คณะ ที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งคณะจะก าหนด โครงการ 
กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของคณะฯ  

 

ส าหรับการก ากับติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2564  ยึดหลักการกระจาย
อ านาจ ด้วยการสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานของหน่วยงานภายใต้คณะ ให้มีบทบาทหน้าที่ในการมี  
ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  กลยุทธ์       
ที่ตนรับผิดชอบ โดยที่งานแผนงานและงบประมาณ เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปในภาพรวมของแผน
เพ่ือรายงาน คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักส าคัญที่ช่วยให้เกิดแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์         
เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพ่ือการพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่มีอัตลักษณ์  มีคุณภาพมาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับ และเป็น “เป็นองค์กรชั้นน าในการผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติ ด้านครูวิชาชีพ นักเทคโนโลยี 
บุคลากรทางการศึกษาในระดับประเทศ มุ่งสู่ระดับสากล” 
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บทที่ 1 
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 และข้อมูลพื้นฐาน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้จัดตั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 ปีที่ 60 
ในรัชกาลปัจจุบัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
พ.ศ. 2548 โดยมีจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ หมวดที่ 1 บททั่วไป มาตรา 7 ที่ก าหนดไว้ว่า ให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง   
ที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาส
ในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก 

 
ในปี พ.ศ. 2550 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งส่วนราชการใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550    ให้ใช้ “คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม” ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีหน้าที่ในการผลิตครูวิชาชีพ นักอุตสาหกรรม           
นักเทคโนโลยีและนักวิชาการศึกษา ท าการวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

 
1.1 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561 - 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี  จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 โดยใช้เป็นแผนแม่บทในการวิเคราะห์ และ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561 - 2564 ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และกระบวนการในการจัดท าแผน
ได้ด าเนินงานโดยการประชุมและวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุน และผ่าน
การประชาพิจารณ์ของบุคลากรในคณะท าให้ได้แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561 – 2564 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
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กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

ประชุมกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
วิเคราะห์ (SWOT) และจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

พ.ศ.2561-2564 

เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ.2561-2564 
ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 

จัดโครงการเพ่ือระดมความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2564  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และประชาพิจารณ์ร่างแผน ต่อบุคลากรทุกภาคส่วนของ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

เสนอ (ร่าง) ยทุธศาสตร์ 
และแผนฯ 
ต่อท่ีประชุม 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 

 

ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ฉบับสมบูรณ์) 
เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจ าคณะ 

 

ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 สู่การปฏิบัติ 
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แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ฉบับนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คณะ

ได้เห็นความเชื่อมโยงของการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ส่งผลในเชิงสนับสนุน เพ่ือให้คณะก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้เป็นกรอบในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานในช่วงระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า 

 
1.2  ข้อมูลพื้นฐานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

1.2.1  พื้นที่ตั้ง 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งอยู่ที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต 

นครนายก ต าบลคลองหก อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110   โทรศัพท์ 0 2 549 4700 -52 โทรสาร       
0 2577 5049 www.teched.rmutt.ac.th  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีพ้ืนที่จ านวน 7,304 ตารางเมตร ประกอบด้วย 
  อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม       4,494.40  ตารางเมตร 
  อาคารศึกษาศาสตร์ 1                           202.50   ตารางเมตร  
  อาคารศึกษาศาสตร์ 2                                 2,337.10  ตารางเมตร 

1.2.2  การแบ่งส่วนราชการของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แบ่งส่วนราชการ เป็นส านักงานคณบดี ภาควิชาการศึกษา ภาควิชา    
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม รวมทั้งภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาองค์ความรู้และประสิทธิภาพในการบริหารราชการคณะฯ  
ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการสังคม และ     
การให้บริการเพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลัก ประกอบด้วย 

1. ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
2. ฝ่ายบริหารและวางแผน 
3. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 

ภาควิชา/สาขาวิชา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 3 ภาควิชา      
14 สาขาดังนี้ 

1. ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 9 สาขา 
- สาขาครุศาสตร์โยธา 
- สาขาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
- สาขาครุศาสตร์เครื่องกล 
- สาขาครุศาสตร์อุตสาหการ 
- สาขาเทคโนโลยีการผลิต 
- สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
- สาขาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
- สาขาครุศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
- สาขาเทคนิคศึกษา 
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2. ภาควิชาการศึกษา 4 สาขา 

- สาขาแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา 
- สาขาบริหารการศึกษา 
- สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
- สาขาหลักสูตรและการสอน 

 
3. ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3 สาขา 

- สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 
- สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

 
 ฝ่าย/งาน ท าหน้าที่เป็นหน่วยประสานส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่คณะฯ 
 

1. ฝ่ายบริหารและวางแผน 
- งานสารบรรณ 
- งานบุคลากร 
- งานการเงิน 
- งานบัญชี 
- งานพัสดุ  
- งานเอกสารการพิมพ์ 
- งานแผนงานและงบประมาณ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานอาคารสถานที ่
- งานยานพาหนะ 

 
2. ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

- งานทะเบียนและวัดผล 
- งานพัฒนาหลักสูตร 
- งานวิจัยและประเมินผล 
- งานบริการวิชาการ 
- งานสหกิจศึกษา 
- งานเทคโนโลยีการศึกษา 
- งานวิเทศสัมพันธ์ 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานบัณฑิตศึกษา 
- งานวิทยบริการและสารสนเทศ 
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3. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

- งานกิจกรรมนักศึกษา 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานวินัยและจริยธรรม 
- งานศิลปวัฒนธรรม 
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โครงสร้างการบริหารของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สาขาครุศาสตร์โยธา 

 สาขาครุศาสตร์ไฟฟ้า 

 สาขาครุศาสตร์เคร่ืองกล 

 สาขาครุศาสตร์อุตสาหการ 

 สาขาเทคโนโลยีการผลติ 

 สาขาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

 สาขาครุศาสตร์คอมพวิเตอร์ 

 สาขาครุศาสตร์อเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

 สาขาเทคนิคศึกษา 

คณบด ี

รองคณบดฝ่ีายบริหารและวางแผน รองคณบดฝ่ีายวิชาการและวจิัย รองคณบดฝ่ีายพฒันานักศึกษา 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายพฒันานักศึกษา 

 สาขาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษา 

 สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศการศึกษา 

 สาขาคอมพวิเตอร์ศึกษา 

 

 สาขาการแนะแนวและจิตวทิยาารศึกษา 

 สาขาการบริหารการศึกษา 

 สาขาวจิัยและประเมินผลการศึกษา 

 สาขาหลกัสูตรและการสอน  

 

 งานทะเบียนและวดัผล 

 งานพฒันาหลักสูตร 

 งานวจิัยและประเมินผล 

 งานบริการวชิาการ 

 งานสหกจิศึกษา 

 งานเทคโนโลยกีารศึกษา 

 งานวเิทศสัมพนัธ์ 

 งานประกนัคุณภาพ 

 งานบัณฑิตศึกษา 

 งานวทิยบริการและสารสนเทศ 

 งานธุรการภาควชิา / สาขา 

 

 งานสารบรรณ 

 งานบุคลากร 

 งานการเงนิ 

 งานบัญชี 

 งานพสัดุ 

 งานเอกสารการพมิพ์ 

 งานแผนงานและงบประมาณ 

 งานประชาสัมพนัธ์ 

 งานอาคารสถานที่ 

 งานยานพาหนะ 

 

 งานกจิกรรมนักศึกษา 

 งานกฬีาและนันทนาการ 

 งานวนิัยและจริยธรรม 

 งานศิลปวฒันธรรม 

 

หัวหน้าภาควชิาการศึกษา หัวหน้าภาควชิาครุศาสตร์อุตสาหกรรม   หัวหน้าภาควชิาเทคโนโลยแีละส่ือสารการศึกษาการศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี 

หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลศิทางการศึกษา 

หัวหน้าภาควชิา 
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1.2.3  ข้อมูลหลกัสูตร 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ 
ปัจจุบันมีหลักสูตรเปิดสอน จ านวนทั้งสิ้น 17 หลักสูตร จ าแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี  12 หลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 

ระดับปริญญาโท  3 หลักสูตร 

ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร 
 
 

ตาราง 1-1  หลักสตูรที่เปิดสอน ระหว่างปีการศึกษา 2555-2560 
 

ระดับการศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
หลักสูตรที่เปิดสอน 16 17 17 17 17 17 

ระดับปริญญาตรี 12 12 12 12 12 12 

- ป.ตรี 4 ปี 5 5 5 5 5 5 

- ป.ตรี 5 ปี 7 7 7 7 7 7 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 1 1 1 1 1 

ระดับปริญญาโท 3 3 3 3 3 3 

ระดบัปริญญาเอก - 1 1 1 1 1 

 
แผนภาพ 1-1  หลักสูตรที่เปิดสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
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1.2.4  ข้อมูลนักศึกษา 
 

แผนภาพ 1-2  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ระหว่างปกีารศึกษา 2556-2560 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

แผนภาพ 1-3  จ านวนนักศึกษารับเข้าใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2556-2560 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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แผนภาพ 1-4  ผู้ส าเร็จการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2555-2559 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

 
 

ตาราง 1-2  ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในช่วงปี 2554-2558 
 

การมีงานท าของบัณฑิต 
2554 2555 2556 2557 2558 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ที่ได้งานท า 488 82.96 306 81.38 274 80.59 317 79.45 229 72.93 

ศึกษาต่อ/ท างานและ 
ศึกษาต่อ 

9 16.67 20 5.32 8 2.35 
10 2.51 17 4.14 

ที่ยังมิได้งานท าและ 
ไม่ได้ศึกษาต่อ 

69 12.78 62 16.49 55 16.18 
78 19.55 59 18.79 

ยังไม่ได้ท างานอยู่ระหว่าง
เกณฑ์ทหาร 

14 2.59 5 1.33 3 0.88 0 0 5 1.59 

ยังไม่ได้ท างานอยู่ระหว่าง
อุปสมบท 

0 0 3 8.8 0 0 0 0 4 1.27 

ท างานตรงสาขา 405 90.4 90 23.94 - 63.03 227 71.61 174 75.98 
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แผนภาพ 1-5  ความพงึพอใจของนายจ้าง ผูป้ระกอบการ ผู้บังคับบญัชา ทีม่ตี่อคุณภาพบัณฑิต 
ในช่วงปี 2555-2558 

 
 
1.2.5  ข้อมูลบุคลากร 
 

ตาราง 1-3 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามลักษณะของภารกิจ ระหว่างปี 2556-2560 
 

ปีงบประมาณ 
บุคลากร (คน) 

รวมทั้งสิ้น 
สายวิชาการ สายสนับสนุน 

2556 90 58 148 
2557 103 65 168 
2558 103 67 170 
2559 99 63 162 
2560 105 63 168 

 

แผนภาพ 1-6  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามลักษณะของภารกิจ 
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ตาราง 1-4  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภท ระหว่างปี 2556-2560 

 

ประเภท 2556 2557 2558 2559 2560 
ข้าราชการ 67 67 63 59 59 
ลูกจ้างประจ า - - - - - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 23 36 40 40 46 
พนักงานราชการ - - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 90 103 103 99 105 
 

แผนภาพ 1-6  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามลักษณะของภารกิจ ประจ าป ี2560 

 
 

ตาราง 1-5  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 
ระหว่างปี 2556-2560 

 

ประเภท 2556 2557 2558 2559 2560 
1. ปริญญาเอก 37 39 44 47 51 
2. ปริญญาโท 52 63 58 51 53 
3. ปริญญาตรี 1 1 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 90 103 103 99 105 
 

แผนภาพ 1-7  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ประจ าปี 2560 
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ตาราง 1-6  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ระหว่างปี 2556-2560 
 

ประเภท 2556 2557 2558 2559 2560 
1. ศาสตราจารย์ - - - - - 
2. รองศาสตราจารย์ 4 5 5 5 6 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26 27 31 35 35 
4. อาจารย์ 60 71 67 59 64 

รวมทั้งสิ้น 90 103 103 99 105 
 
แผนภาพ 1-8  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี 2560 
 

 
 
 

ตาราง 1-6  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
ระหว่างปี 2556-2560 

 
ประเภท 2556 2557 2558 2559 2560 

ข้าราชการ 7 7 7 3 3 
ลูกจ้างประจ า 3 3 3 3 3 
พนักงานมหาวิทยาลัย 7 13 14 14 14 
พนักงานราชการ - 1 1 1 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 41 41 41 41 41 

รวมทั้งสิ้น 58 65 66 62 62 
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แผนภาพ 1-9 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามประเภทบุคลากร ประจ าปี 2560 

 

 
 

 
ตาราง 1-7  จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุน จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

ระหว่างปี 2556-2560 
 

ประเภท 2556 2557 2558 2559 2560 
1. ปริญญาเอก - - - - - 
2. ปริญญาโท - 1 4 5 6 
3. ปริญญาตรี 56 62 60 55 54 
4. ต่ ากว่าปริญญาตรี 2 2 2 2 2 

รวมทั้งสิ้น 58 65 66 62 62 
 

แผนภาพ 1-10 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ประจ าปี 2560 
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1.2.6  ข้อมูลการวิจัย 
 

แผนภาพ 1-11  จ านวนเงินงบประมาณด้านวิจัย ระหว่างปีงบประมาณ 2555-2560 
 

 
 

แผนภาพ 1-12  จ านวนเงินงบประมาณด้านวิจัย แยกตามประเภทแหล่งเงนิ 
ระหว่างปีงบประมาณ 2555-2561 
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ตาราง 1-8 ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2560 
 

ระดับผลงาน 2557 2558 2559 2560 รวมทั้งสิ้น 
ระดับ

นานาชาต ิ
10 19 14 20 63 

ระดับชาติ 10 10 44 48 143 
รวม 20 29 58 68 206 

 
แผนภาพ 1-13  ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2560 

 

 
 

ตาราง 1-9  ผลงานที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
และอยู่ระหว่างเสนอขอ 

 

ปีงบประมาณ 
ผลงานวิจัย 

ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
ได้รับการจด อยู่ระหว่างเสนอขอ ได้รับการจด อยู่ระหว่างเสนอขอ 

2557 - - - - 
2558 84 - - - 
2559 - - 1 - 
2560 - - - - 

รวมทั้งสิ้น 84 - 1 - 
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1.2.7  ข้อมูลการบริการวิชาการ 
 

แผนภาพ 1-14  รายได้จากการบริการวิชาการ ระหว่างปีงบประมาณพ.ศ. 2557-2560 
 

 
 
1.2.8  ข้อมูลงบประมาณ  
 

แผนภาพ 1-15  การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 
ระหว่างปีงบประมาณ 2556 – 2560 
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แผนภาพ 1-16  ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ าแนกตามประเภทของงบประมาณ 

ระหว่างปีงบประมาณ 2556 – 2560 
 

 
 

 

1.2.9  ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้มีการประเมินผลระบบคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน และภายนอก 
และใช้เป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการในคณะ จากการประเมินผลตามกรอบแนวทางต่าง 
ๆ ระหว่างปี 2556 – 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับผลคะแนนการประเมิน ต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ตาราง 1.10  ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) 
 

ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) 
ปีการศึกษา 2550 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2553-2555 (รอบ 3) 

3.24 
(ระดับดี) 

4.53 
(ระดับดีมาก) 

 

 

2556 2557 2558 2559 2560 
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ตารางที่ 1.11  ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

 

ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) 
ปีการศึกษา 

2554 
ปีการศึกษา 

2555 
ปีการศึกษา 

2556 
ปีการศึกษา 

2557 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
ใช้เกณฑ์การประเมินฯ พ.ศ. 2553 (คะแนนเต็ม 5) ใช้เกณฑ์การประเมินฯ พ.ศ. 2557 (คะแนนเต็ม 5) 

4.37 
(ระดับดี) 

3.96 
(ระดับดี) 

3.74 
(ระดับดี) 

3.27 
(ระดับพอใช้) 

3.84 
(ระดับดี) 

4.27 
(ระดับดี) 

 

 
 

 
ตารางที่ 1.12  ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

แยกรายองค์ประกอบ ระหว่างปีการศึกษา 2554-2556 
 
องค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 
องค์ประกอบที่ 1 4 4 4 
องค์ประกอบที่ 2 4.19 3.93 4.01 
องค์ประกอบที่ 3 4 4 4 
องค์ประกอบที่ 4 5 3.86 3.29 
องค์ประกอบที่ 5 5 3 4 
องค์ประกอบที่ 6 4 4 4 
องค์ประกอบที่ 7 4.75 4 3.25 
องค์ประกอบที่ 8 4 4 4 
องค์ประกอบที่ 9 3 3 3 

รวม 4.37 3.96 3.74 
 
 
 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 



   

  แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

19 
 

 
แผนภาพ 1-16  กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายองค์ประกอบ 

ระหว่างปีการศึกษา 2544-2556 
 

 
 
 

ตารางที่ 1.13  ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
แยกรายองค์ประกอบ ระหว่างปีการศึกษา 2554-2556 

 

องค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 
2557 2558 2559 

องค์ประกอบที่ 1 2.64 3.82 3.74 
องค์ประกอบที่ 2 4.25 4.67 5.00 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 3.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 4 4.00 3.00 4.00 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 3.50 4.50 
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.27 3.84 4.27 

 
แผนภาพ 1-17  กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายองค์ประกอบ 

ระหว่างปีการศึกษา 2557-2559 
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บทที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์สถานการณ์ 

2.1  บริบทที่เกี่ยวข้อง 
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ซึ่งเกิดเนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค

โลกาภิวัฒน์  (Global  Change)  การเปิดเสรีทางการค้าและบริการ  (Free  Trade  Agreement)  การก้าว
เข้าสู่สังคมเศรษฐกิจยุคฐานความรู้และข้อมูลข่าวสาร  สภาพบริบทของโลกที่ส่งผลต่อนานาประเทศ  ได้แก่  
วิกฤติพลังงานและสิ่งแวดล้อม การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของนานาประเทศ  วิกฤติความผันผวนของสภาพ
เศรษฐกิจการเงินของประเทศในฝั่งยุโรป  ปัจจัยภายนอกเหล่านี้  ส่งผลต่ อสภาพเศรษฐกิจและสังคม  
การเมืองของประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องท้าทายต่อสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมด้าน
งานวิชาการและวิจัย เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและก้าวสู่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ   

บริบทและแนวโน้มของโลก  ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทของเศรษฐกิจ  สังคมและการศึกษา
ของประเทศ  เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและเผชิญความท้าทายของโลก  ต่อค่านิยม  วัฒนธรรม  
การเรียนรู้ เพ่ือก้าวสู่สังคมยุคฐานความรู้และในโลกยุคไร้พรมแดน ซึ่งส่งผลต่ อนโยบายของประเทศ 
ประกอบด้วย    

2.1.1  แผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

 ยุทธศาสตร์ชาติ (ของไทย) หมายถึง การสร้างศักยภาพหรือขีดความสามารถของประเทศ ให้เกิด
ความพร้อมของทุกด้าน ในการใช้จุดแข็งภายในประเทศ หรือใช้โอกาสที่เกิดจากภายนอกประเทศ มาช่วงชิง
ฉกฉวยผลประโยชน์ที่เป็นของประเทศ หรือให้ประเทศสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างเต็มที่ และลด
หรือขจัดจุดอ่อนของภายในประเทศหรือหลีกเลี่ยงหรือสร้างเกราะป้องกันจากภัยคุกคามที่มาจาก           
นอกประเทศ โดยสร้างระบบความมั่นคงของประเทศ ประกอบด้วยความมั่นคงด้านการเมือง ความมั่นคงด้าน
เศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านสังคมจิตวิทยา ความมั่นคงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้ง 

ความมั่นคง  ด้านการป้องกันประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ (ของไทย) แบ่งตามมุมมองเชิงวิสัยทัศน์ ได้ 2 แบบ คือ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติแบบ outdoor คือการหันหน้ามองออกไปข้างนอกหรือออกไปนอกประเทศ      

โดยมองไปที่โอกาสและภัยคุกคามที่เกิดขึ้น และส่งผลกระทบเข้ามาในประเทศ ยุทธศาสตร์แบบ indoor      
คือการหันหน้ากลับมามองที่ภายในหรือหันกลับมามองภายในประเทศ โดยการมองไปที่จุดแข็งและจุดอ่อน  
(ความเข้มแข็งและความอ่อนแอ) ที่เรามีอยู่หรือที่เราก าลังเผชิญอยู่ 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ (ไทย) จะต้องใช้ “คน” ในรูปของแผนคน ใช้ ”เงิน” ในรูปของแผนเงิน
(งบประมาณ)  ท า “งาน” ในรูปแผนงาน (โครงการ) เป็นเครื่องมือ (tools) เพ่ือเป็นตัวผลักดันหรือตัว
ขับเคลื่อน (drivers) ก าลังอ านาจของชาติ (ไทย) ซึ่งมีองค์ประกอบต่างๆ  ดังนี้คือ ก าลังอ านาจด้านการเมือง 
ก าลังอ านาจด้านเศรษฐกิจ ก าลังอ านาจด้านสังคมจิตวิทยา ก าลังอ านาจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และก าลังอ านาจด้านป้องกันประเทศ  
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เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุ             
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ 
 
กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 
 1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
  1.3 การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  2.1 สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น 
ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน 
  2.2 พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการไทย พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  3.2 สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  3.3 สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  4.1 สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  4.2 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  6.1 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  6.2 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  6.3 การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
  6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
  6.5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและ
บุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 
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2.1.2  THAILAND 4.0 
  

 THAILAND 4.0 คือ เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วย นวัตกรรม    
  เป้าหมาย  :  ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน 20 ปี ข้างหน้า ยกระดับคุณภาพ 
                                   ชีวิตของประชาชน 
  ตัวช้ีวัด     :  สร้างรายได้เฉลี่ยของประชากรมากกว่า 12,000 เหรียญ/คน/ปี เพื่อให้  
                                   ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 
  กลยุทธ์    :   ใช้ Value-Based Economy 
 

 
 

แผนภาพ 2-1 โมเดลประเทศไทย 4.0 
 

2.1.2.1  กับดักประเทศ ที่มีรายได้ ระดับปานกลาง รายได้ที่เหลื่อมล้ า 
 

 ประเทศต้องเผชิญกับกับดักท่ีมีรายได้ระดับปานกลางและกับดักความเหลื่อมล้ า ส่วนประเด็นท้าทาย
ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศคือ การเปลี่ยนสถานะจากประเทศรายได้ปานกลาง (ความมั่งคั่ง
กระจุก) ไปเป็นประเทศรายได้สูง (ความม่ังคั่งกระจาย) 

 
แผนภาพ 2-2  โครงสร้างเศรษฐกิจ การเผชิญกับกับดักประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง 
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2.1.2.2  ความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลง 

 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม อยู่ในอันดับที่ 30 จา 60 ประเทศชั้นน า 
ในขณะที่มาเลเซีย อยู่อันดับที่ 14 และสิงค์โปร์ อันดับที่ 3 โดยสมรรถนะทางเศรษฐกิจ และประสิทธิภาพ
ภาคเอกชนอยู่ในอันดับที่ดี ในขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การศึกษาอยู่ในอันดับที่ไม่ด ี
 

 
แผนภาพ 2-3  ขีดความสามารถในการแข่งขันที่ถดถอย 

 
 
 2.1.2.3  รายได้ที่เหลื่อมล้ า  ความยากจนยังมีแนวโน้มลดลง แต่ความเหลื่อมล้ ายังเป็นปัญหาที่
ส าคัญที่น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม โดยที่บริบทความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร และโครงสร้าง
เศรษฐกิจอาจส่งผลให้เกิดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ าระหว่างแรงงานที่มีทักษะสูง และทักษะต่ า 
จะยิ่งขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากความแตกต่างกันทางด้านรายได้ 
 
 2.1.2.4  ปัญหาเชิงคุณภาพด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 
   คนไทยมีโอกาสได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ้น แต่ยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษา ขณะที่ความก้าวหน้า
ของเทคโนลีสารสนเทศ และการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
   คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น แต่การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพ และปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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 2.1.2.5  กลไกการขับเคลื่อน THAILAND 4.0 
 3 กับดักส าคัญที่ประเทศก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน อันประกอบด้วย กับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
(Middle Income Trap) กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap) และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา 
(Imbalance Trap) ถือเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงต้องมีการสร้างโมเดลใหม่ในการ
พัฒนาประเทศขึ้นมา คือโมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะสามารถพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นทั้ง 3 กับดัก 
พร้อมกับการน าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมได้ โดยโมเดลประเทศไทย 4.0 จะ
ประกอบด้วยกลไกในการขับเคลื่อนการเติมโต (Engines of Growth) เพ่ือสามารถพัฒนาประเทศไปสู่ความ
มั่งค่ังได้ ดังต่อไปนี้ 
 

 
 

แผนภาพ 2-4  กลไกการขับเคลื่อนความมั่งคั่ง 
 

1. กลไกการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กลไกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพ่ือการยกระดับผลิต 
ภาพ (Productive Growth Engine) มีเป้าหมายส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลาง (Middle Income Country) ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง (High Income Country) ที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ กลไกนี้ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม่ การสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและ
เอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึง การบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น กลไกการขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม จึงเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้าม “กับดักประเทศรายไดปานกลาง” ที่ประเทศ
ไทยก าลังเผชิญอยู่ 

2. กลไกการขับเคลื่อนด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม  กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine) มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้ การ
สร้างโอกาสและความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียมเพ่ือตอบโจทย์ ประเด็นปัญหา และความท้าทายทางสังคมในมิติ
ต่างๆ โดยกลไกนี้ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจ 
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ระดับกลุ่มจังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือ

สังคม การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างแรงงานที่มีทักษะและความรู้ด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะการเติม
เต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เป็นต้น  กลไกการขับเคลื่อนด้านการสร้าง
การมีส่วนร่วม   จึงเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้าม “กับดักความเหลื่อมล้ า” ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน 

3. กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine) เนื่องจาก การสร้างความมั่งคั่งของประเทศไทยในอนาคต 
จะต้องค านึงถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลไกนี้ประกอบไปด้วย การมุ่งเน้น
การใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็น
หลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) โดยมี
หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับ
ประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน  กลไกการขับเคลื่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นารตอบโจทย์
การหลุดออกจาก “กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา” ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมที่ก าลังเผชิญอยู่ใน
ปัจจุบัน ทั้ง 3 กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มี
การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นระบบเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันเป็นคุณ
ลักษณ์ส าคัญของการเป็น “ประเทศโลกท่ีหนึ่ง ในศตวรรษท่ี 21 นี้ 
 

 
 

แผนภาพ 2-5  ความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ 
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โมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นการแสวงหากลไกในการขับเคลื่อนความเติบโต (Engine of 

Growth) ชุดใหม่ โดยการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่  2 ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติม
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี รวมถึงการบริหารจัดการ เพ่ือต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งหากกล่าวในบริบทของภาคอุตสาหกรรม ก็คือการปรับโครงสร้างจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมดั้งเดิม สู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าและความซับซ้อนสูง ซึ่งขับเคลื่อนด้วย 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิ เล็กทรอนิกส์ควบคุม        
กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และกลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง 

 
 2.1.2.6  อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 
 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบข้อเสนอ “10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต” เพ่ือเป็นมาตรการระยะยาวที่จะก าหนดทิศทาง “การปรับโครงสร้างด้านการผลิต 
ทั้งเกษตร-อุตสาหกรรม-บริการ” ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน มีการสร้าง
งานคุณภาพ และมีการสนับสนุนเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 

 
 

แผนภาพ 2-6  อุตสาหกรรมกลุ่ม First S-Curve และ New S-Curve 
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1.  การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต โดยการลงทุนชุดนี้จะส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้น และระยะกลาง ในลักษณะการต่อยอด ประกอบด้วย 

 

1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) 
2) อุตสาหรรมอิเล็กรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี  และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

(Affluent, Medical and Wellness Tourism) 
4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 
 

2. อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เนื่องจากทั้ง 5 อุตสาหกรรมเดิมมีขีดจ ากัด ไม่
เพียงพอที่จะท าให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึงจ าเป็นต้อมีการพัฒนา New S-curve 
ควบคู่ไปด้วย เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 

1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 
2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 
3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีภาพ (Biofuels and Biochemicals) 
4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 

นอกจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 กลุ่มข้างต้นแล้ว อุตสาหกรรมกลุ่มที่ 3 หรือ กลุ่มที่ต้อง
ปฏิรูป ควรต้องมีการพัฒนาหรือปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
 

แผนภาพ 2-7  อุตสาหกรรมกลุ่ม Second Wave S-Curve 
 
 

 



   

  แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

28 
 

 
3.   อุตสาหกรรมที่ต้องปฏิรูป  เนื่องจากอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ มีหลายอุตสาหกรรมที่ยังใช้

เทคโนโลยีเดิมในการผลิต มีความสามารถและแนวโน้มการเจริญเติบโตที่จ ากัด และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงต้องมีการปฏิรูปอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ใหม่ เช่น การรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรมเครื่องหนัง  และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
แฟชั่น โดยเพิ่มการออกแบบที่สร้างสรรค์ การออกแบบที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือพัฒนาด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เช่น เสื้อผ้า Nanotech ส าหรับเล่นกีฬา  เครื่องนุ่งห่มส าหรับวงการแพทย์  เครื่องนุ่งห่มที่ช่วย
ด้านสุขภาพ เป็นต้น  กลุ่มถัดมาได้แก่  การรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมวัสดุ (Material) ที่รวบรวมอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ เช่น  โลหะ  อโลหะ  ไม้  ปูน  เซรามิก  แก้วและกระจก  โดยอุตสาหกรรมวัสดุ้องมีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมพัฒนาวัสดุต่าง ๆ เช่น พัฒนาวัสดุผสม (Composite Material) หรือการพัฒนาวัสดุให้ทนทาน 
ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Sustainable Material) นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
พลาสติก ที่สามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีให้เป็นเทคโนโลยีสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เสริมสร้างให้อุตสาหกรรมสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ การที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้ างต้น 
จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา โดยต้องมีการก าหนดกรอบเทคโนโลยีหลักเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา โดยการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และคามหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิ งแข่งขัน โดยการเติม
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือปรับโครงสร้างจากกลุ่มอุตสาหกรรม
ดั้งเดิม สู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า และความซับซ้อนสูงซึ่งขับเคลื่อนด้วย 5 กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ได้แก่ 

 
แผนภาพ 2-8  กลุ่มเทคโนโลยีที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 

 

 1.  กลุ่มอาหารเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Agriculture & Bio-Tech) 
2.  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
3.  กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 

(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
4.  กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ และบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์          

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, loT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
5.  กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture &        

High Value Services) 
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2.1.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ประเทศไทยเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ซึ่ง
เป็นแผนในช่วง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564 ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ หรือ สศช. สรุปสาระส าคัญของแผนฉบับนี้ว่า ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ 

การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยน
ส าคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงมาสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อน ท าให้ในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้ก าหนดทั้งประเด็น
การพัฒนา แผนงาน โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการ กลไกการขับเคลื่อน ตลอดจนติดตามผลประเมินที่
ชัดเจน  ประกอบกับการเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว 
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 

ทั้งนี้ในหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระบุว่าการพัฒนาประเทศในระยะของแผนให้บรรลุ
เป้าหมายในระยะ 5 ปี มีหลักยึดส าคัญ 6 ประการ คือ 

1.  การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพ่ือให้ประเทศมี
ระบบภูมิคุ้มกัน สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ 

2.  การยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยมุ่งให้ครไทยมีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม รับผดชอบต่อสังคม อีกท้ังพัฒนาคนทุกช่วงวัย และเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

3.   การยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

4. การยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็น
กรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก 

5. การยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ า และขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิต บนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 

6. ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว 

 

เป้าหมายรวมของการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ประกอบด้วย 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม 

2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล 
4. ทุนทางธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 
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5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย  สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ

เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านวจ 

และมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 

จากแนวคิดในการเชื่อมโยงกรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือขับเคลื่อนและตอบสนองเป้าหมาย
การพัฒนาในระยะยาว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) มีทั้งหมด 10 
ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ เป็นปัจจัยสนับสนุน 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทึนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งในเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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2.1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)  
 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  ด าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  
 

 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ          
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.   เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.   เพ่ือน าประเทศก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ
ลดลง 
 

 เป้าหมาย 
   เป้าหมายด้านผู้เรียน  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3Rs คือ การอ่านออก (Reading), การเขียนได้ (Writing), การคิดเลขเป็น 
(Arithenmatics) และ 8Cs คือ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving), ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation), 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding), ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership), ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy),  ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy),  ทักษะอาชีพ 
และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills), ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 

  เป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ด้าน ได้แก่ ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐานอย่างทั่วถึง,  ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ,  ระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ และเต็มตามศักยภาพ ,  ระบบบริหาร
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่
คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย,  ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

 
ยุทธศาสตร์หลักในการด าเนินงาน 6 ด้าน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  มีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาคนทุกช่วงวัย ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนให้ได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต 
รูปแบบใหม่ และด าเนินการให้คนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะที่ส าคัญจ าเป็น และมี
สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคามเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
ตลอดจนมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มี
เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21,  พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ  ความรู้ความสามารถ  และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและ มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ ,  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา
สามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน,  มีแหล่งเรียนรู้ สื่อต ารา
เรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลา
และสถานที่,  มีระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ ,  มีระบบการผลิตครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล และครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  มีเป้าหมาย
เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ,  เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย และมีระบบข้อมูลรายบุคคลและ
สารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การ
ติดตาม ประเมิน และรายงานผล  

 

ยุทธศาสตร์ที่  5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม              
มีเป้าหมายเพ่ือให้คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม         
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ,   มีหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่    การปฏิบัติ  และการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร        
กับสิ่งแวดล้อม  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  มีเป้าหมายเพ่ือให้ 
โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ สามารถตรวจสอบได้ ,  
ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา ,      
ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนและพ้ืนที่ ,         
มีกฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่ แตกต่างกันของผู้เรียน 
สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ และมีระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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แผนภาพ 2-9  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2570) 
 

 
 

แผนภาพ 2-10  กรอบยทุธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ระยะ 5 ปี รวม 4 ระยะ 
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2.1.5  อุดมศึกษา 4.0 
 

 Function (ภารกิจ) 
   จัดการศึกษาโดยผลิตและพัฒนาก าลังคนไปรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และประเทศไทย 4.0 
   บริการงานวิจัย  บริการงานวิชาการ เพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม และชุมชนให้เกิดคุณภาพชีวิต
ที่ม่ันคง และยั่งยืน รองรับกับจังหวัด 4.0 หรือเศรษฐกิจเมืองใหม่ 
 เป้าหมาย  :  เป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ หรือระดับโลก 
 กลยุทธ์    :  พัฒนาหรือผลิตบัณฑิต เป็นบัณฑิต 4.0 
        หรือ ยกระดับแรงงานให้เป็นแรงงาน 4.0 
 ตัวช้ีวัด 

1. บัณฑิตรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
2. บัณฑิตท างานในต่างประเทศได้ 
3. บัณฑิตมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้แรงงาน หรือสถาน  
      ประกอบการ 
4. บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 

 

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 นั้น สิ่งที่
กระทรวงศึกษาธิการต้องการเน้น คือ มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ผ่าน
อินเทอร์เน็ต การสร้าง Smart Farmer & Smart Startup และแรงงานเฉพาะทาง รวมทั้งใช้การศึกษา
โดยยึดจังหวัดเป็นฐาน เพื่อให้สังคมไทยก้าวสู่ Value-based Economy หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม” เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเอได้ ลดการน าเข้า และเป็นสังคมท่ีแบ่งปัน 

 

มหาวิทยาลัยต้อง “รุก รับ ปรับตัว” สู่ Thailand 4.0 เพื่อสร้างทุนมนุษย์ โดยต้องถือว่า       
“การสร้างคนเป็นนวัตกรรม” เมื่อพิจารณาจากภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ภารกิจหลัก
ที่ถือว่าเป็น Core Functions คือ 

 

สร้างคน  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยมีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของสังคมใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นภาระหลักที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องท า 

 

สร้างความรู้  เพื่อใช้ความรู้ในการสร้างคนให้เป็นทุนมนุษย์ทั้งดี ทั้งเก่ง เพราะความรู้จะเกิด
ประโยชน์สูงสุด เมื่อมีการน าไปใช้ (ไม่ใช่มีไว้เก็บ) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับุคคลและสังคม 

 

สร้างนวัตกรรม  โดยต่อยอดจากงานวิจัย หรือจากจินตนาการ โดยเกาะเกี่ยวองค์ความรู้ อาทิ 
กรณีสหกิจศึกษา หรือ Coopertive Education (Coop) เป็นนวัตกรรมที่น ามาใช้เสริมการผลิตบัณฑิต
ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้พร้อมท างาน (Employabitility) ทันทีที่ส าเร็จการศึกษา หรือให้ประกอบ
อาชีพอิสระ ถือเป็นการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างคน 
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แผนภาพ 2-11  รูปแบบของการด าเนินงานมหาวิทยาลัย 4.0 
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แผนภาพ 2-12  อุดมศึกษาเป็นเลิศ 
 
 

 

 
 
 

แผนภาพ 2-13  วาระของชาติตามแนวทางสหวิทยาการ 
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2.1.6 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 20 ปี             

พ.ศ.2560-2579 
ระยะที่ 1 (2560-2564) ก้าวสู่ Innovative University เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งระบบ     

จากการเตรียมความพร้อมยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน 
ระยะที่ 2 (2565-2569) เข้าสู่ Smart University เพ่ือยกระดับคุณภาพการเป็น

มหาวิทยาลัย 4.0 
ระยะที่ 3 (2570-2575) เข้าสู่ International University เพ่ือยกระดับคุณภาพ การจัด

อันดับมหาวิทยาลัยโลก 
ระยะที่ 4 (2575-2579) เข้าสู่ Professional University เพ่ือสร้างความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ของมหาวิทยาลัย และสนองตอบการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ 
 

 
แผนภาพ 2-14  ยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

 

 
 

แผนภาพ 2-15  เป้าหมายหลักการพัฒนา มทร.ธญับุรี พ.ศ.2560-2579 
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แผนภาพ 2-16  มหาวิทยาลยัมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative University) 
 
 

 
 

แผนภาพ 2-17  Center Of Excellence (COE) 



   

  แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

39 
 

 

 
 

แผนภาพ 2-18  ความเชื่อมโยงการใช้ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

 

 
 

แผนภาพ 2-19  ศูนย์วิจัยเฉพาะทางเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของประเทศ 
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แผนภาพ 2-20  6’c Skill for Thai’s Student 21 st Century 
 

 
 

แผนภาพ 2-21  Smart Teacher in 21 st Century 
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แผนภาพ 2-22  RMUTT’s Teaching–Learning & Quality Management 
Frame Work 

 

 
 

แผนภาพ 2-23  RMUTT’s Smart Teacher Model 
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แผนภาพ 2-24  เทคนิคการสอนของ Smart Teacher Model 
 

 
 

แผนภาพ 2-25  RMUTT’s Smart Professional Staff Model 
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แผนภาพ 2-26  การท างานสายสนับสนุน มืออาชีพ 

 

2.1.7  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 
 

คุรุสภา ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรของสถาบัน
ต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามที่ก าหนดในมาตรา9(7) แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2546 โดยออกประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพ่ือ
การประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2557 แทนฉบับเดิม ซึ่งออกตั้งแต่  
พ.ศ.2549 โดยประกาศฉบับเดิม ครอบคลุมทั้งระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก นอกจากนี้คุรุสภายังได้
ปรับเปลี่ยนมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งสาระความรู้ และสมรรถนะ ทั้งทางวิชาชีพครู และวิชาชีพบริหาร
การศึกษา อีกด้วย 

 

2.1.7.1  มาตรฐานวิชาชีพคร ู
  

ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)  

  

โดยจรรยาบรรณของวิชาชีพได้มีการก าหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ       
เพ่ือประมวลพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างของการประพฤติปฏิบัติ ประกอบด้วย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์
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แผนภาพ 2-27  มาตรฐานวิชาชีพครู 
 
 
 

ตาราง 2-1  กรอบมาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 
 

มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 
มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ
เทียบเท่า  หรือคุณวุฒิ อ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดยมี
ความรู้ ดังต่อไปนี้ 
     1. ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 
     2. การพัฒนาหลักสูตร 
     3. การจัดการเรียนรู้ 
     4. จิตวิทยาส าหรับครู 
     5. การวัดและประเมินผลการศึกษา 
     6. การบริหารจัดการในห้องเรียน 
     7. การวิจัยทางการศึกษา 
     8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 
     9. ความเป็นครู  

ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ป ีและ
ผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตาม หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงือ่นไขที่คณะกรรมการคุรุสภา
ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
   1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
   2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชา
เฉพาะ 
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ตาราง 2-2  กรอบมาตรฐานความรู้ สาระความรู้  สมรรถนะ 

 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
1. ภาษาและเทคโนโลยี 

ส าหรับครู 
1. ภาษาไทยส าหรับครู 
2. ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ 
อ่ืน ๆ  ส าหรับครู 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 

1. สามารถใช้ทักษะในการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียนภาษาไทย เพ่ือการสื่อ
ความหมายได้อย่างถูกต้อง 
2. สามารถใช้ทักษะในการฟัง  การ
พูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ 
หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือการสื่อ
ความหมายได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 

2. การพัฒนาหลักสูตร 1. ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา 
2. ประวัติความเป็นมาและระบบการ
จัดการศึกษาไทย 
3. วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษา
ไทย 
4. ทฤษฎีหลักสูตร 
5. การพัฒนาหลักสูตร 
6. มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของ
หลักสูตร 
7. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
8. ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตร 

1. สามารถวิเคราะห์หลักสูตร 
2. สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ได้อย่างหลากหลาย 
3. สามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อน
และหลังการใช้หลักสูตร 
4. สามารถจัดท าหลักสูตร 
  

3. การจัดการเรียนรู้ 1. ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน 
2. รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน 
3 . ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ก า ร จั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
4 .  การบู รณาการ เนื้ อหา ในกลุ่ ม
สาระ การเรียนรู้ 
5. การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียน
รวม 
6. เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
7. การใช้และการผลิตสื่อและการ
พัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ 
8. การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
9. การประเมินผลการเรียนรู้ 

๑. สามารถน าประมวลรายวิชามาจัดท า
แผนการเรียนรู้รายภาค และตลอดภาค 
๒.  สามารถออกแบบการ เรี ยนรู้ ที่
เ ห ม า ะ ส ม กั บ วั ย ข อ ง ผู้ เ รี ย น 
๓. สามารถเลือกใช้ พัฒนา และ สร้าง
สื่ออุปกรณ์ที่ส่ งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้ เ รี ย น 
๔. สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและจ าแนกระดับการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล 
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 

4. จิตวิทยาส าหรับครู 1. จิตวิทยาพ้ืนฐานที่ เกี่ยวข้องกับ
พัฒนาการมนุษย ์
2. จิตวิทยาการศึกษา   
3.จิตวิทยาการแนะแนวและให้ค า 
ปรึกษา 
                       

1. เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน 
2. สามารถช่วยเหลือผู้ เรียนให้เรียนรู้
และพัฒนาได้ตามศักยภาพของตน 
3. สามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4. สามารถส่งเสริมความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน 

5. การวัดและประเมิน 
ผลการศึกษา 

1. หลักการและเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา 
2.  การสร้ างและการใช้ เครื่องมือ
วัดผล และประเมินผลการศึกษา 
3. การประเมินตามสภาพจริง 
4. การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
5. การประเมินภาคปฏิบัติ 
6. การประเมินผลแบบย่อยและแบบ
รวม 

1 .  ส ามารถวั ดและประ เมิ นผล ได้       
ตามสภาพความเป็นจริง 
2. สามารถน าผลการประเมินไปใช้      
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และ
หลักสูตร 
 

6. การบริหารจัดการ 
ในห้องเรียน 

1. ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ 
2. ภาวะผู้น าทางการศึกษา 
3. การคิดอย่างเป็นระบบ 
4. การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร 
5. มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 
6. การติดต่อสื่อสารในองค์กร 
7. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
8. การประกันคุณภาพการศึกษา 
9. การท างานเป็นทีม 
10. การจัดท าโครงงานทางวิชาการ 
11. การจัดโครงการฝึกอาชีพ 
12. การจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนา 
13. การจัดระบบสารสนเทศ เพ่ือการ
บริหารจัดการ 
14. การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 

1. มีภาวะผู้น า 
2. สามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน 
3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ 
4. สามารถในการประสานประโยชน์ 
5. สามารถน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ใน 
การบริหารจัดการ 
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 

7. การวิจัยทางการ 
ศึกษา 

1. ทฤษฎีการวิจัย 
2. รูปแบบการวิจัย 
3. การออกแบบการวิจัย 
4. กระบวนการวิจัย 
5. สถิติเพ่ือการวิจัย 
6. การวิจัยในชั้นเรียน 
7. การฝึกปฏิบัติการวิจัย 
8. การน าเสนอผลงานวิจัย 
9. การค้นคว้า ศึกษางานวิจัย ในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ 
10.  การใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหา 
11. การเสนอโครงการเพ่ือท าวิจัย 

1 .  สามารถน าผลการวิ จั ย ไป ใช้ ใน      
การจัดการเรียนการสอน 
2. สามารถท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียน 

8.  นวัตกรรม 
    และเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ  
    ทางการศึกษา 

1. แนวคิดทฤษฎี  เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษาที่ส่ งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
2 .  เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ 
3. การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
4. แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการ
เรียนรู้ 
5 .  ก า ร อ อ ก แ บ บ  ก า ร ส ร้ า ง            
การน า ไป ใช้ การประเมินและการ
ปรับปรุงนวัตกรรม 

1. สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง และ
ปรับปรุงนวัตกรรมเพ่ือให้ผู้เรียน เกิดการ
เรียนรู้ที่ดี 
2 .  สามารถ พัฒนา เทค โนโลยี และ
สารสนเทศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
ที่ด ี
3 .  ส าม ารถแส ว งหาแหล่ ง เ รี ย น รู้          
ที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้   
ของผู้เรียน 
 
  

9.  ความเป็นครู 1 .  ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง วิ ช า ชี พ ค รู 
บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู 
2. พัฒนาการของวิชาชีพครู 
3. คุณลักษณะของครูที่ด ี
4. การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
5. การเสริมสร้างและสมรรถภาพความ
เป็นครู 
6.  การ เป็นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู้     
และการเป็นผู้น าทางวิชาการ 
7. เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
8. จรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
9. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

1. รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อผู้เรียน 
2. อดทนและรับผิดชอบ 
3 .  เป็ นบุ คคลแห่ ง กา ร เ รี ยนรู้ แ ละ       
เป็นผู้น าทางวิชาการ 
4. มีวิสัยทัศน ์
5. ศรัทธาในวิชาชีพครู 
6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
คร ู
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ตาราง 2-3  กรอบมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู สาระความรู้  สมรรถนะ 

 
 

มาตรฐานประสบการณ์ 
วิชาชีพครู 

สาระความรู้ สมรรถนะ 

1. การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่าง 
เรียน 

  

1. การบรูณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 
2. ฝึกปฏิบัติการวางแผนการศึกษา
ผู้เรียน  โดยการสังเกต สัมภาษณ์ 
รวบรวมข้อมูล และน าเสนอผลการศึกษา 
3. มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการ
น าหลักสูตรไปใช้ 
4. ฝึกการจัดท าแผนการเรียนรู้ร่วมกับ
สถานศึกษา 
5. ฝึกปฏิบัติการด าเนินการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยเข้าไป      
มีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
6. การจัดท าโครงงานทางวิชาการ 

1.  สามารถศึกษาและแยกแยะผู้เรียน 
ได้ตามความแตกต่างของผู้เรียน 
2.  สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ 
3. สามารถฝึกปฏิบัติการสอน ตั้งแต่การ 
จัดท าแผนการสอน ปฏิบัติการสอน 
ประเมินผลและปรับปรุง 
4. สามารถจัดท าโครงงานทางวิชาการ 

2. การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ 

1.  การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้   
ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
4. การเลือกใช้ การผลิตสื่อและนวัตกรรม 
ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 
5. การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการ
เรียนรู้ 
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
7. การท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
8. การน าผลการประเมินมาพัฒนา  
การจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
9. การบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้ 
10. การสัมมนาทางการศึกษา 

1. สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเฉพาะ 
2. สามารถประเมิน ปรับปรุง และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน 
3. สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน 
4. สามารถจัดท ารายงานผลการจัดการ
เรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน 
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2.1.7.2  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

 2.1.7.2.1  มาตรฐานที่ 1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
  หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการท่ีองค์การหรือหน่วยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนา และ
การประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน 
 

2.1.7.2.2  มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
หมายถึง การเลือกอย่างชาญฉลาด ด้วยความรัก และหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการ 

เรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ ครูต้องค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก 
 

2.1.7.2.3  มาตรฐานที่ 3 มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ให้มากที่สุด

ตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน 
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 

 

2.1.7.2.4  มาตรฐานที่ ๔ พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
หมายถึง การเลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้างแผนการสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนใน 

ลักษณะ อ่ืน ๆ ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
 

2.1.7.2.5  มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
หมายถึง การประดิษฐ์ คิดค้น ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิค 

วิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
 

2.1.7.2.6  มาตรฐานที่ 6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการแสวงหาความรู้          

ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดค่านิยม
และนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป 

 

2.1.7.2.7  มาตรฐานที่ 7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
หมายถึง การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ  

ปัจจัย และการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยครูน าเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้ 
1) ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 
2) เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่น ามาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และ
ขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้น ๆ 
3) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่ก าหนด ที่เกิดกับผู้เรียน 
4) ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
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2.1.7.2.8  มาตรฐานที่ 8  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
หมายถึง การแสดงออกการประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพท่ัวไป การแต่งกาย กิริยา วาจา  

และจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ าเสมอ ที่ท าให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธา และถือเป็นแบบอย่าง 
 

2.1.7.2.9  มาตรฐานที ่9  ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 
หมายถึง การตระหนักถึงความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ให้ความ 

ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของเพ่ือนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 
และร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระท านั้น 

 

2.7.1.2.10  มาตรฐานที่ 10  ร่วมมอืกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
หมายถึง การตระหนักถึงความส าคัญ รับฟังความคิดเห็น ยอมรับในความรู้ความสามารถ ของบุคคล 

อ่ืนในชุมชน และร่วมมือปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานของสถานศึกษา ให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับ    
ซึ่งกันและกัน และปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ 

 

2.7.1.2.11  มาตรฐานที่ 11  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
หมายถึง การค้นหา สังเกต จดจ า และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน  

โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล และใช้ข้อมูลประกอบการ
แก้ปัญหา พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 

2.7.1.2.12  มาตรฐานที่ 12  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาปัญหาหรือความจ าเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่ 

เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ในโรงเรียนมาก าหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะน าเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็น
โอกาส ในการพัฒนา ครูจ าเป็นต้องมองมุมต่าง ๆ ของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการ
พัฒนา  ก าหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียน ครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
กล้าที่จะเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหา มิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบ
ตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางท่ีน าสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน 
  
2.1.7.3  มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 

 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
2.1.7.3.1  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 

บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ  
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
2.1.7.3.2  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และ 

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
2.1.7.3.3  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจ 

แก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
2.1.7.3.4 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดี

งามแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
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2.1.7.3.5  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ด ีทั้งทางกาย วาจา  

และจิตใจ 
2.1.7.3.6  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย 

สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 
2.1.7.3.7  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียก

รับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
2.1.7.3.8  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึด 

มั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
จรรยาบรรณต่อสังคม 
2.1.7.3.9  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนา 

เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
2.1.7.4  จรรยาบรรณต่อตนเอง 

 

ครูต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ์ให้ทันต่อการพัฒนา  
ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผน
พฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
(1)  ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็น

แบบอย่างที่ด ี
(2)  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต

ตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
(3)  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ

อย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด 
(4)  ศึกษา หาความรู้ วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนา

งาน และสะสมผลงานอย่างสม่ าเสมอ 
(5)  ค้นคว้า แสวงหา และน าเทคนิคด้านวิชาชีพ ที่

พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับมาใช้แก่ศิษย์
และผู้รับบริการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ 

(1)  เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติ
หรือแสดงกิริยาไม่สุภาพเป็นที่น่ารังเกียจใน
สังคม 

(2)  ประพฤติผิดทางชู้สาวหรือมีพฤติกรรมล่วงละเมิด
ทางเพศ 

(3)  ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความ
เอาใจใส่ จนเกิดความเสียหายในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที ่

(4)  ไม่รับรู้หรือไม่แสวงหาความรู้ใหม่  ๆ ในการ 
จัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติหน้าที่ 

(5)  ขัดขวางการพัฒนาองค์การจนเกิดผลเสียหาย 
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2.1.7.5  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 

ครูต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ โดยต้อง
ประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค์ 
(1)  แสดงความชื่นชมและศรัทธาในคุณค่าของวิชาชีพ 
(2)  รักษาชื่อเสียงและปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 
(3)  ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพ    

ให้สาธารณชนรับรู้ 
(4)  อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าของวิชาชีพ 
(5)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต

ตามกฎ  ระเบียบ  และแบบแผนของทางราชการ 
( 6 )   เ ลื อ ก ใ ช้ หลั ก วิ ช าที่ ถู ก ต้ อ ง   ส ร้ า ง ส ร รค์

เทคนิค วิธีการใหม ่ๆ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
( 7 )   ใช้ อ งค์ คว ามรู้ หล ากหลายในการปฏิบั ติ

หน้าที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกใน
องค์การ 

(8)  เข้าร่วมกิจกรรมของวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพ
อย่างสร้างสรรค์ 

(1)  ไม่แสดงความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพ 
(2)  ดูหมิ่น  เหยียดหยาม ให้ร้ายผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

ศาสตร์ในวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ 
(3)  ประกอบการงานอ่ืนที่ไม่เหมาะสมกับการเป็น     

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
(4)  ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผิดชอบ หรือไม่ปฏิบัติตาม

กฎ  ระเบียบ หรือแบบแผนของทางราชการจน
ก่อให้เกิดความเสียหาย 

(5)  คัดลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
(6)  ใช้หลักวิชาการที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติวิชาชีพ

ส่งผลให้ศิษย์หรือผู้รับบริการเกิดความเสียหาย 
(7)  ใช้ความรู้ทางวิชาการ  วิชาชีพ  หรืออาศัย 

องค์กรวิชาชีพแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเองหรือ
ผู้อื่นโดยมิชอบ 

 
 
2.1.7.6  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
 

1.  ครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาท 
หน้าที่โดยเสมอหน้า 

2.  ครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ  ตาม 
บทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

3.  ครูต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
4. ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของ 

ศิษย์และผู้รับบริการ 
5. ครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ จากการ

ใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

(1)  ให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์และผู้รับบริการ
ด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มก าลังความ 
สามารถและเสมอภาค 

(2)  สนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือปกป้องสิทธิเด็ก
เยาวชน  และผู้ด้อยโอกาส 

(3)  ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติ
หน้าที่ เพ่ือให้ศิษย์และผู้รับบริการได้รับการ
พัฒนาตามความสามารถ  ความถนัด และความ
สนใจของแต่ละบุคคล 

(4)  ส่งเสริมให้ศิษย์และผู้รับบริการสามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อ อุปกรณ์ และ แหล่ง
เรียนรู้อย่างหลากหลาย 

(5)  ให้ศิษย์และผู้รับบริการ มีส่วนร่วมวางแผนการ
เรียนรู้  และเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
ตนเอง 

(6)  เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และ
ผู้รับบริการด้วยการรับฟังความคิดเห็น  
ยกย่อง ชมเชย และให้ก าลังใจอย่างกัลยาณมิตร 

(1)  ลงโทษศิษย์อย่างไม่เหมาะสม 
(2)  ไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหาของศิษย์หรือผู้รับบริการ

จนเกิดผลเสียหายต่อศิษย์หรือผู้รับบริการ 
(3)  ดูหมิ่นเหยียดหยามศิษย์หรือผู้รับบริการ 
(4)  เปิดเผยความลับของศิษย์หรือผู้รับบริการเป็นผล

ให้ได้รับความอับอายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง 
(5)  จูงใจ โน้มน้าว ยุยงส่งเสริมให้ศิษย์หรือ

ผู้รับบริการปฏิบัติขัดต่อศีลธรรมหรือกฎระเบียบ 
(6)  ชักชวนใช้จ้างวานศิษย์หรือผู้รับบริการให้

จัดซื้อ จัดหาสิ่งเสพติดหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
อบายมุข 

(7) เรียกร้องผลตอบแทนจากศิษย์หรือผู้รับบริการใน
งานตามหน้าที่ที่ต้องให้บริการ 

 
2.1.7.7  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
 

ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
(1)  เสียสละ เอ้ืออาทร และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วม

ประกอบวิชาชีพ 
(2)  มีความรัก ความสามัคคี  และร่วมใจกันผนึกก าลัง

ในการพัฒนาการศึกษา 
  

(1)  ปิดบังข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน จนท าให้
เกิดความเสยีหายต่องานหรือผูร้่วมประกอบวชิาชีพ 

(2)  ปฏิเสธความรับผิดชอบ โดยต าหนิ ให้ร้ายผู้อ่ืนใน
ความบกพร่องที่เกิดขึ้น 

(3)  สร้างกลุ่มอิทธิพลภายในองค์การหรือกลั่นแกล้ง 
ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพให้เกิดความเสียหาย 

(4)  เจตนาให้ข้อมูลเท็จท าให้เกิดความเข้าใจผิดหรือ
เกิดความเสียหายต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

(5)  วิพากษ์  วิจารณ์ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพในเรื่อง 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือแตกความสามัคคี 
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2.1.7.8  จรรยาบรรณต่อสังคม 

 

ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยพึงประพฤติและละเว้นการประพฤติตามแบบแผนพฤติกรรม ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
(1)  ยึดมั่น สนับสนุน และส่งเสริมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

(2)  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมมาเป็น
ปัจจัยในการจัดการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

(3)  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เกิดการเรียนรู้และ
สามารถด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

(4)  เป็นผู้น าในการวางแผนและด าเนินการเพ่ือ
อนุรักษส์ิ่งแวดล้อมพัฒนาเศรษฐกิจ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม 

(1)  ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนที่จัดเพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษาทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อม 

(2)  ไม่แสดงความเป็นผู้น าในการอนุรักษ์หรือพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาหรือสิ่งแวดล้อม 

(3)  ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์
หรือพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

(4)  ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชุมชนหรือสังคม 
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2.2  การวิเคราะห์สถานการณ์  
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นดังนี้ 

 

2.2.1  การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน 
 การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายในเป็นการศึกษาองค์ประกอบภายใน  ได้แก่ จุดแข็ง (Strength) 

และจุดอ่อน (Weakness) ของ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยสรุปดังนี้  
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
ด้านการจัดการศึกษา 

S1   การก าหนดแผนและนโยบายของคณะฯ 
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติด้านวิชาชีพครูและนักเทคโนโลยี มืออาชีพ 
ในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล 
S2  มีกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมี
มาตรฐาน 
บุคลากรมีความรู้ ประสบการณ์และคุณวุฒิขั้นสูง 
เทคนิคการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจน
มีจิตส านึกของความเป็นครูมืออาชีพ 
S3  บุคลากรมีความรู้ ประสบการณ์และคุณวุฒิ
ขั้นสูง เทคนิคการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ตลอดจนมีจิตส านึกของความเป็นครูมืออาชีพ 
S4  หลักสูตรมีความหลากหลาย เน้นการปฏิบัติ 
สอดคล้องกับความต้องการ ของสถานศึกษา 
สถานประกอบการ สังคม ชุมชน และได้รับการ
รับรองจากองค์กรวิชาชีพ 
S5  บัณฑิตเป็นคนดี มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ 
สถานศึกษา  สถานประกอบการ ชุมชน สังคม ทั้ง
ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
S6  มีความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ 
S7  คณะมีศูนย์ทดสอบและศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับชาติ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คุรุสภา 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

W1  การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์      
ขาดการบู รณาการ เชื่ อมโยงรอบด้ านของ
นักศึกษารายบุคคลที่ได้ผล 
W2  ครุภัณฑ์ / พ้ืนที ่ห้องปฏิบัติการ ไม่เพียงพอ 
ท าให้เกิดข้อจ ากัด ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการฝึก
ปฏิบัติ 
W3  โอกาสจากการถ่ายทอดจากผู้เข้ารับการ
อบรม Smart Teacher มีน้อย 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
ด้านการวิจัย 

S8  คณะมีนักวิจัยที่มีศักยภาพในการท าวิจัยหลาย
ด้าน 
S9  มีจ านวนนักวิจัยหน้าใหม่ ที่ได้รับรับงบ
ระมาณวิจัยเพ่ิมมากข้ึน 

W4  ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ( journal) 
ระดับชาติและนานาชาติที่มี Impact factor สูง 
ยังมีน้อย 
W5 ระบบและกลไกในการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยและการเรียนการสอน ยังไม่เป็นรูปธรรม 
W6  ระบบการบริหารจัดการด้านวิจัยที่รองรับ
การท างานของนักวิจัย ในการช่วยคุ้มครองสิทธิ
ของงานวิจัยไม่ชัดเจน 

 W7  มีผลงานไปใช้ประโยชน์เพ่ือการตอบโจทย์
พันธกิจ ปรัชญา ของคณะยังมีน้อย เช่น การ
พัฒนาอาชีวศึกษา 
W8  โครงการวิจัยเชิงพาณิชย์ที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศยังมีน้อย 
W9  เป้าหมายการเป็น talent Mobility ITAP 
ยังมีน้อย 
W10 กระบวนการจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร ยังมีน้อย 

ด้านความเป็นนานาชาติ 
S10  มีเวทีการประชุมระดับนานาชาติ คณะเป็น
เจ้าภาพ อย่างต่อเนื่อง 

W11  บุคลากรส่วนใหญ่ยังมีความรู้
ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
W12  นักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความรู้
ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ,
ทักษะความเป็นผู้น า และทักษะการคิดวิเคราะห์ 
น้อย 

ด้านการบริการวิชาการ 
S11 บุคลากรมีศักยภาพ ในการจัดฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ ชุมชน สังคม รวมทั้งเครือข่ายใน
ประเทศและต่างประเทศ 
S12 คณะมีศูนย์ทดสอบและศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับ
การรับรองจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
ระดับชาติ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คุรุสภา 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
S13 มีโครงการบริการวิชาการที่สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่คณะอย่างต่อเนื่อง 

W13  การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ
วิจัย   ยังมีน้อย 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 W14  การบูรณาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรม
นักศึกษา 

ด้านการบริหารจัดการ 
 W15  สัดส่วนคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการท่ีสูงขึ้น ยังมีน้อย 
W16  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการและตัดสินใจยังไม่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน 
W17  อาคาร สิ่งก่อสร้าง และสิ่งสนับสนุน การ
เรียนการสอน และการวิจัย ไม่เพียงพอ/ไม่
ทันสมัย 
W18  การด าเนินการจัดการความรู้ และการ
บริหารความเสี่ยงของคณะยังไม่ต่อเนื่อง 
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2.2.2  การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก 
 เป็นสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพ่ือให้
ตอบสนองต่อพันธกิจและเป้าหมาย และตรงตามนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นทั้งโอกาสและ
อุปสรรค 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O1 รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาประเทศ 4.0 
O2 มหาวิทยาลัยมีนโยบาย 4.0 
O3 รัฐบาลมีโครงการ Mega Project เช่นรถไฟ
ความเร็วสูง ศูนย์ซ่อมอากาศยาน การก่อสร้าง
สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ที่ให้มีโอกาสในการเปิด
หลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศมากข้ึน 
O4 การสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา สถาน
ประกอบกา ร  ภ าค อุตส าหกรรม  ทั้ ง ใ น และ
ต่างประเทศ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน และการวิจัย 
O5 การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน เป็นโอกาสให้
คณะฯ  พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ / Dual Degree 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สร้ างศูนย์ พัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ 
O6 นโยบายการพัฒนาประเทศด้วยการวิจัย 
O7 การเขาสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นโอกาสในการพัฒนา
การศึกษา วิจัย สื่อ และนวัตกรรม 
O8 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการเข้าถึงฐานข้อมูล
วิจัย 

T1  การเปิดเสรีการค้า บริการด้านการศึกษา และ
การลงทุน ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ท าให้มี
การเคลื่อนย้ายแรงงาน ส่งผลให้การแข่งขันมีแนวโน้ม
สูงชึ้น 
T2  กา รจั ดการศึ กษาด้ านวิ ทย าศาสตร์ และ
เทคโนโลยีต้องใช้เงินลงทุนสูงในด้านเครื่องมือ/
อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัย 
T3 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน (เทคโนโลยี
ในสถานศึกษา ไม่สอดคล้อง ล้าสมัยกับเทคโน
อุตสาหกรรม) 
T4 การขยายตัวของตลาดแรงงานในประชาคม
อาเซียน ส่งผลให้มีการแข่งขันสูง 
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 

3.1  ปรัชญา (Philosophy) 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มุ่งเน้นการผลิต ครูวิชาชีพ นักเทคโนโลยี บุคลากรทางการศึกษา                   
สู่มาตรฐานสากล 

 
3.2  ปณิธาน (Determination) 
 

มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านครูวิชาชีพ นักเทคโนโลยี บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
3.3  ค่านิยมองค์กร (Core values) 
 

  มุ่งม่ัน   
  ชื่อสัตย์  
  รับผิดชอบ   
  ยุติธรรม   
  รักษ์องค์กร  
  จิตสาธารณะ  
 
3.4  วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 
 

  วัฒนธรรมมุ่งผลงาน  (Result Based Culture)  
  วัฒนธรรมความร่วมมือ (Collaborative Culture)  
  วัฒนธรรมสมรรถนะ  (Competency Culture) 
  วัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว (Learning & Adaptive Culture) 
  วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข (Happiness Culture)  
 
3.5  อัตลกัษณ์ (Identity) 
 

“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ด้านครูวิชาชีพนักเทคโนโลยี บุคลากรทางการศึกษา” 
 
3.6  เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 

“คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นองค์กรชั้นน าในการผลิตครูวิชาชีพ นักเทคโนโลยี  
บุคลากรทางการศึกษา” 
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3.7  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มุ่งผลิตบัณฑิตทางการศึกษา และเทคโนโลยี สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ 
(Hands-on) ที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ทักษะสังคม (Soft skills) และประสบการณ์ในการท างานจริง โดยการ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ บนพ้ืนฐานของการพัฒนาอาจารย์ หลักสูตร การบริหารหลักสูตรและ
ห้องปฏิบัติการ 

บัณฑิตนักปฏิบัติ หมายถึง  บณัฑิตที่มีสมรรถนะตามสาขาวชิาชีพ คิดเป็น ท าเป็น  สร้างเปน็ แก้ปัญหา
เป็น สื่อสารเป็น ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 ความรู้ หมายถึง ศาสตร์ด้านต่างๆ ที่สอนอยู่ในสาขาวิชานั้นๆ โดยสอนหลักการที่ส าคัญ (Principle) 
ของศาสตร์นั้นๆ และการประยุกต์ใช้งานในขั้นสูง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนที่ผ่านการอบรม
แนวทางการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในลักษณะบูรณาการองค์ความรู้มาแล้ว  
 ทักษะวิชาชีพ หมายถึง การฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพพ้ืนฐานและขั้นสูงให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
สาขาวิชาชีพ ที่สถานประกอบการต้องการ 
 ทักษะทางสังคม (Soft skills) หมายถึง ทักษะที่เติมเต็มบัณฑิตนักปฏิบัติ นอกเหนือจากศาสตร์
เฉพาะสาขาที่ศึกษาในชั้นเรียน โดยสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้นอกชั้นเรียนด้วยความร่วมมือของหน่วยงาน
ต่างๆ ในคณะ โดยเน้นทักษะทางสังคมที่ส าคัญจ านวน 8 ด้าน ดังนี้ 

1.  ภาษาต่างประเทศ 
 2.  การสื่อสารและสารสนเทศ (Communication and IT) 
 3.  การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
 4. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ (Learn how to learn) 
 5.  คิดวิเคราะห์ หรือกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 6.  นิสัยอุตสาหกรรม 
 7.  ความมีระเบียบวินัยและรักองค์กร 
 8.  จิตสาธารณะ 
 ประสบการณ์ในการท างานจริง หมายถึง การฝึกงาน สหกิจศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการ
ท างานจริง การแก้โจทย์ในสถานประกอบการ การบริการวิชาการแก่สังคม ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามี
ประสบการณ์จริงในการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ ในสาขาวิชาชีพตัวเองและทักษะสังคมเข้าช่วย และการเรียนรู้
วัฒนธรรมองค์กรของสถานประกอบการ  
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3.8  วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นองค์กรชั้นน าในการผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติ ด้านครูวิชาชีพ 
นักเทคโนโลยี บุคลากรทางการศึกษาในระดับประเทศ มุ่งสู่ระดับสากล” 

 
3.9  พันธกิจ (Mission) 
 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานการผลิตครูวิชาชีพ นักเทคโนโลยี บุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพรองรับประเทศไทย 4.0 

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่มี
คุณค่าและมีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์แก่ สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และ
พ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ 

4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เข้าสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ

และสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
6. จัดระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และแนวทางการจัดหารายได้ เอ้ือต่อนโยบาย

หลัก 
 

3.10  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 

1. การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านครูวิชาชีพนักเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษา รองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

2. การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ 

3. การพัฒนาความเป็นนานาชาติ 
4. การพัฒนางานบริการวิชาการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ แก่สถานศึกษา       

สถานประกอบการ  ชุมชน และพ้ืนที่เป้าหมาย 
5. การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาศักยภาพองค์กร รองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และเป็นหน่วยงานภายใต้ 

มหาวิทยาลัยในก ากับ 
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3.11  เป้าประสงค ์
 

1. บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ 
ตามศักยภาพ 

2. คุณภาพผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
3. มีผลงานวิจัย และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบาย

ของรัฐบาล 
4. มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมูลค่า/

คุณค่าเพ่ิม 
5. บุคลากร และนักศึกษามีศักยภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
6. งานบริการวิชาการสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามความต้องการของ 

สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และสังคมอย่างมีส่วนร่วม 
7. เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน พ้ืนที่เป้าหมาย 
8. คณะมีบทบาทในการส่งเสริมการบูรณาการในด้านการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม        

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
9. บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญ และเกิดความภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรมไทย 

10. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
11. มีเสถียรภาพ และความคล่องตัวทางการเงินในการด าเนินงาน และการพัฒนาในอนาคต  
12. มีความพร้อมด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่เหมาะสมด้านการด าเนินงานของคณะ 
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3.12  ตารางเช่ือมโยงระหว่าง เป้าหมายหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  
กลยุทธ์ ในแผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ.2561-2564 เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ 
ที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 
 

เป้าหมายหลักท่ี 1 :  ผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติและเพ่ิมความสามารถในการ    
                         แข่งขันของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านครูวิชาชีพนักเทคโนโลยี และบุคลากร 
                                ทางการศึกษา รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. ร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
2. จ านวนก าลังคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ของประเทศ จากระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรือสร้างงานด้วยตนเอง หรือ Startup ภายใน 1 ปี  

หลังส าเร็จการศึกษา 
4. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้งานท าก่อนส าเร็จการศึกษา 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาหลักสูตร 

 1.1   ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย ,การผลิตบุคลากรทางการ
ศึกษา และอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา ,หลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง     
เช่น การซ่อมบ ารุงอากาศยาน, ยานยนต์สมัยใหม่, ระบบอัตโนมัติ ,การขนส่งระบบราง     
และระบบดิจิตัล 

 1.2   พัฒนาหลักสูตรที่รองรับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะทาง หรือคุณสมบัติเฉพาะ
บุคลากรทางการศึกษา เช่น ใบประกอบวิชาชีพครู , ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ,            
ใบประกาศนียบัตรมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะทาง 

 1.3   พัฒนาหลักสูตรรองรับการเรียนการสอนและฝึกอบรมด้วยระบบการจัดการเรียนการสอน
แบบ MOOCs 

2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 2.1 พัฒนาระบบการเรียนการสอน มุ่งเน้น Active Learning, Hands-On เพ่ือให้นักศึกษา       

มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงนวัตกรรม        
และทักษะปฏิบัติอย่างมืออาชีพ 

 2.2 พัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา ให้สนับสนุน Competency Skills ประกอบด้วย Innovative  
Skill, Creativity Skill, Critical Thinking Skill และ Entrepreneur Skill 

 2.3 พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ/ผู้บริหารสถานศึกษา/Entrepreneur Skill         
ให้กับนักศึกษา 
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กลยุทธ์ (ต่อ) 

 2.4 ส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน ท างานจริง พัฒนาประสบการณ์ตรง        
โดยอาศัยความเข้มแข็งของเครือข่ายสถานศึกษา/สถานประกอบการเพ่ือถ่ายทอด
ประสบการณ์ไปสู่นักศึกษา 

 2.5 พัฒนาระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
ผู้เรียนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้มีประสิทธิภาพ 

 2.6 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ Digital Content เพ่ือรองรับระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
MOOCs 

3. พัฒนาอาจารย์ 
 3.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ และทักษะในกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค 

Finland, CDIO, STEM, MIAP, Innovative Teaching Model และ Meister Model 
 3.2 พัฒนาอาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับการผลิตก าลังคนตามความ

ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศ 
 3.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีประสบการณ์ท างานในภาคอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ 
 3.4 ส่งเสริมอาจารย์ให้พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติฐาน

สมรรถนะ 
 3.5 ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการจากนวัตกรรมการเรียนการสอน 

4. พัฒนานักศึกษา 
 4.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม และ           

สถานประกอบการ 
 4.2 พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้กับนักศึกษา 
 4.3 พัฒนาความสามารถด้าน ICT ของนักศึกษา 
 4.4 พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 4.5 พัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 (Competency Skill, Creativity 

Skill, Critical Thinking Skill, Communication Skill, Collaboration Skill,  
Communication Technology Skills) 

 4.6 สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษาน าศักยภาพของตนเองมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 4.7 พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเทคโนโลยี 
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมต่อการเรียน 

 5.1 พัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ห้องปฏิบัติการชั้นสูง ห้องปฏิบัติการวิจัย และห้องปฏิบัติการ
ฝึกสอน รองรับการผลิตและพัฒนาก าลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและตามนโยบาย
ของประเทศ 

 5.2 จัดให้มีห้องปฏิบัติกิจกรรม หรือห้องปฏิบัตินวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นอกห้องเรียน เช่น Working 
Space, Learning Space, Smart Classroom และ Fab.Lab. 

 5.3 พัฒนาศูนย์ COE เพ่ือเป็นแหล่งหารายได้ และฝึกปฏิบัติงานจริงของอาจารย์และนักศึกษา 
 5.4 ส่งเสริมและพัฒนาเป็น Smart Faculty 
 5.5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในคณะให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 



   

  แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

65 
 

 
กลยุทธ์ (ต่อ) 

6. เครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
 6.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิต และพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ ระหว่างองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ (จับคู่ความร่วมมือแต่ละกลุ่มหลักสูตร) 
 6.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกับศิษย์เก่าของคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานของคณะ 
 6.3 พัฒนาก าลังคนให้สถานประกอบการด้วยระบบ Corporate University 
 6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม เพื่อตอบสนองการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศ 
7. Life Long Learning 
 7.1 ส่งเสริม Life Long Learning พัฒนา Work forces, Active Aging ด้วยระบบ MOOCs และ 

Credit bank 
 7.2 พัฒนาก าลังคนให้สถานประกอบการด้วยระบบ Work Based Learning และการ Re-Skill 

Labor ในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับ Industry 4.0 ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
 7.3 พัฒนาก าลังคน เพ่ือรองรับ Digital Transformation 
 7.4 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ และบทเรียนออนไลน์ที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long 

Learning) ส าหรับระบบ MOOCs 
 7.5 ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อ เสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภพและมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยง   ผ่าน
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย หลากหลาย และเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 
1. จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่พัฒนา/ปรับปรุง ให้เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง รองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ 
2. จ านวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ พัฒนา/ปรับปรุง ให้ตอบสนองการผลิตก าลังคนรองรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
3. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน RMUTT 's  Smart Teacher Model   
 3.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการอบรมหลักสูตร Smart Teacher Model  (CDIO, STEM , 

Finland Model, Innovative Teaching, Meister) (คิดจากฐานอาจารย์ที่ยังไม่ได้รับการอบรม) 
 3.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการอบรมนวัตกรรมการเรียนการสอนเชิงลึกในรูปแบบ (CDIO, STEM, 

Finland Model, Innovative Teaching, Meister) อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 3.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 

(คิดร้อยละจากอาจารย์ที่ยังไม่เคยผ่านการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ) 
4. ร้อยละของอาจารย์ที่น านวัตกรรมการเรียนการสอน (Active Learning)  ไปใช้ในการจัดการสอน 
5. ทักษะทางภาษาอังกฤษ 
 5.1 ร้อยละของนักศึกษาหลักสูตรอื่นมีผลการทดสอบ TOEIC ตั้งแต่ 450 คะแนน ขึ้นไป         

(คิดจากฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 3และชั้นปีที่ 4) 
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ตวัชี้วัดกลยุทธ์ (ต่อ) 

6. ร้อยละของนักศึกษามีศั กยภาพในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน IC3                  
(คิดจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน Certificate) 

7. ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพ 
8. ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการ/นายจ้างในด้านคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติ         

มืออาชีพ 
9. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการเรียนรู้       

(ห้องสมุดรวม, ห้องสมุดคณะ, Work Space, Fab. Lab., Innovative Zone, ห้องเรียน, 
ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ) 

10. จ านวนกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ (MOU/MOA) ระหว่างภาครัฐ เอกชน            
สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานที่จัดการศึกษาในด้านการผลิตและพัฒนา
ก าลังคน 

11. จ านวนหลักสูตรที่จัดให้กับสถานประกอบการ (Corporate University) ที่เพ่ิมข้ึน 
12. จ านวนหลักสูตรในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
13. จ านวนนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของนักศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

เป้าประสงค์ 
1. คุณภาพผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2. มีผลงานวิจัย และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบาย 

ของรัฐบาล 
3. มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมูลค่า/ 

คุณค่าเพ่ิม 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

1. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 
2. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ประเทศ 

และนโยบายของรัฐบาล 
3. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
4. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
5. จ านวนผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ิมคุณค่าให้กับผลผลิตของชุมชน 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 

 1.1 พัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลืออาจารย์ให้ท างานวิจัยเสร็จตามเวลา 
 1.2 ส่งเสริมปัจจัยที่เอ้ือต่อการด าเนินงานวิจัยและนวัตกรรม 
 1.3 ส่งเสริมการด าเนินการตามระบบกลไกเพ่ือคุ้มครองปกป้องสิทธิ และผลงานวิจัย หรือ      

งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในทุกด้าน 
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม  

(Value Creation) 
 2.1 พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ และ 

การแก้ปัญหาทางสังคม 
 2.2 ส่งเสริมการน าปัญหาจากสถานศึกษา สังคม ชุมชน และภาคประกอบการ มาเป็นโจทย์ 

ในการวิจัย / พัฒนาโครงงานนักศึกษา 
 2.3 ส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ และอ้างอิงทั้งในระดับชาติ  

และนานาชาติ เพ่ือต่อยอดไปสู่วารสารที่มีผลกระทบสูง 
 2.4 ส่งเสริมการวิจัยข้ามสาขา/หน่วยงาน และการรวมกลุ่มการวิจัยที่มีผลกระทบสูง 
 2.5 ส่งเสริมให้มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในกลุ่มวารสารที่มีผลกระทบสูง 

3. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการท าวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
 3.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอก 
 3.2 พัฒนาองค์ความรู้(KM) ด้านการวิจัย และรูปแบบการขอทุนวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติและแหล่งทุน 
 3.3 มุ่งเน้นงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน เทคโนโลยี หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

 
 



   

  แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

68 
 

 
กลยุทธ์ (ต่อ) 

4. พัฒนารายได้จากงานวิจัยและนวัตกรรม 
 4.1 แสวงหารายได้จากผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก และ

การต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย์ 
5. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

 5.1   ส่งเสริมและ กระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 
 5.2 ส่งเสริมและ กระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
1. ร้อยละผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ที่ เผยแพร่ในระดับชาติ       

หรือนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจ า 
2. ร้อยละผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในกลุ่มวารสาร วิชาการระดับนานาชาติที่จัดกลุ่มเป็นวารสารที่         

มีผลกระทบสูง (Q3-Q4) ต่อผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
3. จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับเลขที่ค าขอ/เลขที่สิทธิบัตร 

หรือ อนุสิทธิบัตร 
4. จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่ท าให้กับหน่วยงานภายนอก 

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม / ชุมชน ฯลฯ) 
5. จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่ท าให้กับหน่วยงานภายนอก 

(ภาคอุตสาหกรรม / ชุมชน) 
6. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ ITAP 
7. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility 
8. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอก 

และรายรับจากการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาความเป็นนานาชาติ 

เป้าประสงค์ 
1. บุคลากร และนักศึกษามีศักยภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
1. ร้อยละ บัณฑิตระดับปริญญาตรีศึกษาต่อ หรือมีงานท าในต่างประเทศท างานในองค์กร/        

สถานประกอบการข้ามชาติหรือนานาชาติในประเทศ 
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 

กลยุทธ์ 
1. ยกระดับผลงานวิชาการและวิจัยสู่นานาชาติ 

 1.1   ผลักดันการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการเชิงรุกกับมหาวิทยาลัย
ชั้นน าในต่างประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่สอดคล้องกับทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของประเทศ 

 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรเพ่ิมการสอนด้วยภาษา/สื่อการสอน/ข้อสอบ/
แบบทดสอบท่ีเป็นภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 

 1.3 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course Training)/ หลักสูตรนานาชาติ 
(International Program) ส าหรับชาวต่างชาติ 

 1.4 จั ดกิ จ กร รมการ เ รี ยนการสอนนอกหลั กสู ต ร  ที่ ส่ ง เ ส ริ มคว าม เป็ นนาน าชาติ                    
และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการใช้ภาษาต่างประเทศให้บุคลากรและนักศึกษา 

 1.5 เพ่ิมจ านวนอาจารย์ นักวิจัยชาวต่างประเทศที่มีความรู้ ความสามารถและความช านาญ     
มาสอน บรรยาย และถ่ายทอดความรู้ และ/หรือมาท าวิจัย 

2. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะสากลของอาจารย์และบุคลากร 
 2.1 พัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ 
 2.2 พัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
 2.3 พัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

3. สร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ 
 3.1 จัดการประชุม สัมมนาวิชาการในระดับนานาชาติ โดยมีสถา บันการศึกษา/องค์กร            

ในต่างประเทศเข้าร่วมเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์        
องค์ความรู้ และเผยแพร่งานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา 

 3.2 สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานประกวดระดับนานาชาติ 
 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/วิชาการ ในต่างประเทศ 

4. พัฒนาสื่อ และการบริการ ที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 
 4.1 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือรองรับความเป็นนานาชาติ เช่น เว็ปไซด์ แผ่นพับ รายงาน

ประจ าปี 
5. พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 5.1 พัฒนากิจกรรมกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรในต่างประเทศที่มี MOU/MOA/COC หรือความ
ร่วมมือทางวิชาการรูปแบบอ่ืนๆ 

 5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาจากต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับคณะ/
มหาวิทยาลัย 
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ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

1. จ านวนกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่  มทร.ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพ  
เจ้าภาพร่วม หรือเป็นคณะกรรมการด าเนินการ 

2. ร้อยละของ Active MOU / MOA กับหน่วยงานความร่วมมือที่เป็นเครือข่ายในระดับนานาชาติ 
3. จ านวนนักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพในต่างประเทศ 
4. จ านวนนักศึกษาต่างชาติหรือนักศึกษาแลกเปลี่ยน 
5. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ ทางภาษาต่างประเทศ/ ความเป็นนานาชาติ / 

สมรรถนะสากล 
6. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ ทางภาษาต่างประเทศ / ความเป็น

นานาชาติ / สมรรถนะสากล 
7. ร้อยละของรายวิชาชีพ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน (หนังสือ/เอกสารประกอบ        

การสอน/สื่อการสอน/ข้อสอบ/แบบทดสอบ) ในปีการศึกษา 
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เป้าหมายหลักท่ี 2 :  เป็นที่พ่ึงของสังคม ชุมชน เศรษฐกิจเมืองใหม่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนางานบริการวิชาการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ           
                                แก่สถานศึกษา  สถานประกอบการ  ชุมชน และพ้ืนที่เป้าหมาย 

เป้าประสงค์ 
1. งานบริการวิชาการสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามความต้องการ                

ของสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และสังคมอย่างมีส่วนร่วม 
2. เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน พื้นที่เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. จ านวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย

เพ่ือให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน 
2. จ านวนชุมชนต้นแบบที่ได้รับการบริการทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย 
3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย ให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น         

และมีความยั่งยืน 
4. จ านวนบุคลากรในภาค อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรม บริการ และวิชาชีพอ่ืนๆได้รับ         

การพัฒนาทักษะหรือเพ่ิมองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ 
กลยุทธ์ 

1. สร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชนภาครัฐ/เอกชน และพ้ืนที่เป้าหมาย 
2. ส่งเสริมให้มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการ

พัฒนาพื้นที่บริการวิชาการ (Area Based) เพ่ือเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ องค์คามรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
4. ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ด าเนินการ 

ร่วมกับชุมชน หรือสถานศึกษา    
5. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

1. จ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯหรือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
ที่ด าเนินการร่วมกับชุมชน 

2. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 
3. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบ

อาชีพหรือพัฒนางานได้หรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
4. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ถูกน าไปใช้บูรณาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย 

ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม 
5. ร้อยละความพึงพอใจของชุมชนเป้าหมายต่อการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
6. จ านวนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของศูนย์ COE ที่น าไปใช้บริการทางวิชาการให้กับหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน (เป้าหมายแต่ละศูนย์ COE) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
1. คณะมีบทบาทในการส่งเสริมการบูรณาการในด้านการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
2. บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญ และเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ที่น าไปถ่ายทอด       

หรือสามารถสร้างคุณค่า ต่อสังคม ชุมชน 
2. บุคลากรและนักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจที่จะสืบสาน/อนุรักษ์ให้วิถีชีวิตแบบไทยด ารงอยู่ต่อไป 
3. แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

กลยุทธ์ 
1. สร้างเครือข่ายในการพัฒนาทางด้านการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  
2. ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม ทางด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างองค์

ความรู้ น าไปถ่ายทอด และสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
3. สนับสนุนการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ 

และกิจกรรมนักศึกษา 
4. ส่งเสริมการบูรณาการผลงานผลงานด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นของชุมชน ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

1. ร้อยละโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย      
1 ด้าน 

2. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. จ านวนโครงการที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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เป้าหมายหลักท่ี 3 :  บริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาศักยภาพองค์กร รองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และเป็นหน่วยงาน
ภายใต้มหาวิทยาลัยในก ากับ 

เป้าประสงค์ 
1. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
2. มีเสถียรภาพ และความคล่องตัวทางการเงิน ในการด าเนินงานและการพัฒนาในอนาคต 
3. มีความพร้อมด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่เหมาะสมด้านการด าเนินงานของคณะ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. จ านวนเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการของคณะ 
2. ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 
1. การบริหารจัดการทางการเงินของคณะ (Financial Management) 

 1.1 วิเคราะห์ฐานการเงินในการบริหารองค์กรปัจจุบันและอนาคต 
 1.2 ก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สิน 
 1.3 วางแผนการเงินเพ่ือจัดหารายได้เพ่ิมให้เกิดสภาพความคล่องตัว 
 1.4 บริหารสินทรัพย์ ให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 
 1.5 บริหารความเสี่ยงรายได้ค่าใช้จ่ายและการลงทุน 

2. การบริหารจัดการงบประมาณของคณะ (Budgeting Management) 
 2.1 พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพ่ือการบริหารจัดการทางการเงินให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์

คณะ 
 2.2 พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย       

ของคณะ 
-  ก าหนดมาตรการ การของบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ 
-  ก าหนดมาตรการการจัดสรรงบประมาณรายได้ตามยุทธศาสตร์ของคณะ 

 2.3 ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการและเป้าหมาย 
3. การบริหารจัดการรายได้และทรัพย์สินของคณะ (Revenue & Asset Management) 

 3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดหารายได้เพ่ิมเติมจากการจัดการศึกษา  
 3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดหารายได้เพ่ิมเติมจากกงานวิจัย และทรัพย์สินทาง

ปัญญา (IP) 
 3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดหารายได้เพ่ิมเติมจากการบริการวิชาการ และศูนย์ 

COE 
 3.4 เพ่ิมช่องทางการหารายได้จากแหล่งอื่นๆ 
4. การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management) 
 4.1 พัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 
 4.2 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ 
 4.3 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความมั่นคง         

และมีต าแหน่งที่สูงขึ้น 
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กลยุทธ์ (ต่อ) 
 4.4 พัฒนาทักษะผู้บริหารให้มีทักษะเชิงบริหารจัดการ เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ 
 4.5 พัฒนาระบบการประเมินผลปฏิบัติงานด้วย Performance based assessment 
 4.6 สร้างระบบการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การท างานแบบข้ามสายงาน (Cross Function) 

 4.7 พัฒนาแผนอัตราก าลังและจัดระบบบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้าง และ 
ภาระหน้าที่ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง (ให้เกิดความกระชับ คล่องตัว เกลี่ยอัตราก าลังให้ 
เหมาะสม ลดต าแหน่งที่ไม่จ าเป็น เพ่ิมอัตราบรรจุแก่ลูกจ้างชั่วคราว) 

 4.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความส าเร็จ และเป้าหมายของ
องค์กร 

5. การบริหารศูนย์ข้อมูลในการบริหารเพื่อการตัดสินใจ (Data Information Management) 
 5.1 พัฒนาแหล่งข้อมูลพื้นฐานของคณะ 
 5.2 พัฒนาฐานข้อมูลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นข้อมูลกลาง

ส าหรับน ามาใช้ในการพัฒนา 
 5.3 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) 

6. การบริการจัดการและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ    
(Re-Structuring Management) 

 6.1 สร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่ือเตรียมความพร้อมคณะ รองรับการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับ     

 6.2 พัฒนาการบริหารงานของคณะ เพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 
7. การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) 

 7.1 พัฒนาระบบการสื่อสารเชิงรุก เพ่ือสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
 7.2 พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กร เพ่ือรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

8. การพัฒนาสู่ Green Faculty 
 8.1 ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับ Green Faculty   
 8.2 พัฒนาระบบจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ 
 8.3 พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในการเข้าสู่ Green Faculty   

ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 
1. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการต่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบที่จะขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 1.2 รองศาสตราจารย์ 
 1.3 ศาสตราจารย์ 

2. ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติครบยื่นขอระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบที่จะขอระดับต าแหน่ง 

3. ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ได้รับการพัฒนาทักษะในหลักสูตรเชิงบริหารจัดการ 
อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี 
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ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

4. จ านวนหน่วยพลังงานไฟฟ้าในอาคาร/พ้ืนที่เป้าหมาย ที่ประหยัดได้ 
 4.1 จ านวนหน่วยพลังงานไฟฟ้าในอาคาร/พื้นที่เป้าหมาย ที่ประหยัดได้ อาคารเฟส 1  

(ร้อยละ 20) 
 4.2 จ านวนหน่วยพลังงานไฟฟ้าในอาคาร/พ้ืนที่เป้าหมาย ที่ประหยัดได้ อาคารเฟส 4 (ร้อยละ 5) 

5. ร้อยละคะแนนจากการประเมินผล Green University 
 



วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าหมายหลัก 3. บริหารจดัการองค์กรเพ่ือการพัฒนา

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1.1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านครูวิชาชีพนักเทคโนโลย ีและบุคลากรทางการศึกษา รองรับยทุธศาสตร์ชาติ
1.2 การพัฒนางานวิจยั นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์

และงานสร้างสรรค์
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

1.3 การพัฒนาความเป็นนานาชาติ

2.1 การพัฒนางานบริการวิชาการ 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ

แก่สถานศึกษา สถานประกอบการ  ชุมชน 
และพ้ืนทีเ่ป้าหมาย

2.2 การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม 
ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และสิง่แวดล้อม

3.1 การพัฒนาศักยภาพองค์กร รองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และเป็นหน่วยงาน
ภายใต้มหาวิทยาลัยในก ากับ

เป้าประสงค์

1.1.1  บณัฑิตมีความรู ้มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดต้ามศักยภาพ 1.2.1  คุณภาพผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสรา้งสรรค์ เปน็ที่
ยอมรบัทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาติ
1.2.2  มีผลงานวิจัย และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเปา้หมายตาม
ยทุธศาสตรป์ระเทศและนโยบายของรฐับาล
1.2.3.  มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และมูลค่า/คุณค่าเพ่ิม

1.3.1  บคุลากร และนักศึกษามีศักยภาพ และเปน็
ที่ยอมรบัในระดบันานาชาติ

2.1.1 งานบรกิารวิชาการสามารถ
ตอบสนองตอ่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม
ความตอ้งการของสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ ชุมชน และสังคมอยา่งมีส่วน
รว่ม
2.1.2 พัฒนาระดบัฝีมือแรงงาน เพ่ือเปน็
ก าลังในการพัฒนาประเทศ

2.2.1  คณะมีบทบาทในการส่งเสรมิการบรู
ณาการในดา้นการอนุรกัษ์ สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถ่ิน และ
สิง่แวดล้อมอยา่งมีส่วนรว่ม
2.2.2  บคุลากรและนักศึกษา ตระหนักถึง
ความส าคัญ และเกิดความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมไทย

3.1.1  เปน็องค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยใีนการบรหิาร
จัดการ
3.1.2  มีเสถียรภาพ และความคล่องตวัทางการเงิน ในการด าเนินงานและการ
พัฒนาในอนาคต
3.1.3  มีความพรอ้มดา้นทุนมนุษย ์(Human Capital) ที่เหมาะสมดา้นการ
ด าเนินงานของคณะ

กลยุทธ์ 1.  ยกระดับผลงานวิชาการและวิจยัสูน่านาชาติ
1.1  ผลักดันการสร้างเครือข่ายด้านการวิจยั และความ
ร่วมมือทางวิชาการเชิงรุกกับมหาวิทยาลัยชัน้น าใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในสาขาทีส่อดคล้องกับทิศทาง 
และยทุธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ
1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรเพ่ิมการสอน
ด้วยภาษา/สือ่การสอน/ข้อสอบ/แบบทดสอบทีเ่ป็น
ภาษาอังกฤษให้มากขึน้
1.3  พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้ (Short Course 
Training)/ หลักสูตรนานาชาติ (International 
Program) ส าหรับชาวต่างชาติ
1.4  จดักิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตร ที่
ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และจดัสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือ
ต่อการใช้ภาษา ต่างประเทศให้บุคลากรและนักศึกษา
1.5  เพ่ิมจ านวนอาจารย ์นักวิจยัชาวต่างประเทศทีม่ี
ความรู้ ความสามารถและความช านาญ     มาสอน 
บรรยาย และถ่ายทอดความรู้ และ/หรือมาท าวิจยั
2.  พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะสากลของอาจารยแ์ละ
บุคลากร
2.1  พัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะอาจารย ์ด้าน
ภาษาอังกฤษ
2.2  พัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
2.3  พัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
3.  สร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ
3.1  จดัการประชุม สัมมนาวิชาการในระดับนานาชาติ 
โดยมีสถาบันการศึกษา/องค์กรในต่างประเทศเข้าร่วมเพ่ือ
สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจยั แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ องค์ความรู้ และเผยแพร่งานวิจยัของ
อาจารยแ์ละนักศึกษา
3.2  สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานประกวด
ระดับนานาชาติ
3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/วิชาการ ในต่างประเทศ
4.  พัฒนาสือ่ และกสนบริการ ทีส่่งเสริมความเป็น
นานาชาติ
4.1  พัฒนาสือ่ประชาสัมพันธเ์พ่ือรองรับความเป็น
นานาชาติ เช่น เว็ปไซด์ แผ่นพับ รายงานประจ าปี
5.  พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ
5.1  พัฒนากิจกรรมกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรใน
ต่างประเทศทีม่ี MOU/MOA/COC หรือความร่วมมือทาง
วิชาการรูปแบบอ่ืนๆ
5.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาจากต่างประเทศเข้า
ร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่นกับคณะ/มหาวิทยาลัย

3.13 สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
"คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเปน็องค์กรชั้นน าในการผลิต บณัฑิตนักปฏบิตั ิดา้นครูวิชาชพีนักเทคโนโลย ีบคุลากรทางการศึกษาในระดบัประเทศ มุ่งสู่ระดบัสากล ”

1.พัฒนาก าลังคนรองรับยทุธศาสตร์ชาติ และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2. เป็นทีพ่ึ่งของสังคม ชุมชน เศรษฐกิจเมืองใหม่

1. จดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานการผลิตครูวิชาชีพ นักเทคโนโลย ีบุคลากรทางการศึกษาอยา่งมีคุณภาพรองรับประเทศไทย 4.0
2. สร้างงานวิจยั สิง่ประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ และการถ่ายทอดเทคโนโลย ีทีม่ีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
3.  ให้บริการวิชาการทีม่ีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์แก่ สถานศึกษา ชุมชน และพ้ืนทีเ่ป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ

4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิง่แวดล้อม
5. พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เข้าสูส่ังคมแห่งการเปลีย่นแปลงให้สนองต่อยทุธศาสตร์ชาติและสิทธปิระโยชน์บนพ้ืนฐานความสุขและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
6.  จดัระบบบริหารจดัการเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ และแนวทางการจดัหารายได้ เอ้ือต่อนโยบายหลัก

1.  สร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชนภาครัฐ/เอกชน 
และพ้ืนทีเ่ป้าหมาย
2. ส่งเสริมให้มีงานวิจยั สิง่ประดิษฐ์ และ
นวัตกรรมร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ในการพัฒนาพ้ืนทีบ่ริการวิชาการ (Area
 Based) เพ่ือเกิดการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนแลกเปลีย่นการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะ องค์คามรู้ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่
4.  ส่งเสริมโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
หรือใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
ด าเนินการร่วมกับ ชุมชนหรือสถานศึกษา   
5.  ส่งเสริมการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน งานวิจยั ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
และสิง่แวดล้อม

1.  สร้างเครือข่ายในการพัฒนาทางด้านการท านุ
บ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และสิง่แวดล้อม 
2.  ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม ทางด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิง่แวดล้อม เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ น าไปถ่ายทอด และสร้างคุณค่าต่อ
สังคมและสิง่แวดล้อม
3.  สนับสนุนการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการ
จดัการเรียนการสอน งานวิจยั การบริการวิชาการ
 และกิจกรรมนักศึกษา
4. ส่งเสริมการบูรณาการผลงานผลงานด้านการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิง่แวดล้อม และภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน ของชุมชน ให้เกิดความต่อเน่ือง
และยัง่ยนื

1.  การบริหารจดัการทางการเงินของคณะ (Financial Management)
1.1 วิเคราะห์ฐานการเงินในการบริหารองค์กรปัจจบุันและอนาคต
1.2  ก าหนดยทุธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารจดัการทางการเงินและทรัพยส์ิน
1.3  วางแผนการเงินเพ่ือจดัหารายได้เพ่ิมให้เกิดสภาพความคล่องตัว
1.4  บริหารสินทรัพย ์ให้เกิดมูลค่าเพ่ิม
1.5  บริหารความเสีย่งรายได้ค่าใช้จา่ยและการลงทุน
2.  การบริหารจดัการงบประมาณของคณะ (Budgeting Management)
2.1  พัฒนาแผนกลยทุธท์างการเงิน เพ่ือการบริหารจดัการทางการเงินให้สอดคล้องตาม
ยทุธศาสตร์คณะ
2.2  พัฒนาระบบการจดัสรรงบประมาณให้เป็นกลไกขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ให้บรรลุ
เป้าหมายของคณะ
     -  ก าหนดมาตรการ การของบประมาณให้สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ของคณะ
     -  ก าหนดมาตรการการจดัสรรงบประมาณรายได้ตามยทุธศาสตร์ของคณะ
2.3  ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการและเป้าหมาย
3.  การบริหารจดัการรายได้และทรัพยส์ินของคณะ  (Revenue & Asset Management)
3.1  พัฒนาระบบการบริหารจดัการและการจดัหารายได้เพ่ิมเติมจากการจดัการศึกษา 
3.2  พัฒนาระบบการบริหารจดัการและการจดัหารายได้เพ่ิมเติมจากกงานวิจยั และ
ทรัพยส์ินทางปัญญา (IP)
3.3  พัฒนาระบบการบริหารจดัการและการจดัหารายได้เพ่ิมเติมจากการบริการวิชาการ 
และศูนย ์COE
3.4  เพ่ิมช่องทางการหารายได้จากแหล่งอ่ืนๆ
4.  การบริหารจดัการทุนมนุษย ์(Human Capital Management)
4.1  พัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
4.2  พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการ
4.3  พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความมัน่คง 
และมีต าแหน่งทีสู่งขึน้
4.4  พัฒนาทักษะผู้บริหารให้มีทักษะเชิงบริหารจดัการ เพ่ือรองรับกับการเปลีย่นแปลงใน
มิติต่างๆ 
4.5  พัฒนาระบบการประเมินผลปฏบิัติงานด้วย Performance based assessment
4.6  สร้างระบบการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การท างานแบบข้ามสายงาน (Cross 
Function)
4.7  พัฒนาแผนอัตราก าลังและจดัระบบบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้าง และ
ภาระหน้าทีข่องหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง (ให้เกิดความกระชับ คล่องตัว เกลีย่อัตราก าลังให้
เหมาะสม ลดต าแหน่งทีไ่ม่จ าเป็น เพ่ิมอัตราบรรจแุก่ลูกจา้งชัว่คราว)
4.8  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีส่่งผลต่อความส าเร็จ และเป้าหมาย
ขององค์กร
5.  การบริหารศูนยข์้อมูลในการบริหารเพ่ือการตัดสินใจ (Data Information 
Management)
5.1  พัฒนาแหล่งข้อมูลพ้ืนฐานของคณะ
5.2  พัฒนาฐานข้อมูลการปฏบิัติงานของแต่ละส่วนงาน เพ่ือเชือ่มโยงข้อมูลให้เป็นข้อมูล
กลางส าหรับน ามาใช้ในการพัฒนา
5.3  พัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจดัการ (MIS)
6.  การบริการจดัการโครงสร้างองค์กร (Re-Structuring Management)
6.1  สร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่ือเตรียมความพร้อมคณะ รองรับการเข้าสูก่ารเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับ   6.2  พัฒนาการบริหารงานของคณะ เพ่ือรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัย 4.0
7.  การบริหารจดัการองค์กร (Organization Management)
7.1  พัฒนาระบบการสือ่สารเชิงรุก เพ่ือสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ทีด่ีขององค์กร
7.2  พัฒนาระบบการสือ่สารภายในองค์กร เพ่ือรองรับเทคโนโลยสีมัยใหม่
8.  การพัฒนาสู ่Green Faculty
8.1  ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับ Green Faculty  
8.2  พัฒนาระบบจดัการพลังงานทีม่ีประสิทธภิาพ
8.3 พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในการเข้าสู ่Green Faculty  

1. พัฒนาหลักสูตร
1.1  ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรทีต่อบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย,การผลิตบุคลากรทางการศึกษา และอาชีวศึกษา โดยการพัฒนา
หลักสูตรสาขาวิชา,หลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง     เช่น การซ่อมบ ารุงอากาศยาน, ยานยนต์สมัยใหม่, ระบบอัตโนมัติ ,การขนส่งระบบ
ราง     และระบบดิจติัล
1.2  พัฒนาหลักสูตรทีร่องรับการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะทาง หรือคุณสมบัติเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา เช่น ใบประกอบ
วิชาชีพครู, ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม, ใบประกาศนียบัตรมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะทาง
1.3 พัฒนาหลักสูตรรองรับการเรียนการสอนและฝึกอบรมด้วยระบบการจดัการเรียนการสอนแบบ MOOCs
2.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
2.1  พัฒนาระบบการเรียนการสอน มุง่เน้น Active Learning, Hands-On เพ่ือให้นักศึกษา       มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงนวัตกรรม  และทักษะปฏบิัติอยา่งมืออาชีพ
2.2  พัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา ให้สนับสนุน Competency Skills ประกอบด้วย Innovative  Skill, Creativity Skill, Critical 
Thinking Skill และ Entrepreneur Skill
2.3  พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ/ผู้บริหารสถานศึกษา/Entrepreneur Skill ให้กับนักศึกษา
2.4  ส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน ท างานจริง พัฒนาประสบการณ์ตรง  โดยอาศัยความเข้มแข็งของเครือข่าย
สถานศึกษา/สถานประกอบการเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ไปสูนั่กศึกษา
2.5  พัฒนาระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนและทุกกลุม่เป้าหมาย ให้มี
ประสิทธภิาพ
2.6  ส่งเสริมการพัฒนาสือ่ Digital Content เพ่ือรองรับระบบการจดัการเรียนการสอนแบบ MOOCs
3.  พัฒนาอาจารย์
3.1  พัฒนาอาจารยใ์ห้มีความรู้ และทักษะในกระบวนการจดัการเรียนการสอนด้วยเทคนิค Finland, CDIO, STEM, MIAP, Innovative
 Teaching Model และ Meister Model
3.2 พัฒนาอาจารยด์้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยชีัน้สูง รองรับการผลิตก าลังคนตามความต้องการของกลุม่อุตสาหกรรม/เทคโนโลยี
เป้าหมายของประเทศ
3.3  ส่งเสริมให้อาจารยม์ีประสบการณ์ท างานในภาคอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ
3.4  ส่งเสริมอาจารยใ์ห้พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ทีมุ่ง่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏบิัติฐานสมรรถนะ
3.5  ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการจากนวัตกรรมการเรียนการสอน
4.  พัฒนานักศึกษา
4.1  ส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานทีส่อดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ
4.2  พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้กับนักศึกษา
4.3  พัฒนาความสามารถด้าน ICT ของนักศึกษา
4.4  พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
4.5  พัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตทีพึ่งประสงค์ในศตวรรษที ่21 (Competency Skill, Creativity Skill, Critical Thinking Skill, 
Communication Skill, Collaboration Skill,  Communication Technology Skills)
4.6  สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีส่่งเสริมให้นักศึกษาน าศักยภาพของตนเองมาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
4.7  พัฒนาศักยภาพศิษยเ์ก่าให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงทางสังคม และเทคโนโลยี
5.  พัฒนาสภาพแวดล้อมต่อการเรียน
5.1  พัฒนาห้องปฏบิัติการเฉพาะทาง ห้องปฏบิัติการชัน้สูง ห้องปฏบิัติการวิจยั และห้องปฏบิัติการฝึกสอน รองรับการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนในกลุม่อุตสาหกรรมเป้าหมายและตามนโยบายของประเทศ
5.2  จดัให้มีห้องปฏบิัติกิจกรรม หรือห้องปฏบิัตินวัตกรรมสิง่ประดิษฐ์นอกห้องเรียน เช่น Working Space, Learning Space, Smart 
Classroom และ Fab.Lab.
5.3 พัฒนาศูนย ์COE เพ่ือเป็นแหล่งหารายได้ และฝึกปฏบิัติงานจริงของอาจารยแ์ละนักศึกษา
5.4  ส่งเสริมและพัฒนาเป็น Smart Faculty
5.5 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในคณะให้เอ้ือต่อการเรียนรู้
6.  เครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคน
6.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิต และพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างองค์กรภายในประเทศ
และต่างประเทศ (จบัคู่ความร่วมมือแต่ละกลุม่หลักสูตร)
6.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทีเ่ข้มแข็งกับศิษยเ์ก่าของคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของคณะ
6.3  พัฒนาก าลังคนให้สถานประกอบการด้วยระบบ Corporate University
6.4  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการศึกษาขัน้พ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีและนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองการพัฒนา
ตามยทุธศาสตร์ประเทศ
7.  Life Long Learning
7.1  ส่งเสริม Life Long Learning พัฒนา Work forces, Active Aging ด้วยระบบ MOOCs และ Credit bank
7.2 พัฒนาก าลังคนให้สถานประกอบการด้วยระบบ Work Based Learning และการ Re-Skill Labor ในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับ 
Industry 4.0 ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
7.3พัฒนาก าลังคน เพ่ือรองรับ Digital Transformation
7.4 พัฒนาสือ่การเรียนรู้ และบทเรียนออนไลน์ทีส่นับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ส าหรับระบบ MOOCs
7.5 ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาสือ่ เสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยดีิจทิัลเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทีม่ีคุณภพและมาตรฐาน สามารถเชือ่มโยง   ผ่านระบบเทคโนโลยดีิจทิัลทีท่ันสมัย หลากหลาย และเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลา
และสถานที่

1.  พัฒนาระบบบริหารงานวิจยั
1.1  พัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลืออาจารยใ์ห้ท างานวิจยัเสร็จตามเวลา
1.2  ส่งเสริมปัจจยัทีเ่อ้ือต่อการด าเนินงานวิจยัและนวัตกรรม
1.3  ส่งเสริมการด าเนินการตามระบบกลไกเพ่ือคุ้มครองปกป้องสิทธ ิและ
ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ในทุกด้าน
2.  พัฒนาคุณภาพงานวิจยั นวัตกรรม ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือสร้าง
คุณค่าเพ่ิม (Value Creation)
2.1  พัฒนางานวิจยั และนวัตกรรม เพ่ือประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมเชิง
พาณิชย ์และ
การแก้ปัญหาทางสังคม
2.2  ส่งเสริมการน าปัญหาจากสถานศึกษา สังคม ชุมชน และภาคประกอบการ 
มาเป็นโจทยใ์นการวิจยั / พัฒนาโครงงานนักศึกษา
2.3  ส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจยัให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ และอ้างอิงทัง้
ในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือต่อยอดไปสูว่ารสารทีม่ีผลกระทบสูง
2.4  ส่งเสริมการวิจยัข้ามสาขา/หน่วยงาน และการรวมกลุม่การวิจยัทีม่ี
ผลกระทบสูง
2.5  ส่งเสริมให้มีผลงานวิจยัทีต่ีพิมพ์ในกลุม่วารสารทีม่ีผลกระทบสูง
3.  แสวงหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนการท าวิจยั นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
3.1  สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิจยัทัง้ภายในและภายนอก
3.2  พัฒนาองค์ความรู้(KM) ด้านการวิจยั และรูปแบบการขอทุนวิจยัที่
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติและแหล่งทุน
3.3  มุง่เน้นงานวิจยัทีม่ีผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน เทคโนโลย ีหรือ
ต่อยอดเชิงพาณิชย์
4.  พัฒนารายได้จากงานวิจยัและนวัตกรรม
4.1  แสวงหารายได้จากผลงานวิจยั นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ ทีไ่ด้รับจาก
หน่วยงานภายนอก และการต่อยอดทรัพยส์ินทางปัญญาของคณะ เพ่ือ
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย์
5.  การพัฒนาศักยภาพนักวิจยั
5.1  ส่งเสริมและ กระตุ้นให้อาจารยผ์ลิตผลงานวิจยัและนวัตกรรมเพ่ิมขึน้
5.2  ส่งเสริมและ กระตุ้นให้อาจารยผ์ลิตผลงานวิจยัให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด
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บทที่ 4 
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

 

 
 

4.1    การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
4.1.1 แนวทางการด าเนินงาน 
4.1.1.1  การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

เพ่ือการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561 -2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณะฯ จะด าเนินการน าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย 

  คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  ผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
  กลุ่มนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

4.1.1.2  การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่การจัดท าโครงการและงบประมาณ 

การด าเนินการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตินั้น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เพ่ือให้เกิดการ
ถ่ายทอดเป้าประสงค์ และกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานในรูปของโครงการและกิจกรรมตลอดมา กล่าวคือ มีการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เป็นตัววัดผลการด าเนินงานของคณะฯ เพ่ือการ
บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์/เป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้หน่วยงาน
ภายในได้มีส่วนร่วมและเสนอโครงการและงบประมาณ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม  ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และไปในทิศทางเดียวกัน สามารถท าให้การแปลง
นโยบายและยุทธศาสตร์น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

การประสานงานของทุกภาคส่วน ทั้งบุคลากร และ
หน่วยงานในสังกัดคณะ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการตัวชี้วัด  
แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ร่วมกัน 
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แผนภาพ 4-1 การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 

4.1.1.3  การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัด สู่การปฏิบัติ 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และถ่ายทอด
เป้าหมายหลัก  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่า
เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ของคณะ  แก่หน่วยงานภายใน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยง
ทิศทางการบริหารงานของคณะ 

 

4.1.1.4  การสื่อสารและการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ประชาคมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คระครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ตระหนัก และรับรู้
ถึงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งในการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น 

 การประชุม 
 หนังสือราชการ 
 โปสเตอร์/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

   Website คณะ 
 Outlook 
 Line 
 Facebook 
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เพ่ือให้การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ  ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังที่ก าหนดไว้ในส่วนที่

ผ่านมาให้สามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  จึงได้ก าหนดแนวทางด้วย โครงการ/กิจกรรม         
ตามกลวิธี/มาตรการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ดังรายละเอียดดังนี้ 
 
4.2    ภาพรวมประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

  ประมาณการงบประมาณ ตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะครุศาสตร์ 
         อุตสาหกรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

รวมทุกภารกิจ 57 78 184,460,840 
1.  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านครูวิชาชีพนักเทคโนโลยี 
และบุคลากรทางการศึกษา รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 

14 32 104,150,000 

2.  การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค์ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

12 7 31,540,000 

3.  การพัฒนาความเป็นนานาชาติ 9 9 6,988,700 
4.  การพัฒนางานบริการวิชาการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพ แก่สถานศึกษา  สถานประกอบการ  ชุมชน 
และพ้ืนที่เป้าหมาย 

10 5 7,704,000 

5.  การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และสิ่งแวดล้อม 

6 3 2,944,300 

6.  การพัฒนาศักยภาพองค์กร รองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 
4.0 และเป็นหน่วยงานภายใต้ มหาวิทยาลัยในก ากับ 

6 22 31,133,840 
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1.  ร้อยละของบัณฑิต
ในหลักสูตรทีกี่ยวข้อง
กบักลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายได้งานท าใน
กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ

ร้อยละ 60 70 75 80 1.  พัฒนาหลักสูตร
1.1  ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่
ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย,
การผลิตบุคลากรทางการศึกษา และ
อาชีวศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตร
สาขาวชิา,หลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง 
เช่น การซ่อม บ ารุงอากาศยาน,
ยานยนต์สมัยใหม่,ระบบอัตโนมัติ,
การขนส่งระบบราง และระบบดิจิตัล

1.  จ านวนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ที่พัฒนา/
ปรับปรุง ให้เป็นหลักสูตร
เฉพาะทาง รองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ

หลัก
สูตร

1 1 2

2.  จ านวนก าลังคนที่
ได้รับการพัฒนาทักษะ
วชิาชีพเฉพาะทาง 
ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ 
จากระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวติ

คน 40 50 60  1.2  พัฒนาหลักสูตรที่รองรับ
การทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ
เฉพาะทาง หรือคุณสมบัติเฉพาะ
บุคลากรทางการศึกษา เช่น 
ใบประกอบวชิาชีพครู, ใบประกอบ
วชิาชีพวศิวกรรม, ใบระกาศนียบัตร
มาตรฐานวชิาชีพเฉพาะทาง

2.  จ านวนหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาที่
พัฒนา/ปรับปรุง ให้
ตอบสนองการผลิต
ก าลังคนรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ

หลัก
สูตร

1 1

1.3พัฒนาหลักสูตรรองรับการเรียนการ
สอนและฝึกอบรมด้วยระบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบ MOOCs

3.  ร้อยละของนักศึกษา
ที่สอบผ่านสมรรถนะ
วชิาชีพ ตามหลักสูตร
ที่ก าหนด

ร้อยละ 80 85 90 95

4.  ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐาน RMUTT 's  
Smart  Teacher Model

ร้อยละ 25 50 75 100

4.3 ความเชือ่มโยงพันธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัดเป้าประสงค์ กลยทุธ์ ตัวชีว้ัดกลยทุธ์ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชีว้ัด
หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย

1.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
เพือ่การผลิต และพัฒนาก าลังคน 
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ
     1.1  หลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่
     1.2  หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
     1.3  หลักสูตร Thai-Meister ด้าน
เมคคาทรอนิกส์  ยานยนต์ไฟฟ้า  ไฟฟ้า
 และอิเล็กทรอนิกส์
2.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
เพือ่รองรับการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ
เฉพาะทาง และวชิาชีพครู
3.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
ออนไลน์แบบเปิด (MOOCs)
4.  โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาชีพครู
 ตามมาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา 
พ.ศ. 2561 
5.  โครงการสัมมนาการจัดการเรียนรู้
เพือ่บูรณาการกบัการท างานในยุค 
THAILAND 4.0 
6.  โครงการพัฒนาคู่มือฐานสมรรถนะ
รายวชิาชีพ เพือ่ยกระดับสู่หลักสูตร
คุณภาพสูง (Premium)
7.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาระบบการ
เรียนการสอน และรายวชิาเพือ่ส่งเสริม
ความเป็นนวตักรรม และทักษะความ
เป็นผู้ประกอบการ

8.  โครงการส่งเสริมประสบการณ์
วชิาชีพ ร่วมกบัสถานประกอบการ เพือ่
สร้างความเข้มแข็งทางวชิาการ
9.  โครงการพัฒนาศักยภาพวชิาชีพ
เฉพาะทางของอาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุนการเรียนการสอน
10.  โครงการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะ
11.  โครงการเตรียมความพร้อมในการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วชิาชีพครู 
12.  โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม
การบริหารจัดการศึกษา หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 
2560 ให้สอดคล้องกบัการประกนั
คุณภาพการศึกษา  
13.  โครงการสัมมนาทางวชิาการเพือ่
พัฒนาการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
14.  โครงการติดตามผลและการจัดการ
ผลการใช้ประโยชน์จากการอบรม
หลักสูตร Smart teacher model
15.  โครงการพัฒนาทักษะ Soft Skill 
ส าหรับอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนการเรียนการสอนเพือ่ผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ
16.  โครงการสร้างเสริมประสบการณ์
ในสถานประกอบการแกอ่าจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน

17.  โครงการส่งเสริมการพัฒนา
นวตักรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้น
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติฐานสมรรถนะ
18.  โครงการพัฒนานักศึกษาเพือ่
ส่งเสริมวฒันธรรมการท างานให้
สอดคล้องกบัภาคอุตสาหกรรมใน
ศตวรรษที่ 21
19.   โครงการกจิกรรมส่งเสริมความ
เป็นครู ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู
20.   โครงการพัฒนาทักษะ Soft Skill 
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
21.  โครงการส่งเสริมทักษะ
ผู้ประกอบการใหม่
22.  โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม
ของบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
     22.1  โครงการ Teaching 
Academy
     22.2  โครงการแข่งขันกฬีา คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม (บัวน  าเงินเกมส์/ส่ี
เทียน/ทับทิมสยาม)
     22.3  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
     22.4  โครงการ Freshy Boy & Girl
 Tech ED
     22.5  โครงการ RMUTT Freshy 
Boy & Girl Tech ED
23.  โครงการบริการวชิาการแกศิ่ษย์เกา่
 เพือ่พัฒนาศักยภาพในการประกอบ
วชิาชีพ
24.  โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทาง และวชิาชีพครูเพือ่รองรับ
การผลิต และพัฒนาก าลังคนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

25.  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 
เพือ่การสร้างเสริมทักษะวชิาชีพนอก
ห้องเรียน
26.  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
เพือ่ยกระดับห้องเรียนอัจฉริยะ ( Smart
 Classroom)
27.  โครงการพัฒนาปฏิบัติ Student 
Activity
28.  โครงการสร้างความร่วมมือและ
กจิกรรมร่วมกบัเครือข่ายสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา
29.  โครงการความร่วมมือพัฒนา
ก าลังคนในสถานประกอบการ และ
สถานศึกษาเครือข่าย (Corporative 
University)
30.  โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ระบบเปิดเพือ่รองรับศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพ และศูนย์การ
เรียนรู้ตลอดชีวติ
31.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในระบบการเรียนการสอนสู่การยกระดับ
เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพ
 และศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวติ
32.  โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ เพือ่
รองรับพันธกจิศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
คุณวฒิุวชิาชีพ และศูนย์การเรียนรู้
ตลอดชีวติ

1.  จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
บนพื นฐานการผลิต
ครูวชิาชีพ นัก
เทคโนโลยี บุคลากร
ทางการศึกษา อย่าง
มีคุณภาพรองรับ 
ประเทศไทย 4.0

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5

2.  พัฒนากระบวนการเรยีนการสอน
2.1  พัฒนาระบบการเรียนการสอน 
มุ่งเน้น Active Learning, Hands-On
เพือ่ให้นักศึกษามีทักษะในการคิด 
วเิคราะห์ และสังเคราะห์ การคิดนอก
กรอบ การคิดเชิงนวตักรรม และทักษะ
ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

2.2  พัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา ให้
สนับสนุน Competency Skills 
ประกอบด้วย Innovative  Skill, 
Creativity Skill, Critical Thinking 
Skill และ Entrepreneur Skill
2.3  พัฒนาทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารสถานศึกษา/
Entrepreneur Skill ให้กบันักศึกษา

1.  การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนด้านครูวชิาชีพ
นักเทคโนโลยี และ
บุคลากรทางการศึกษา 
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ

1. บัณฑิตมีความรู้ 
มีทักษะ มีสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวชิาชีพ 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวติได้ตามศักยภาพ

3.  ร้อยละของบัณฑิต
ที่ประกอบอาชีพอิสระ
หรือสร้างงานด้วย
ตนเอง หรือ Startup 
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา

ร้อยละ 2 3 4

80 



2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชีว้ัด

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4.  ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้งานท า
กอ่นส าเร็จการศึกษา

ร้อยละ 5 10 15 20 4.1  ร้อยละของอาจารย์
ที่ได้รับการอบรมหลักสูตร
Smart Teacher Model
(CDIO, STEM , Finland
Model, Innovative
Teaching, Meister ,
Active Learning ฯลฯ)
(คิดจากฐานอาจารย์ที่ยัง
ไม่ได้รับการอบรม)

ร้อยละ 50 80 100

4.2  ร้อยละของอาจารย์
ที่ได้รับการอบรม
นวตักรรมการเรียน
การสอนเชิงลึกในรูปแบบ 
(CDIO, STEM,Finland 
Model,Innovative
Teaching,Meister,
Active Learning ฯลฯ) 
อย่างน้อย 1 เร่ือง
(คิดจากฐานอาจารย์ที่ยัง
ไม่ได้รับการอบรม)

ร้อยละ 50 80 100

4.3  ร้อยละของอาจารย์
ที่ผ่านการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วชิาชีพใน
สถานประกอบการ
(คิดจากฐานอาจารย์ที่ยัง
ไม่ได้รับการอบรม)

ร้อยละ 25 50 75 100

1.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
เพือ่การผลิต และพัฒนาก าลังคน 
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ
     1.1  หลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่
     1.2  หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
     1.3  หลักสูตร Thai-Meister ด้าน
เมคคาทรอนิกส์  ยานยนต์ไฟฟ้า  ไฟฟ้า
 และอิเล็กทรอนิกส์
2.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
เพือ่รองรับการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ
เฉพาะทาง และวชิาชีพครู
3.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
ออนไลน์แบบเปิด (MOOCs)
4.  โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาชีพครู
 ตามมาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา 
พ.ศ. 2561 
5.  โครงการสัมมนาการจัดการเรียนรู้
เพือ่บูรณาการกบัการท างานในยุค 
THAILAND 4.0 
6.  โครงการพัฒนาคู่มือฐานสมรรถนะ
รายวชิาชีพ เพือ่ยกระดับสู่หลักสูตร
คุณภาพสูง (Premium)
7.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาระบบการ
เรียนการสอน และรายวชิาเพือ่ส่งเสริม
ความเป็นนวตักรรม และทักษะความ
เป็นผู้ประกอบการ

8.  โครงการส่งเสริมประสบการณ์
วชิาชีพ ร่วมกบัสถานประกอบการ เพือ่
สร้างความเข้มแข็งทางวชิาการ
9.  โครงการพัฒนาศักยภาพวชิาชีพ
เฉพาะทางของอาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุนการเรียนการสอน
10.  โครงการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะ
11.  โครงการเตรียมความพร้อมในการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วชิาชีพครู 
12.  โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม
การบริหารจัดการศึกษา หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 
2560 ให้สอดคล้องกบัการประกนั
คุณภาพการศึกษา  
13.  โครงการสัมมนาทางวชิาการเพือ่
พัฒนาการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
14.  โครงการติดตามผลและการจัดการ
ผลการใช้ประโยชน์จากการอบรม
หลักสูตร Smart teacher model
15.  โครงการพัฒนาทักษะ Soft Skill 
ส าหรับอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนการเรียนการสอนเพือ่ผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ
16.  โครงการสร้างเสริมประสบการณ์
ในสถานประกอบการแกอ่าจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน

17.  โครงการส่งเสริมการพัฒนา
นวตักรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้น
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติฐานสมรรถนะ
18.  โครงการพัฒนานักศึกษาเพือ่
ส่งเสริมวฒันธรรมการท างานให้
สอดคล้องกบัภาคอุตสาหกรรมใน
ศตวรรษที่ 21
19.   โครงการกจิกรรมส่งเสริมความ
เป็นครู ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู
20.   โครงการพัฒนาทักษะ Soft Skill 
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
21.  โครงการส่งเสริมทักษะ
ผู้ประกอบการใหม่
22.  โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม
ของบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
     22.1  โครงการ Teaching 
Academy
     22.2  โครงการแข่งขันกฬีา คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม (บัวน  าเงินเกมส์/ส่ี
เทียน/ทับทิมสยาม)
     22.3  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
     22.4  โครงการ Freshy Boy & Girl
 Tech ED
     22.5  โครงการ RMUTT Freshy 
Boy & Girl Tech ED
23.  โครงการบริการวชิาการแกศิ่ษย์เกา่
 เพือ่พัฒนาศักยภาพในการประกอบ
วชิาชีพ
24.  โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทาง และวชิาชีพครูเพือ่รองรับ
การผลิต และพัฒนาก าลังคนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

25.  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 
เพือ่การสร้างเสริมทักษะวชิาชีพนอก
ห้องเรียน
26.  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
เพือ่ยกระดับห้องเรียนอัจฉริยะ ( Smart
 Classroom)
27.  โครงการพัฒนาปฏิบัติ Student 
Activity
28.  โครงการสร้างความร่วมมือและ
กจิกรรมร่วมกบัเครือข่ายสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา
29.  โครงการความร่วมมือพัฒนา
ก าลังคนในสถานประกอบการ และ
สถานศึกษาเครือข่าย (Corporative 
University)
30.  โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ระบบเปิดเพือ่รองรับศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพ และศูนย์การ
เรียนรู้ตลอดชีวติ
31.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในระบบการเรียนการสอนสู่การยกระดับ
เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพ
 และศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวติ
32.  โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ เพือ่
รองรับพันธกจิศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
คุณวฒิุวชิาชีพ และศูนย์การเรียนรู้
ตลอดชีวติ

1.  จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
บนพื นฐานการผลิต
ครูวชิาชีพ นัก
เทคโนโลยี บุคลากร
ทางการศึกษา อย่าง
มีคุณภาพรองรับ 
ประเทศไทย 4.0

2.  พัฒนากระบวนการเรยีนการสอน
2.1  พัฒนาระบบการเรียนการสอน 
มุ่งเน้น Active Learning, Hands-On
เพือ่ให้นักศึกษามีทักษะในการคิด 
วเิคราะห์ และสังเคราะห์ การคิดนอก
กรอบ การคิดเชิงนวตักรรม และทักษะ
ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ

2.2  พัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา ให้
สนับสนุน Competency Skills 
ประกอบด้วย Innovative  Skill, 
Creativity Skill, Critical Thinking 
Skill และ Entrepreneur Skill
2.3  พัฒนาทักษะความเป็น
ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารสถานศึกษา/
Entrepreneur Skill ให้กบันักศึกษา

2.4  ส่งเสริมประสบการณ์ในการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน ท างานจริง
พัฒนาประสบการณ์ตรง โดยอาศัย
ความเข้มแข็งของเครือข่ายสถานศึกษา
/สถานประกอบการเพือ่ถ่ายทอด
ประสบการณ์ไปสู่นักศึกษา
2.5  พัฒนาระบบและกลไกการทดสอบ
 การวดัและประเมินความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะของผู้เรียนและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ให้มีประสิทธภิาพ
2.6  ส่งเสริมการพัฒนาส่ือ Digital 
Content เพือ่รองรับระบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบ MOOCs
3.  พัฒนาอาจารย์
3.1  พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ และ
ทักษะในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนด้วยเทคนิค Finland, CDIO, 
STEM, MIAP, Innovative Teaching 
Model และ Meister Model

1.  การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนด้านครูวชิาชีพ
นักเทคโนโลยี และ
บุคลากรทางการศึกษา 
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ

1. บัณฑิตมีความรู้ 
มีทักษะ มีสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวชิาชีพ 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวติได้ตามศักยภาพ
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2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชีว้ัด

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5.  ร้อยละของอาจารย์
ที่น านวตักรรมการเรียน
การสอน (Active 
Learning)  ไปใช้ในการ
จัดการสอน
(คิดจากฐานอาจารย์ที่ไป
อบรมมาแล้ว)

ร้อยละ 70 80 90 100

6.  ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ6.2  ร้อยละของนักศึกษา
หลักสูตรอื่นมีผลการ
ทดสอบ TOEIC ตั งแต่ 
450 คะแนน ขึ นไป 
(คิดจากฐานนักศึกษาชั น
ปีสุดท้าย)

ร้อยละ 20 30 40 50

7.  ร้อยละของนักศึกษา
มีศักยภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามมาตรฐาน IC3 
(คิดจากนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนและ
สอบผ่าน Certificate)

ร้อยละ 50 60 70 80

8.  ร้อยละของนักศึกษา
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคม ชุมชน โดยใช้องค์
ความรู้ในสาขาวชิาชีพ

ร้อยละ 5 10 15 20

4.6  สนับสนุนกจิกรรมเสริมหลักสูตร
ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาน าศักยภาพของ
ตนเองมาประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์
ต่อสังคม
4.7  พัฒนาศักยภาพศิษย์เกา่ให้ทันต่อ
การเปล่ียนแปลงทางสังคม และ
เทคโนโลยี

9.  ร้อยละความพึงพอใจ
 ของสถานประกอบการ/
นายจ้างในด้านคุณภาพ
ของบัณฑิตนักปฏิบัติมือ
อาชีพ

ร้อยละ 85 85 88 90

1.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
เพือ่การผลิต และพัฒนาก าลังคน 
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ
     1.1  หลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่
     1.2  หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
     1.3  หลักสูตร Thai-Meister ด้าน
เมคคาทรอนิกส์  ยานยนต์ไฟฟ้า  ไฟฟ้า
 และอิเล็กทรอนิกส์
2.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
เพือ่รองรับการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ
เฉพาะทาง และวชิาชีพครู
3.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
ออนไลน์แบบเปิด (MOOCs)
4.  โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาชีพครู
 ตามมาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา 
พ.ศ. 2561 
5.  โครงการสัมมนาการจัดการเรียนรู้
เพือ่บูรณาการกบัการท างานในยุค 
THAILAND 4.0 
6.  โครงการพัฒนาคู่มือฐานสมรรถนะ
รายวชิาชีพ เพือ่ยกระดับสู่หลักสูตร
คุณภาพสูง (Premium)
7.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาระบบการ
เรียนการสอน และรายวชิาเพือ่ส่งเสริม
ความเป็นนวตักรรม และทักษะความ
เป็นผู้ประกอบการ

8.  โครงการส่งเสริมประสบการณ์
วชิาชีพ ร่วมกบัสถานประกอบการ เพือ่
สร้างความเข้มแข็งทางวชิาการ
9.  โครงการพัฒนาศักยภาพวชิาชีพ
เฉพาะทางของอาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุนการเรียนการสอน
10.  โครงการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะ
11.  โครงการเตรียมความพร้อมในการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วชิาชีพครู 
12.  โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม
การบริหารจัดการศึกษา หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 
2560 ให้สอดคล้องกบัการประกนั
คุณภาพการศึกษา  
13.  โครงการสัมมนาทางวชิาการเพือ่
พัฒนาการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
14.  โครงการติดตามผลและการจัดการ
ผลการใช้ประโยชน์จากการอบรม
หลักสูตร Smart teacher model
15.  โครงการพัฒนาทักษะ Soft Skill 
ส าหรับอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนการเรียนการสอนเพือ่ผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ
16.  โครงการสร้างเสริมประสบการณ์
ในสถานประกอบการแกอ่าจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน

17.  โครงการส่งเสริมการพัฒนา
นวตักรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้น
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติฐานสมรรถนะ
18.  โครงการพัฒนานักศึกษาเพือ่
ส่งเสริมวฒันธรรมการท างานให้
สอดคล้องกบัภาคอุตสาหกรรมใน
ศตวรรษที่ 21
19.   โครงการกจิกรรมส่งเสริมความ
เป็นครู ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู
20.   โครงการพัฒนาทักษะ Soft Skill 
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
21.  โครงการส่งเสริมทักษะ
ผู้ประกอบการใหม่
22.  โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม
ของบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
     22.1  โครงการ Teaching 
Academy
     22.2  โครงการแข่งขันกฬีา คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม (บัวน  าเงินเกมส์/ส่ี
เทียน/ทับทิมสยาม)
     22.3  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
     22.4  โครงการ Freshy Boy & Girl
 Tech ED
     22.5  โครงการ RMUTT Freshy 
Boy & Girl Tech ED
23.  โครงการบริการวชิาการแกศิ่ษย์เกา่
 เพือ่พัฒนาศักยภาพในการประกอบ
วชิาชีพ
24.  โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทาง และวชิาชีพครูเพือ่รองรับ
การผลิต และพัฒนาก าลังคนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

25.  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 
เพือ่การสร้างเสริมทักษะวชิาชีพนอก
ห้องเรียน
26.  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
เพือ่ยกระดับห้องเรียนอัจฉริยะ ( Smart
 Classroom)
27.  โครงการพัฒนาปฏิบัติ Student 
Activity
28.  โครงการสร้างความร่วมมือและ
กจิกรรมร่วมกบัเครือข่ายสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา
29.  โครงการความร่วมมือพัฒนา
ก าลังคนในสถานประกอบการ และ
สถานศึกษาเครือข่าย (Corporative 
University)
30.  โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ระบบเปิดเพือ่รองรับศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพ และศูนย์การ
เรียนรู้ตลอดชีวติ
31.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในระบบการเรียนการสอนสู่การยกระดับ
เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพ
 และศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวติ
32.  โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ เพือ่
รองรับพันธกจิศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
คุณวฒิุวชิาชีพ และศูนย์การเรียนรู้
ตลอดชีวติ

1.  จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
บนพื นฐานการผลิต
ครูวชิาชีพ นัก
เทคโนโลยี บุคลากร
ทางการศึกษา อย่าง
มีคุณภาพรองรับ 
ประเทศไทย 4.0

3.2  พัฒนาอาจารย์ด้านทักษะวชิาชีพ
และเทคโนโลยีชั นสูง รองรับการผลิต
ก าลังคนตามความต้องการของกลุ่ม
อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเป้าหมายของ
ประเทศ
3.3  ส่งเสริมให้อาจารย์มีประสบการณ์
ท างานในภาค อุตสาหกรรม หรือสถาน
ประกอบการ
3.4  ส่งเสริมอาจารย์ให้พัฒนานวตักรรม
การเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติฐานสมรรถนะ
3.5  ส่งเสริมให้มีความกา้วหน้าทาง
วชิาการจากนวตักรรมการเรียนการสอน

4.  พัฒนานักศึกษา
4.1  ส่งเสริมวฒันธรรมการท างาน
ที่สอดคล้องกบัความต้องการภาค 
อุตสาหกรรม และสถานประกอบการ
4.2  พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่
ให้กบันักศึกษา
4.3  พัฒนาความสามารถด้าน ICT ของ
นักศึกษา
4.4  พัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
4.5พัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
(Competency Skill, Creativity Skill, 
Critical Thinking Skill, 

1.  การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนด้านครูวชิาชีพ
นักเทคโนโลยี และ
บุคลากรทางการศึกษา 
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ

1. บัณฑิตมีความรู้ 
มีทักษะ มีสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวชิาชีพ 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวติได้ตามศักยภาพ

82 



2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชีว้ัด

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5.  พัฒนาสภาพแวดล้อมตอ่การเรยีน
5.1  พัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 
ห้องปฏิบัติการชั นสูง ห้องปฏิบัติการวจิัย
 และห้องปฏิบัติการฝึกสอน รองรับการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายและตามนโยบาย
ของประเทศ
5.2  จัดให้มีห้องปฏิบัติกจิกรรม หรือ
ห้องปฏิบัตินวตักรรมส่ิงประดิษฐ์นอก
ห้องเรียน เช่น Working Space, 
Learning Space, Smart Classroom 
และ Fab.Lab.

10.  ค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจของนักศึกษา
ด้านสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศของการ
เรียนรู้ (ห้อง สมุดรวม, 
ห้องสมุดคณะ, Work 
Space, Fab. Lab., 
Innovative Zone, 
ห้องเรียน, ห้อง 
ปฏิบัติการ ฯลฯ)

ร้อยละ 80 82 84 85

5.3  พัฒนาศูนย์ COE เพือ่เป็นแหล่งหา
รายได้ และฝึกปฏิบัติงานจริงของ
อาจารย์และนักศึกษา
5.4  ส่งเสริมและพัฒนาเป็น Smart 
Faculty
5.5  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในคณะให้
เอื อต่อการเรียนรู้
6.  เครอืข่ายความรว่มมือในการผลิต
และพัฒนาก าลังคน

11.  จ านวนกจิกรรม
กบัภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือ (MOU/ MOA) 
ระหวา่งภาครัฐ เอกชน 
สถานประกอบการ 
สมาคมวชิาชีพ และ
หน่วยงานที่จัดการศึกษา
ในด้านการผลิตและ
พัฒนาก าลังคน

กจิกรรม 1 1 2 2

6.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กระบวนการผลิต และพัฒนาก าลังคน 
โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหวา่ง
องค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ 
(จับคู่ความร่วมมือแต่ละกลุ่มหลักสูตร)

12. จ านวนหลักสูตรที่จัด
ให้กบัสถานประกอบการ 
(Corporate University)
ที่เพิม่ขึ น

หลัก
สูตร

1 1 1 1

6.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่
เข้มแข็งกบัศิษย์เกา่ของคณะและ
มหาวทิยาลัย เพือ่สนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะ

13.  จ านวนหลักสูตรใน
การจัดการศึกษาตลอดชีวติ

หลัก
สูตร

1 1

1.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
เพือ่การผลิต และพัฒนาก าลังคน 
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ
     1.1  หลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่
     1.2  หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
     1.3  หลักสูตร Thai-Meister ด้าน
เมคคาทรอนิกส์  ยานยนต์ไฟฟ้า  ไฟฟ้า
 และอิเล็กทรอนิกส์
2.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
เพือ่รองรับการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ
เฉพาะทาง และวชิาชีพครู
3.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
ออนไลน์แบบเปิด (MOOCs)
4.  โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาชีพครู
 ตามมาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา 
พ.ศ. 2561 
5.  โครงการสัมมนาการจัดการเรียนรู้
เพือ่บูรณาการกบัการท างานในยุค 
THAILAND 4.0 
6.  โครงการพัฒนาคู่มือฐานสมรรถนะ
รายวชิาชีพ เพือ่ยกระดับสู่หลักสูตร
คุณภาพสูง (Premium)
7.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาระบบการ
เรียนการสอน และรายวชิาเพือ่ส่งเสริม
ความเป็นนวตักรรม และทักษะความ
เป็นผู้ประกอบการ

8.  โครงการส่งเสริมประสบการณ์
วชิาชีพ ร่วมกบัสถานประกอบการ เพือ่
สร้างความเข้มแข็งทางวชิาการ
9.  โครงการพัฒนาศักยภาพวชิาชีพ
เฉพาะทางของอาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุนการเรียนการสอน
10.  โครงการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะ
11.  โครงการเตรียมความพร้อมในการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วชิาชีพครู 
12.  โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม
การบริหารจัดการศึกษา หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 
2560 ให้สอดคล้องกบัการประกนั
คุณภาพการศึกษา  
13.  โครงการสัมมนาทางวชิาการเพือ่
พัฒนาการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
14.  โครงการติดตามผลและการจัดการ
ผลการใช้ประโยชน์จากการอบรม
หลักสูตร Smart teacher model
15.  โครงการพัฒนาทักษะ Soft Skill 
ส าหรับอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนการเรียนการสอนเพือ่ผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ
16.  โครงการสร้างเสริมประสบการณ์
ในสถานประกอบการแกอ่าจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน

17.  โครงการส่งเสริมการพัฒนา
นวตักรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้น
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติฐานสมรรถนะ
18.  โครงการพัฒนานักศึกษาเพือ่
ส่งเสริมวฒันธรรมการท างานให้
สอดคล้องกบัภาคอุตสาหกรรมใน
ศตวรรษที่ 21
19.   โครงการกจิกรรมส่งเสริมความ
เป็นครู ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู
20.   โครงการพัฒนาทักษะ Soft Skill 
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
21.  โครงการส่งเสริมทักษะ
ผู้ประกอบการใหม่
22.  โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม
ของบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
     22.1  โครงการ Teaching 
Academy
     22.2  โครงการแข่งขันกฬีา คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม (บัวน  าเงินเกมส์/ส่ี
เทียน/ทับทิมสยาม)
     22.3  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
     22.4  โครงการ Freshy Boy & Girl
 Tech ED
     22.5  โครงการ RMUTT Freshy 
Boy & Girl Tech ED
23.  โครงการบริการวชิาการแกศิ่ษย์เกา่
 เพือ่พัฒนาศักยภาพในการประกอบ
วชิาชีพ
24.  โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทาง และวชิาชีพครูเพือ่รองรับ
การผลิต และพัฒนาก าลังคนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

25.  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 
เพือ่การสร้างเสริมทักษะวชิาชีพนอก
ห้องเรียน
26.  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
เพือ่ยกระดับห้องเรียนอัจฉริยะ ( Smart
 Classroom)
27.  โครงการพัฒนาปฏิบัติ Student 
Activity
28.  โครงการสร้างความร่วมมือและ
กจิกรรมร่วมกบัเครือข่ายสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา
29.  โครงการความร่วมมือพัฒนา
ก าลังคนในสถานประกอบการ และ
สถานศึกษาเครือข่าย (Corporative 
University)
30.  โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ระบบเปิดเพือ่รองรับศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพ และศูนย์การ
เรียนรู้ตลอดชีวติ
31.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในระบบการเรียนการสอนสู่การยกระดับ
เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพ
 และศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวติ
32.  โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ เพือ่
รองรับพันธกจิศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
คุณวฒิุวชิาชีพ และศูนย์การเรียนรู้
ตลอดชีวติ

1.  จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
บนพื นฐานการผลิต
ครูวชิาชีพ นัก
เทคโนโลยี บุคลากร
ทางการศึกษา อย่าง
มีคุณภาพรองรับ 
ประเทศไทย 4.0

1.  การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนด้านครูวชิาชีพ
นักเทคโนโลยี และ
บุคลากรทางการศึกษา 
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ

1. บัณฑิตมีความรู้ 
มีทักษะ มีสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวชิาชีพ 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวติได้ตามศักยภาพ
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6.3  พัฒนาก าลังคนให้สถาน
ประกอบการด้วยระบบ Corporate 
University

14.  จ านวนนวตักรรม
ด้านวทิยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของนักศึกษา

ผลงาน 10 15 20 30

6.4  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนา
การศึกษาขั นพื นฐานให้มีคุณภาพด้าน
วทิยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวตักรรม 
เพือ่ตอบสนองการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ

7.  Life Long Learning
7.1  ส่งเสริม Life Long Learning 
พัฒนา Work forces, Active Aging 
ด้วยระบบ MOOCs และ Credit bank

7.2  พัฒนาก าลังคนให้สถาน
ประกอบการด้วยระบบ Work Based 
Learning และการ Re-Skill Labor ใน
ภาคอุตสาหกรรม เพือ่รองรับ Industry
 4.0 ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ
บริการ

7.3  พัฒนาก าลังคน เพือ่รองรับ Digital
 Transformation

7.4  พัฒนาส่ือการเรียนรู้ และบทเรียน
ออนไลน์ที่สนับสนุนให้เกดิการเรียนรู้
ตลอดชีวติ (Life Long Learning) 
ส าหรับระบบ MOOCs

7.5  ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและ
พัฒนาส่ือ เสริมการเรียนรู้ทางการศึกษา
ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติที่มี
คุณภพและมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยง 
  ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
หลากหลาย และเข้าถึงได้โดยไม่จ ากดั
เวลาและสถานที่

1.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
เพือ่การผลิต และพัฒนาก าลังคน 
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ
     1.1  หลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่
     1.2  หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
     1.3  หลักสูตร Thai-Meister ด้าน
เมคคาทรอนิกส์  ยานยนต์ไฟฟ้า  ไฟฟ้า
 และอิเล็กทรอนิกส์
2.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 
เพือ่รองรับการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ
เฉพาะทาง และวชิาชีพครู
3.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
ออนไลน์แบบเปิด (MOOCs)
4.  โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาชีพครู
 ตามมาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา 
พ.ศ. 2561 
5.  โครงการสัมมนาการจัดการเรียนรู้
เพือ่บูรณาการกบัการท างานในยุค 
THAILAND 4.0 
6.  โครงการพัฒนาคู่มือฐานสมรรถนะ
รายวชิาชีพ เพือ่ยกระดับสู่หลักสูตร
คุณภาพสูง (Premium)
7.  โครงการปรับปรุง/พัฒนาระบบการ
เรียนการสอน และรายวชิาเพือ่ส่งเสริม
ความเป็นนวตักรรม และทักษะความ
เป็นผู้ประกอบการ

8.  โครงการส่งเสริมประสบการณ์
วชิาชีพ ร่วมกบัสถานประกอบการ เพือ่
สร้างความเข้มแข็งทางวชิาการ
9.  โครงการพัฒนาศักยภาพวชิาชีพ
เฉพาะทางของอาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุนการเรียนการสอน
10.  โครงการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะ
11.  โครงการเตรียมความพร้อมในการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วชิาชีพครู 
12.  โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม
การบริหารจัดการศึกษา หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 
2560 ให้สอดคล้องกบัการประกนั
คุณภาพการศึกษา  
13.  โครงการสัมมนาทางวชิาการเพือ่
พัฒนาการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
14.  โครงการติดตามผลและการจัดการ
ผลการใช้ประโยชน์จากการอบรม
หลักสูตร Smart teacher model
15.  โครงการพัฒนาทักษะ Soft Skill 
ส าหรับอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนการเรียนการสอนเพือ่ผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ
16.  โครงการสร้างเสริมประสบการณ์
ในสถานประกอบการแกอ่าจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน

17.  โครงการส่งเสริมการพัฒนา
นวตักรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้น
การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติฐานสมรรถนะ
18.  โครงการพัฒนานักศึกษาเพือ่
ส่งเสริมวฒันธรรมการท างานให้
สอดคล้องกบัภาคอุตสาหกรรมใน
ศตวรรษที่ 21
19.   โครงการกจิกรรมส่งเสริมความ
เป็นครู ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู
20.   โครงการพัฒนาทักษะ Soft Skill 
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
21.  โครงการส่งเสริมทักษะ
ผู้ประกอบการใหม่
22.  โครงการพัฒนาทักษะทางสังคม
ของบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
     22.1  โครงการ Teaching 
Academy
     22.2  โครงการแข่งขันกฬีา คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม (บัวน  าเงินเกมส์/ส่ี
เทียน/ทับทิมสยาม)
     22.3  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
     22.4  โครงการ Freshy Boy & Girl
 Tech ED
     22.5  โครงการ RMUTT Freshy 
Boy & Girl Tech ED
23.  โครงการบริการวชิาการแกศิ่ษย์เกา่
 เพือ่พัฒนาศักยภาพในการประกอบ
วชิาชีพ
24.  โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทาง และวชิาชีพครูเพือ่รองรับ
การผลิต และพัฒนาก าลังคนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

25.  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ 
เพือ่การสร้างเสริมทักษะวชิาชีพนอก
ห้องเรียน
26.  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
เพือ่ยกระดับห้องเรียนอัจฉริยะ ( Smart
 Classroom)
27.  โครงการพัฒนาปฏิบัติ Student 
Activity
28.  โครงการสร้างความร่วมมือและ
กจิกรรมร่วมกบัเครือข่ายสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา
29.  โครงการความร่วมมือพัฒนา
ก าลังคนในสถานประกอบการ และ
สถานศึกษาเครือข่าย (Corporative 
University)
30.  โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ระบบเปิดเพือ่รองรับศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพ และศูนย์การ
เรียนรู้ตลอดชีวติ
31.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในระบบการเรียนการสอนสู่การยกระดับ
เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพ
 และศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวติ
32.  โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ เพือ่
รองรับพันธกจิศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
คุณวฒิุวชิาชีพ และศูนย์การเรียนรู้
ตลอดชีวติ

1.  จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
บนพื นฐานการผลิต
ครูวชิาชีพ นัก
เทคโนโลยี บุคลากร
ทางการศึกษา อย่าง
มีคุณภาพรองรับ 
ประเทศไทย 4.0

1.  การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนด้านครูวชิาชีพ
นักเทคโนโลยี และ
บุคลากรทางการศึกษา 
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ

1. บัณฑิตมีความรู้ 
มีทักษะ มีสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวชิาชีพ 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวติได้ตามศักยภาพ
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2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564
2.  การพัฒนางานวจิัย 
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
และงานสร้างสรรค์ เพือ่
รองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ

1.  คุณภาพผลงานวจิัย
นวตักรรม และงาน
สร้างสรรค์ เป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติ 
และนานาชาติ

1.  จ านวนผลงานวจิัย
นวตักรรม หรือ
งานสร้างสรรค์ ที่ได้
รับรางวลัระดับชาติ 
หรือนานาชาติ

ผลงาน 1 1 1 1 1.  ร้อยละผลงานวจิัย
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
หรืองานสร้างสรรค์
ที่เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจ า

ร้อยละ 19 23 27 31

2.  มีผลงานวจิัยและ
นวตักรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ประเทศ
และนโยบายของ 
รัฐบาล

2.  จ านวนผลงานวจิัย
นวตักรรมที่สอดคล้อง
กบัอุตสาหกรรม
เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ 
และนโยบายของรัฐบาล

ผลงาน 1 1 2 2 2.  ร้อยละผลงานวจิัย
ที่ตีพิมพ์ในกลุ่มวารสาร 
วชิาการระดับนานาชาติ
ที่จัดกลุ่มเป็นวารสารที่มี
ผลกระทบสูง (Q3-Q4)
ต่อผลงานที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดับ
นานาชาติ

ร้อยละ 20 20 20 20

3.  มีงานวจิัยและ
นวตักรรมที่เหมาะสม 
สามารถน าไป ใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
และมูลค่า/คุณค่าเพิม่

3.  จ านวนผลงานวจิัย
นวตักรรมที่น าไป 
ใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ผลงาน 1 1 2 3 3.  จ านวนผลงานวจิัย
ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม
หรืองานสร้างสรรค์ 
ที่ได้รับเลขที่ค าขอ/เลขที่
สิทธบิัตร หรืออนุสิทธบิัตร

ผลงาน 6 7 8 9

4.  จ านวนผลงานวจิัย
นวตักรรม ถูกน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ผลงาน 1 1 1 1 4.  จ านวนผลงานวจิัย 
ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม 
หรืองานสร้างสรรค์ ที่ท า
ให้กบัหน่วยงานภายนอก
(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/
ภาคอุตสาหกรรม / 
ชุมชน ฯลฯ)

ผลงาน 1 1 2 2

5.  จ านวนผลงานวจิัย
ที่สามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
 เพิม่คุณค่าให้กบั
ผลผลิตของชุมชน

ผลงาน 1 1 2 2 5.  จ านวนอาจารย์
ที่เข้าร่วมโครงการ ITAP

คน 1 1 2 2

2.  สร้างงานวจิัย 
ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม
และงานสร้างสรรค์ และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
 ที่มีคุณค่าและมี
ประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม

1.  พัฒนาระบบบรหิารงานวิจัย
1.1  พัฒนาระบบติดตามและ
ช่วยเหลืออาจารย์ให้ท างานวจิัย
เสร็จตามเวลา
1.2  ส่งเสริมปัจจัยที่เอื้อต่อการ
ด าเนินงานวจิัยและนวตักรรม
1.3  ส่งเสริมการด าเนินการ
ตามระบบกลไกเพือ่คุ้มครอง
ปกป้องสิทธ ิและผลงานวจิัย 
หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในทุกด้าน
2.  พัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
นวัตกรรม ให้สามารถน าไป
ใช้ประโยชน์ เพ่ือสรา้งคุณค่า
เพ่ิม (Value Creation)
2.1  พัฒนางานวจิัย และนวตักรรม
เพือ่ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม
เชิงพาณิชย์ และการแกป้ัญหาทาง
สังคม
2.2  ส่งเสริมการน าปัญหาจาก
สถานศึกษา สังคม ชุมชน และ
ภาคประกอบการ มาเป็นโจทย์
ในการวจิัย / พัฒนาโครงงาน
นักศึกษา
2.3  ส่งเสริมการน าเสนอผลงาน
วจิัยให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
และอ้างอิงทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ เพือ่ต่อยอดไปสู่วารสาร
ที่มีผลกระทบสูง
2.4  ส่งเสริมการวจิัยข้ามสาขา/
หน่วยงาน และการรวมกลุ่มการ
วจิัยที่มีผลกระทบสูง
2.5  ส่งเสริมให้มีผลงานวจิัยที่
ตีพิมพ์ในกลุ่มวารสารที่มี
ผลกระทบสูง

3.  แสวงหาแหล่งทุนเพ่ือ
สนับสนุน การท าวิจัย นวัตกรรม
 และงานสรา้งสรรค์
3.1  สร้างและพัฒนาเครือข่าย
วจิัยทั้งภายในและภายนอก
3.2  พัฒนาองค์ความรู้(KM) 
ด้านการวจิัย และรูปแบบการ
ขอทุนวจิัยที่สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ชาติและแหล่งทุน
3.3  มุ่งเน้นงานวจิัยที่มีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน 
เทคโนโลยี หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
4.  พัฒนารายไดจ้ากงานวิจัย
และนวัตกรรม
4.1  แสวงหารายได้จาก
ผลงานวจิัย นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์
 ที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก 
และการต่อยอดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของคณะ เพือ่ประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย์
5.  การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
5.1  ส่งเสริมและ กระตุ้นให้
อาจารย์ผลิตผลงานวจิัยและ
นวตักรรมเพิม่ขึ้น
5.2  ส่งเสริมและ กระตุ้นให้
อาจารย์ผลิตผลงานวจิัยให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชีว้ัด

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด

1.  โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวจิัย 
เพือ่ยกระดับศักยภาพการวจิัยของ
อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
2.  โครงการพัฒนาคุณภาพงานวจิัย
เฉพาะทางของหน่วยงาน เพือ่การตีพิมพ์
ในวารสารที่มีผลกระทบสูง
3.  โครงการจัดการความรู้ด้านการ
บริหารงานวจิัย(KM)
กจิกรรม 1 :  เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
เพือ่ขอรับทุนวจิัยภายนอก
กจิกรรม 2 :  พัฒนางานวจิัยให้ตรงตาม
ความต้องการของสถานศึกษา ชุมชน 
และสถานประกอบการ ในเขตพืน้ที่
เป้าหมาย (5 จังหวดั)
4.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ผลผลิตงานวจิัยเฉพาะทางของหน่วยงาน 
เพือ่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ และการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
5.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
"การสร้างนักวชิาการ และผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการจดสิทธบิัตร" 
6.  โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวจิัย
และนวตักรรมของอาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุน 
7.  โครงการส่งเสริมผลงานวจิัย เพือ่การ
ประกวด แข่งขัน ระดับชาติ และนานาชาติ
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2.  สร้างงานวจิัย 
ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรม
และงานสร้างสรรค์ และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
 ที่มีคุณค่าและมี
ประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม

1.  พัฒนาระบบบรหิารงานวิจัย
1.1  พัฒนาระบบติดตามและ
ช่วยเหลืออาจารย์ให้ท างานวจิัย
เสร็จตามเวลา
1.2  ส่งเสริมปัจจัยที่เอื้อต่อการ
ด าเนินงานวจิัยและนวตักรรม
1.3  ส่งเสริมการด าเนินการ
ตามระบบกลไกเพือ่คุ้มครอง
ปกป้องสิทธ ิและผลงานวจิัย 
หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในทุกด้าน
2.  พัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
นวัตกรรม ให้สามารถน าไป
ใช้ประโยชน์ เพ่ือสรา้งคุณค่า
เพ่ิม (Value Creation)
2.1  พัฒนางานวจิัย และนวตักรรม
เพือ่ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม
เชิงพาณิชย์ และการแกป้ัญหาทาง
สังคม
2.2  ส่งเสริมการน าปัญหาจาก
สถานศึกษา สังคม ชุมชน และ
ภาคประกอบการ มาเป็นโจทย์
ในการวจิัย / พัฒนาโครงงาน
นักศึกษา
2.3  ส่งเสริมการน าเสนอผลงาน
วจิัยให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
และอ้างอิงทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ เพือ่ต่อยอดไปสู่วารสาร
ที่มีผลกระทบสูง
2.4  ส่งเสริมการวจิัยข้ามสาขา/
หน่วยงาน และการรวมกลุ่มการ
วจิัยที่มีผลกระทบสูง
2.5  ส่งเสริมให้มีผลงานวจิัยที่
ตีพิมพ์ในกลุ่มวารสารที่มี
ผลกระทบสูง

3.  แสวงหาแหล่งทุนเพ่ือ
สนับสนุน การท าวิจัย นวัตกรรม
 และงานสรา้งสรรค์
3.1  สร้างและพัฒนาเครือข่าย
วจิัยทั้งภายในและภายนอก
3.2  พัฒนาองค์ความรู้(KM) 
ด้านการวจิัย และรูปแบบการ
ขอทุนวจิัยที่สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ชาติและแหล่งทุน
3.3  มุ่งเน้นงานวจิัยที่มีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน 
เทคโนโลยี หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
4.  พัฒนารายไดจ้ากงานวิจัย
และนวัตกรรม
4.1  แสวงหารายได้จาก
ผลงานวจิัย นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์
 ที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก 
และการต่อยอดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของคณะ เพือ่ประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย์
5.  การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
5.1  ส่งเสริมและ กระตุ้นให้
อาจารย์ผลิตผลงานวจิัยและ
นวตักรรมเพิม่ขึ้น
5.2  ส่งเสริมและ กระตุ้นให้
อาจารย์ผลิตผลงานวจิัยให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชีว้ัด

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด

1.  โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวจิัย 
เพือ่ยกระดับศักยภาพการวจิัยของ
อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
2.  โครงการพัฒนาคุณภาพงานวจิัย
เฉพาะทางของหน่วยงาน เพือ่การตีพิมพ์
ในวารสารที่มีผลกระทบสูง
3.  โครงการจัดการความรู้ด้านการ
บริหารงานวจิัย(KM)
กจิกรรม 1 :  เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
เพือ่ขอรับทุนวจิัยภายนอก
กจิกรรม 2 :  พัฒนางานวจิัยให้ตรงตาม
ความต้องการของสถานศึกษา ชุมชน 
และสถานประกอบการ ในเขตพืน้ที่
เป้าหมาย (5 จังหวดั)
4.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ผลผลิตงานวจิัยเฉพาะทางของหน่วยงาน 
เพือ่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ และการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
5.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
"การสร้างนักวชิาการ และผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการจดสิทธบิัตร" 
6.  โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวจิัย
และนวตักรรมของอาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุน 
7.  โครงการส่งเสริมผลงานวจิัย เพือ่การ
ประกวด แข่งขัน ระดับชาติ และนานาชาติ

6.  จ านวนอาจารย์
ที่เข้าร่วมโครงการ 
Talent Mobility

คน 1 1 2 2

7.  จ านวนเงินสนับสนุน
งานวจิัยส่ิงประดิษฐ์ 
นวตักรรม หรืองาน
สร้างสรรค์จากหน่วยงาน
ภายนอก และรายรับจาก
การจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา

ล้านบาท 11 12 13 15

1.  พัฒนาระบบบรหิารงานวิจัย
1.1  พัฒนาระบบติดตามและ
ช่วยเหลืออาจารย์ให้ท างานวจิัย
เสร็จตามเวลา
1.2  ส่งเสริมปัจจัยที่เอื้อต่อการ
ด าเนินงานวจิัยและนวตักรรม
1.3  ส่งเสริมการด าเนินการ
ตามระบบกลไกเพือ่คุ้มครอง
ปกป้องสิทธ ิและผลงานวจิัย 
หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในทุกด้าน
2.  พัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
นวัตกรรม ให้สามารถน าไป
ใช้ประโยชน์ เพ่ือสรา้งคุณค่า
เพ่ิม (Value Creation)
2.1  พัฒนางานวจิัย และนวตักรรม
เพือ่ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม
เชิงพาณิชย์ และการแกป้ัญหาทาง
สังคม
2.2  ส่งเสริมการน าปัญหาจาก
สถานศึกษา สังคม ชุมชน และ
ภาคประกอบการ มาเป็นโจทย์
ในการวจิัย / พัฒนาโครงงาน
นักศึกษา
2.3  ส่งเสริมการน าเสนอผลงาน
วจิัยให้ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
และอ้างอิงทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ เพือ่ต่อยอดไปสู่วารสาร
ที่มีผลกระทบสูง
2.4  ส่งเสริมการวจิัยข้ามสาขา/
หน่วยงาน และการรวมกลุ่มการ
วจิัยที่มีผลกระทบสูง
2.5  ส่งเสริมให้มีผลงานวจิัยที่
ตีพิมพ์ในกลุ่มวารสารที่มี
ผลกระทบสูง

3.  แสวงหาแหล่งทุนเพ่ือ
สนับสนุน การท าวิจัย นวัตกรรม
 และงานสรา้งสรรค์
3.1  สร้างและพัฒนาเครือข่าย
วจิัยทั้งภายในและภายนอก
3.2  พัฒนาองค์ความรู้(KM) 
ด้านการวจิัย และรูปแบบการ
ขอทุนวจิัยที่สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ชาติและแหล่งทุน
3.3  มุ่งเน้นงานวจิัยที่มีผลกระทบ
ต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน 
เทคโนโลยี หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
4.  พัฒนารายไดจ้ากงานวิจัย
และนวัตกรรม
4.1  แสวงหารายได้จาก
ผลงานวจิัย นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์
 ที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก 
และการต่อยอดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของคณะ เพือ่ประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย์
5.  การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
5.1  ส่งเสริมและ กระตุ้นให้
อาจารย์ผลิตผลงานวจิัยและ
นวตักรรมเพิม่ขึ้น
5.2  ส่งเสริมและ กระตุ้นให้
อาจารย์ผลิตผลงานวจิัยให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนด

1.  โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวจิัย 
เพือ่ยกระดับศักยภาพการวจิัยของ
อาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
2.  โครงการพัฒนาคุณภาพงานวจิัย
เฉพาะทางของหน่วยงาน เพือ่การตีพิมพ์
ในวารสารที่มีผลกระทบสูง
3.  โครงการจัดการความรู้ด้านการ
บริหารงานวจิัย(KM)
กจิกรรม 1 :  เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
เพือ่ขอรับทุนวจิัยภายนอก
กจิกรรม 2 :  พัฒนางานวจิัยให้ตรงตาม
ความต้องการของสถานศึกษา ชุมชน 
และสถานประกอบการ ในเขตพืน้ที่
เป้าหมาย (5 จังหวดั)
4.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ผลผลิตงานวจิัยเฉพาะทางของหน่วยงาน 
เพือ่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ และการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
5.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
"การสร้างนักวชิาการ และผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการจดสิทธบิัตร" 
6.  โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวจิัย
และนวตักรรมของอาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุน 
7.  โครงการส่งเสริมผลงานวจิัย เพือ่การ
ประกวด แข่งขัน ระดับชาติ และนานาชาติ

86 



2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564
1.  ร้อยละบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
ศึกษาต่อ หรือมีงานท า
ในต่างประเทศ ท างาน 
ในองค์กร/สถาน
ประกอบการขา้มชาติ
หรือนานาชาติใน
ประเทศ

ร้อยละ 1 2 3 5 1.  ยกระดับผลงานวิชาการและ
วิจยัสู่นานาชาติ
1.1  ผลักดันการสร้างเครือขา่ย
ด้านการวิจัย และความร่วมมือ
ทางวิชาการเชิงรุกกบัมหาวิทยาลัย
ชั้นน าในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ในสาขาที่สอดคล้องกบัทิศทาง 
และยทุธศาสตร์การพัฒนาของ
ประเทศ

1.  จ านวนกจิกรรมการ
จัดประชุมวิชาการระดับ
ชาติและนานาชาติที่
มทร.ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพ
เจ้าภาพร่วม หรือเป็น
คณะกรรมการด าเนินการ

กจิกรรม 3 3 3 3

2.  ร้อยละของ
บุคลากรที่มีศักยภาพ
ในการด าเนินกจิกรรม
ที่ส่งเสริมความเป็น
นานาชาติ

ร้อยละ 5 10 15 20 1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้
แต่ละหลักสูตรเพิม่การสอนด้วย
ภาษา/ส่ือการสอน/ขอ้สอบ/
แบบทดสอบที่เป็นภาษาองักฤษ
ให้มากขึ้น

2.  ร้อยละของ Active 
MOU / MOA กบั
หน่วยงานความร่วมมือ
ที่เป็นเครือขา่ยในระดับ
นานาชาติ

ร้อยละ 30 40 50 50

1.3  พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะส้ัน (Short Course
Training)/ หลักสูตรนานาชาติ
(International Program)
ส าหรับชาวต่างชาติ

3.  จ านวนนักศึกษาที่มี
ประสบการณ์ทางวิชาการ
/วิชาชีพในต่างประเทศ

คน 30 35 40 45

1.4  จัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนนอกหลักสูตร ที่ส่งเสริมความ
เป็นนานาชาติ และจัดสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ภาษา 
ต่างประเทศให้บุคลากรและ
นักศึกษา

4.  จ านวนนักศึกษา
ต่างชาติ หรือนักศึกษา
แลกเปล่ียน

คน 10 35 40 45

1.5  เพิม่จ านวนอาจารย ์นักวิจัย
ชาวต่างประเทศที่มีความรู้ 
ความสามารถและความช านาญ
มาสอน บรรยาย และถา่ยทอด
ความรู้ และ/หรือมาท าวิจัย

5.  จ านวนอาจารยท์ี่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ทักษะ
ทางภาษาต่างประเทศ/ 
ความเป็นนานาชาติ/
สมรรถนะสากล

คน 20 30 40 50

2.  พัฒนาคุณภาพและ
สมรรถนะสากลของอาจารยแ์ละ
บุคลากร
2.1  พัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะ อาจารย ์ด้านภาษา 
องักฤษ

6.  จ านวนบุคลากร
สายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ทักษะ 
ทางภาษา ต่างประเทศ / 
ความเป็นนานาชาติ /
สมรรถนะสากล

คน 20 30 40 50

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพันธกิจ ประเดน็ยทุธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ัด

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด

1.  บุคลากร และ
นักศึกษา มีศักยภาพ 
และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ

3.  การพัฒนาความเป็น
นานาชาติ

1.  โครงการพัฒนาความร่วมมือ และกจิกรรม
ร่วมกบัสถานศึกษา /องค์กรเครือขา่ยใน
ต่างประเทศ
2.  โครงการพัฒนาหลักสูตรต่างประเทศร่วมกบั
หน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ
3.  โครงการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนนอก
หลักสูตร โดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ
4.  โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของอาจารย ์
และบุคลากร สู่ความเป็นนานาชาติ
5.  โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 
5.1  โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 
ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลย ี
(International Simposium on Innovative 
Education and Technology)
5.2  โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรมเพือ่
การเรียนรู้ และส่ิงประดิษฐ์ (Innovation for 
Learning and Invention (ILI) )
6.   โครงการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาในต่างประเทศ
7.  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม การบริการ 
และส่ือประชาสัมพันธ์ เพือ่รองรับความเป็น
นานาชาติ 
8.  โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษากบัหน่วยงาน
การศึกษาในต่างประเทศ
9.   โครงการส่งเสริมนักศึกษา เพือ่เขา้ร่วม
ประกวดแขง่ขนั และน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติ
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หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพันธกิจ ประเดน็ยทุธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ัด

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
กลยทุธ์ ตวัชีว้ัด

1.  บุคลากร และ
นักศึกษา มีศักยภาพ 
และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ

3.  การพัฒนาความเป็น
นานาชาติ

1.  โครงการพัฒนาความร่วมมือ และกจิกรรม
ร่วมกบัสถานศึกษา /องค์กรเครือขา่ยใน
ต่างประเทศ
2.  โครงการพัฒนาหลักสูตรต่างประเทศร่วมกบั
หน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ
3.  โครงการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนนอก
หลักสูตร โดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ
4.  โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของอาจารย ์
และบุคลากร สู่ความเป็นนานาชาติ
5.  โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 
5.1  โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 
ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลย ี
(International Simposium on Innovative 
Education and Technology)
5.2  โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรมเพือ่
การเรียนรู้ และส่ิงประดิษฐ์ (Innovation for 
Learning and Invention (ILI) )
6.   โครงการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาในต่างประเทศ
7.  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม การบริการ 
และส่ือประชาสัมพันธ์ เพือ่รองรับความเป็น
นานาชาติ 
8.  โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษากบัหน่วยงาน
การศึกษาในต่างประเทศ
9.   โครงการส่งเสริมนักศึกษา เพือ่เขา้ร่วม
ประกวดแขง่ขนั และน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติ

2.2  พัฒนาศักยภาพ และ
สมรรถนะการใช้ภาษาองักฤษ
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ร้อยละ 2 4 6 10

2.3  พัฒนาเทคนิคการสอน
โดยใช้ภาษาองักฤษ
3.  สร้างการยอมรับในระดับ
นานาชาติ
3.1  จัดการประชุม สัมมนา
วิชาการในระดับนานาชาติ โดยมี
สถาบันการศึกษา/องค์กรใน
ต่างประเทศเขา้ร่วมเพือ่สร้าง
ความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจัย
  แลกเปล่ียนประสบการณ์องค์
ความรู้ และเผยแพร่งานวิจัยของ
อาจารยแ์ละนักศึกษา

3.2  สนับสนุนบุคลากรและ
นักศึกษาส่งผลงานประกวดระดับ
นานาชาติ
3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/วิชาการ ในต่างประเทศ
4.  พัฒนาสื่อ และกสนบริการ
ทีส่่งเสริมความเป็นนานาชาติ
4.1  พัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์เพือ่
รองรับความเป็นนานาชาติ เช่น 
เว็ปไซด์ แผ่นพับ รายงานประจ าปี

5.  พัฒนาความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
5.1  พัฒนากจิกรรมกบั
มหาวิทยาลัยหรือองค์กรในต่าง
ประเทศที่มี MOU/MOA/COC 
หรือความร่วมมือทางวิชาการ
รูปแบบอื่นๆ

5.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
จากต่างประเทศเขา้ร่วมกจิกรรม
แลกเปล่ียนกบัคณะ/มหาวิทยาลัย

7.  ร้อยละของรายวิชาชีพ
ที่ใช้ภาษาองักฤษในการ
เรียนการสอน (หนังสือ/
เอกสารประกอบการสอน
/ส่ือการสอน/ขอ้สอบ/
แบบทดสอบ) ในปีการ 
ศึกษา

1.  โครงการพัฒนาความร่วมมือ และกจิกรรม
ร่วมกบัสถานศึกษา /องค์กรเครือขา่ยใน
ต่างประเทศ
2.  โครงการพัฒนาหลักสูตรต่างประเทศร่วมกบั
หน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ
3.  โครงการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนนอก
หลักสูตร โดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ
4.  โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของอาจารย ์
และบุคลากร สู่ความเป็นนานาชาติ
5.  โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 
5.1  โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 
ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลย ี
(International Simposium on Innovative 
Education and Technology)
5.2  โครงการประชุมวิชาการนวัตกรรมเพือ่
การเรียนรู้ และส่ิงประดิษฐ์ (Innovation for 
Learning and Invention (ILI) )
6.   โครงการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาในต่างประเทศ
7.  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม การบริการ 
และส่ือประชาสัมพันธ์ เพือ่รองรับความเป็น
นานาชาติ 
8.  โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษากบัหน่วยงาน
การศึกษาในต่างประเทศ
9.   โครงการส่งเสริมนักศึกษา เพือ่เขา้ร่วม
ประกวดแขง่ขนั และน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติ
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 1. งานบริการ
วชิาการ
สามารถตอบสนองต่อ
การพฒันาคุณภาพ
ชวีติตามความต้องการ
ของสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ ชมุชน
และสังคมอยา่งมีส่วน
ร่วม

1.  จ านวนงานวจิัย 
ส่ิงประดิษฐ์ และ
นวตักรรม ที่น าไป ใช้
ประโยชน์ในการ
พฒันาชมุชนเป้า หมาย
เพื่อให้มีความเขม้แขง็ 
และยัง่ยนื

ผลงาน 1 1 1 1 1. จ านวนโครงการ
อนัเนือ่งมาจาก
พระราชด าริฯหรือใชห้ลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง
ที่ด าเนินการร่วมกบั
ชมุชน

โครงการ 1 1 1 1

2.  เพิ่มศักยภาพ
การพฒันา
สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ ชมุชน 
พื้นที่เป้าหมาย

2.  จ านวนชมุชน
ต้นแบบ
ที่ได้รับการบริการทาง
วชิาการจาก
มหาวทิยาลัย

ชมุชน 1 1 1 1 2. จ านวนเครือขา่ยความ
ร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภายนอกในการพฒันา
ชมุชนหรือองค์การเป้าหมาย

หน่วยงา
น

1 1 1 1

3.  ระดับความส าเร็จ
ของการพฒันาชมุชน
เป้าหมาย ให้มีความ
เขม้แขง็ มีคุณภาพ
ชวีติที่ดีขึน้ และมี
ความยัง่ยนื

ระดับ 2 3 4 5 3. ร้อยละของผู้ผ่านการ
อบรม/พฒันาทักษะอาชพี
ระยะส้ัน สามารถน าความรู้
ไปใชใ้นการประกอบอาชพี
หรือพฒันางานได้หรือน าไป
ใชป้ระโยชน์ได้

ร้อยละ 40 40 50 50

4.  จ านวนบุคลากร 
ในภาคอตุสาหกรรม
การผลิต  
อตุสาหกรรมบริการ 
และวชิาชพีอืน่ๆ
ได้รับการพฒันาทักษะ
หรือเพิ่มองค์ความรู้และ
เทคโนโลยใีหม่

คน 50 50 50 50 4. ร้อยละของโครงการ
บริการวชิาการที่ถกูน าไป
ใชบู้รณาการเพื่อพฒันา
การเรียนการสอน การวจิัย
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรม หรือส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 80 85 90 90

5. ร้อยละความพงึพอใจ
ของชมุชนเป้าหมายต่อการ
บริการวชิาการของ
มหาวทิยาลัย

ร้อยละ 85 85 90 90

6. จ านวนเทคโนโลยหีรือ
นวตักรรมของศูนย ์COE ที่
น าไปใชบ้ริการทางวชิาการ
ให้กบัหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชมุชน  (เป้าหมายแต่ละ
ศูนย ์COE)

เร่ือง 1 1 1 1

1.  โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ เพื่อการพฒันาศักยภาพของ
ชมุชน และองค์การเครือขา่ย ตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง
2.  โครงการส่งเสริมการบูรณาการบริการวชิาการ เพื่อถา่ยทอดองค์
ความรู้ และเทคโนโลยจีากงานวจิัยสู่ชมุชน สถานประกอบการ และ
สถานศึกษาเครือขา่ย ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อยกระดับศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมายอยา่งยัง่ยนื
     2.1   โครงการถา่ยทอดการท าชัน้วางของจากเศษฟางที่เหลือใช้
ด้วยเทคนิคการเคลือบเรซิน
     2.2  โครงการถา่ยทอดการท าชดุอดักอ้นวสัดุปลูกจากขยุมะพร้าว
     2.3  โครงการบริการวชิาการเพื่อพฒันาโรงเรียนเครือขา่ยในพื้นที่
 Area Based
     2.4   โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรกลุ่มอตุสาหกรรม
เป้าหมายประเทศตามยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม
3.  โครงการส่งเสริมการบูรณาการบริการวชิาการตามศักยภาพของ
หน่วยงาน เพื่อพฒันาการเรียนการสอน การวจิัย และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม
     3.1  โครงการพฒันานวตักรรมและถา่ยทอดองค์ความรู้เกีย่วกบั
พระพทุธศาสนา
3.2  โครงการถา่ยทอดองค์ความรู้เร่ืองหุ่นยนต์อจัฉริยะส าหรับ
สามเณร โรงเรียนพระราหุล วดัปัญญานันทาราม
4.  โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการเพื่อพฒันาครูอาชวีะในประชาคม
อาเซียน ด้านการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ กรณีศึกษา: 
สถาบันเทคโนโลยกี าปงเฌอเตียล 
5.  โครงการบริการวชิาการเพื่อถา่ยทอดองค์ความรู้จากผลงานวจิัย 
ส่ิงประดิษฐ์ และนวตักรรม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพันธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชีว้ัด
หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
กลยทุธ์ ตัวชีว้ัด

1.  สร้างเครือขา่ยร่วมกบัชมุชนภาครัฐ/
เอกชน และพื้นที่เป้าหมาย
2.  ส่งเสริมให้มีงานวจิัย ส่ิงประดิษฐ์
และนวตักรรมร่วมกบัชมุชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ในการพฒันาพื้นที่บริการวชิาการ
(Area Based) เพื่อเกดิการพฒันา
อยา่งยัง่ยนื
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนแลกเปล่ียนการ
เรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะ องค์คามรู้ และ
เทคโนโลยสีมัยใหม่
4.  ส่งเสริมโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ หรือใชห้ลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงที่ด าเนินการ
ร่วมกบัชมุชน หรือสถานศึกษา   
5.  ส่งเสริมการบริการวชิาการเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอน งานวจิัย ท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม
และส่ิงแวดล้อม

3.  ให้บริการวชิาการที่
มีแนวคิดเชงิสร้างสรรค์
แก ่สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ ชมุชน 
และพื้นที่เป้าหมาย เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการ
พฒันาอาชพี

4.  การพฒันางาน
บริการวชิาการ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการพฒันา
อาชพีแกส่ถานศึกษา
สถานประกอบการ  
ชมุชน และพื้นที่
เป้าหมาย

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
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1. ร้อยละโครงการด้าน
ศิลปวฒันธรรมที่บูรณา
การเข้ากบัพันธกจิอื่นของ
มหาวทิยาลัย อย่างน้อย 
1 ด้าน

ร้อยละ 80 85 90 90

2. จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านท านุบ ารุงศิลป
 วฒันธรรม

เครือข่าย 1 1 1 1

2.  บุคลากรและ
นักศึกษา ตระหนัก
ถึงความส าคัญ และ
เกดิความภาคภูมิใจ
ในวฒันธรรมไทย

2. บุคลากรและ
นักศึกษาเกดิแรง
บันดาลใจที่จะสืบสาน/
อนุรักษ์ให้วถิีชีวติแบบ
ไทยด ารงอยู่ต่อไป

ร้อยละ 50 60 70 80 3. จ านวนโครงการที่
กอ่ให้เกดิมูลค่าเพิม่
ทางด้านศิลปวฒันธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ 1 1 1 1

3. แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชน

แหล่ง 1 1 1 1

1.  โครงการท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม
       1.1  โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
เพาะกล้าคุณธรรมน้อมน าความพอเพียง
ตามรอยพระบาทครุราชันย์ 
       1.2   โครงการจัดการความรู้หลัก
ค าสอนตามพุทธศาสนาและนิทรรศการ
สืบสานประเพณีวฒันธรรมไทย 4 ภาค
       1.3  โครงการกจิกรรมสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์พันธข์้าว จังหวดั
ปทุมธานี
       1.4  โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมสร้างสรรค์เพือ่เศรษฐกจิ
สร้างสรรค์
2. โครงการเพิม่ศักยภาพและความ
เข้มแข็งของชุมชนในจังหวดัปทุมธานี
      2.1 อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
(คลองรังสิต) 
      2.2 อาหารประจ าถิ่น 
(กว๋ยเต่ียวเรือ)
      2.3 วฒันธรรมท้องถิ่น
      2.4 อนุรักษ์เรือคลองรังสิต
3.  โครงการส่งเสริมการบูรณาการ
ศิลปวฒันธรรมกบัการจัดการเรียนการ
สอน งานวจิัย การบริการวชิาการ และ
กจิกรรมนักศึกษา
      3.1  โครงการบูรณาการงานวจิัย
ตรวจวดัความชื้นของพระพุทธรูปสู่การ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชีว้ัด
หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย

4.  ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ-วฒันธรรม และ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

5.  การอนุรักษ์ สืบสาน 
ศิลปะ วฒันธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 และส่ิงแวดล้อม

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2 2 1.  สร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาทางด้านการท านุบ ารุง 
ศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม 
2.  ส่งเสริมโครงการ/กจิกรรม 
ทางด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม 
เพือ่สร้างองค์ความรู้ น าไปถ่ายทอด
และสร้างคุณค่าต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม
3.  สนับสนุนการบูรณาการ
ศิลปวฒันธรรมกบัการจัดการเรียน
การสอน งานวจิัย การบริการ
วชิาการ และกจิกรรมนักศึกษา
4.  ส่งเสริมการบูรณาการ
ผลงานด้านการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
ให้เกดิความต่อเนื่องและยั่งยืน

1  คณะมีบทบาท
ในการส่งเสริมการ
บูรณาการในด้าน
การอนุรักษ์ สืบสาน
ศิลปวฒันธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และส่ิงแวดล้อมอย่าง
มีส่วนร่วม

1. องค์ความรู้เกี่ยวกบั
ศิลปะ วฒันธรรมไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ส่ิงแวดล้อม ที่น าไป
ถ่ายทอด หรือสามารถ
สร้างคุณค่า ต่อสังคม
ชุมชน

เร่ือง 1 1

พันธกิจ
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1.  เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูงโดยใช้
เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการ

1.  จ านวนเทคโนโลยี 
ที่ใช้ในการบริหาร
จัดการของคณะ

ร้อยละ 1 2 3 1.  การบรหิารจัดการทางการเงนิ
 ของคณะ (Financial 
Management)
1.1  วเิคราะห์ฐานการเงินในการ
บริหารองค์กรปัจจุบันและอนาคต

1.  ร้อยละของบุคลากร
สายวชิาการที่ยื่นขอ
ต าแหน่งทางวชิาการ
ต่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบที่
จะขอต าแหน่งทางวชิาการ

ร้อยละ 7 10 13 14

ร้อยละ 100 100 100 100 1.2  ก าหนดยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายการบริหารจัดการทาง
การเงินและทรัพย์สิน

1.1   ผู้ช่วยศาสตรา
จารย์

ร้อยละ 10 15 20 20

1.2  รองศาสตรา
จารย์

ร้อยละ 3 4 5 6

ร้อยละ 90 92 96 100 1.3  ศาสตราจารย์ ร้อยละ 4 4 4 4

1.4  บริหารสินทรัพย์ ให้เกดิ
มูลค่าเพิม่

1.5  บริหารความเส่ียงรายได้
ค่าใช้จ่ายและการลงทุน

2.  การบรหิารจัดการ
งบประมาณของคณะ 
(Budgeting Management)

2.1  พัฒนาแผนกลยุทธท์างการเงิน
เพือ่การบริหารจัดการทางการเงิน
ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์คณะ

2.2  พัฒนาระบบการจัดสรร
งบประมาณให้เป็นกลไกขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย
ของคณะ

4.  จ านวนหน่วยพลังงาน
ไฟฟ้าในอาคาร/พืน้ที่
เป้าหมาย ที่ประหยัดได้

 -  ก าหนดมาตรการ การของบ 
ประมาณให้สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ของคณะ
 - ก าหนดมาตรการการจัดสรรงบ 
ประมาณรายได้ตามยุทธศาสตร์
ของคณะ

4.1  จ านวนหน่วย
พลังงานไฟฟ้าในอาคาร/
พืน้ที่เป้าหมายที่ประหยัด
ได้ อาคารเฟส 1 (ร้อยละ
 20)

ร้อยละ 5 5 5 5

5.  พัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
เข้าสู่สังคมแห่งการ
เปล่ียนแปลงให้สนอง
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ
และสิทธปิระโยชน์
บนพืน้ฐานความสุขและ
ความกา้วหน้าในวชิาชีพ

6.  จัดระบบบริหาร
จัดการเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพ และ
แนวทางการจัดหารายได้
 เอื้อต่อนโยบายหลัก

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชีว้ัด

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด

6.  การพัฒนาศักยภาพ
องค์กร รองรับการเป็น
มหาวทิยาลัย 4.0 และ
เป็นหน่วยงานภายใต้
มหาวทิยาลัยในก ากบั

2.  ร้อยละบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีคุณสมบัติ 
ครบยื่นขอระดับต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นต่อผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบที่จะขอระดับต าแหน่ง

ร้อยละ 50

3.  ผู้บริหารระดับต้น 
ระดับกลาง ระดับสูง 
ได้รับการพัฒนาทักษะใน
หลักสูตรเชิงบริหารจัดการ
 อย่างน้อยคนละ 1 คร้ัง
ต่อปี

คน 30

2.  มีเสถียรภาพ และ
ความคล่องตัวทางการ
เงิน ในการด าเนินงาน
และการพัฒนาใน
อนาคต

3.  มีความพร้อมด้าน
ทุนมนุษย์ (Human 
Capital) ที่เหมาะสม
ด้านการด าเนินงานของ
คณะ

1.3  วางแผนการเงินเพือ่จัดหา
รายได้เพิม่ให้เกดิสภาพความ
คล่องตัว3.  ร้อยละบุคลากร

ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะวชิาชีพ

2.   ร้อยละการเบิก
จ่ายเงินตามแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณ

30

1.  โครงการการพัฒนายุทธศาสตร์ทาง
การเงิน
2.  โครงการบริหารสินทรัพย์และความ
เส่ียง
     2.1  โครงการติดตามและพัฒนา
กลไกระบบประกนัความเส่ียง คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม
3.  โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
4.  โครงการพัฒนาแผนกลยุทธท์าง
การเงินและต้นทุนต่อหน่วย
5.  โครงการพัฒนาระบบการติดตามการ
ใช้งบประมาณ
6.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การจัดหารายได้
7.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพย์สินเพือ่ให้เกดิรายได้
8.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
     8.1  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ด้านการเงิน พัสดุ สารบรรณ บุคลากร 
และคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
9.  โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคล โดยใช้ระบบฐานข้อมูล (MIS)
10.  โครงการจัดท าแผนพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรรายบุคคล (พัฒนา
ศักยภาพการท างานของบุคลากรตาม
สมรรถนะ (IDP) และพัฒนาศักยภาพการ
ท างานของบุคลากรตามสมรรถนะ
11.  โครงการพัฒนาอาจารย์เพือ่เข้าสู่
ต าแหน่งทางวชิาการด้วยระบบพีเ่ล้ียง 
(Coaching)
12.   โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม
13.  โครงการส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมการบริหารจัดการคณะ เพือ่รองรับ
การเป็นมหาวทิยาลัย 4.0
14.  โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน เพือ่รองรับการท างานแบบ 
Multi Function
15.  โครงการสัมมนาเพือ่สร้างความรู้
ความเข้าใจ เพือ่เตรียมความพร้อมในการ
เป็นคณะ ภายใต้มหาวทิยาลัยในก ากบั
15.  โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
และปรับปรุงระบบการท างานของ
คณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ
การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
16.  โครงการพัฒนาระบบการส่ือสาร 
เพือ่การบริหารจัดการองค์กร
     16.1  โครงการพัฒนาส่ือ ที่
ตอบสนองการใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
และนวตักรรมที่เป็นเอกลักษณ์
17.  โครงการพัฒนาคณะ เพือ่มุ่งสู่การ
เป็น Green Faculty
18.  โครงการอบรมการประหยัดพลังงาน
และน าไปสู่การปฏิบัติ ในคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
19.  โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าเพือ่
การประหยัดพลังงาน
20.  โครงการติดต้ัง Solar 
Rooftop/Wall
21.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพือ่เพิม่
พืน้ที่การเรียนรู้
22.  โครงการปรับปรุงอาคารให้เป็น 
Smart Building
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5.  พัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
เข้าสู่สังคมแห่งการ
เปล่ียนแปลงให้สนอง
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ
และสิทธปิระโยชน์
บนพืน้ฐานความสุขและ
ความกา้วหน้าในวชิาชีพ

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชีว้ัด

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด

6.  การพัฒนาศักยภาพ
องค์กร รองรับการเป็น
มหาวทิยาลัย 4.0 และ
เป็นหน่วยงานภายใต้
มหาวทิยาลัยในก ากบั

1.  โครงการการพัฒนายุทธศาสตร์ทาง
การเงิน
2.  โครงการบริหารสินทรัพย์และความ
เส่ียง
     2.1  โครงการติดตามและพัฒนา
กลไกระบบประกนัความเส่ียง คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม
3.  โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
4.  โครงการพัฒนาแผนกลยุทธท์าง
การเงินและต้นทุนต่อหน่วย
5.  โครงการพัฒนาระบบการติดตามการ
ใช้งบประมาณ
6.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การจัดหารายได้
7.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพย์สินเพือ่ให้เกดิรายได้
8.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
     8.1  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ด้านการเงิน พัสดุ สารบรรณ บุคลากร 
และคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
9.  โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคล โดยใช้ระบบฐานข้อมูล (MIS)
10.  โครงการจัดท าแผนพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรรายบุคคล (พัฒนา
ศักยภาพการท างานของบุคลากรตาม
สมรรถนะ (IDP) และพัฒนาศักยภาพการ
ท างานของบุคลากรตามสมรรถนะ
11.  โครงการพัฒนาอาจารย์เพือ่เข้าสู่
ต าแหน่งทางวชิาการด้วยระบบพีเ่ล้ียง 
(Coaching)
12.   โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม
13.  โครงการส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมการบริหารจัดการคณะ เพือ่รองรับ
การเป็นมหาวทิยาลัย 4.0
14.  โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน เพือ่รองรับการท างานแบบ 
Multi Function
15.  โครงการสัมมนาเพือ่สร้างความรู้
ความเข้าใจ เพือ่เตรียมความพร้อมในการ
เป็นคณะ ภายใต้มหาวทิยาลัยในก ากบั
15.  โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
และปรับปรุงระบบการท างานของ
คณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ
การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
16.  โครงการพัฒนาระบบการส่ือสาร 
เพือ่การบริหารจัดการองค์กร
     16.1  โครงการพัฒนาส่ือ ที่
ตอบสนองการใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
และนวตักรรมที่เป็นเอกลักษณ์
17.  โครงการพัฒนาคณะ เพือ่มุ่งสู่การ
เป็น Green Faculty
18.  โครงการอบรมการประหยัดพลังงาน
และน าไปสู่การปฏิบัติ ในคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
19.  โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าเพือ่
การประหยัดพลังงาน
20.  โครงการติดต้ัง Solar 
Rooftop/Wall
21.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพือ่เพิม่
พืน้ที่การเรียนรู้
22.  โครงการปรับปรุงอาคารให้เป็น 
Smart Building

2.3  ติดตามการใช้งบประมาณให้
เป็นไปตามมาตรการและเป้าหมาย

ร้อยละ 5 5 5 5

3.  การบรหิารจัดการรายไดแ้ละ
ทรพัยส์ินของคณะ (Revenue &
 Asset Management)

3.1  พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและการจัดหารายได้
เพิม่เติมจากการจัดการศึกษา

5.  ร้อยละคะแนนจาก
การประเมินผล Green 
University

ระดับ 5 5 5 5

3.2  พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและการจัดหารายได้
เพิม่เติมจากกงานวจิัย และ
ทรัพย์สินทางปัญญา (IP)

3.3  พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและการจัดหารายได้
เพิม่เติมจากการบริการวชิาการ 
และศูนย์ COE

3.4  เพิม่ช่องทางการหารายได้
จากแหล่งอื่นๆ

4.  การบรหิารจัดการทุนมนุษย ์
(Human Capital 
Management)

4.1  พัฒนาแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP)

4.2  พัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
ความกา้วหน้าของบุคลากรสาย
วชิาการ

4.3  พัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
ความกา้วหน้าของบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีความมั่นคง         
และมีต าแหน่งที่สูงขึ้น

6.  การพัฒนาศักยภาพ
องค์กร รองรับการเป็น
มหาวทิยาลัย 4.0 และ
เป็นหน่วยงานภายใต้
มหาวทิยาลัยในก ากบั

4.2  จ านวนหน่วย
พลังงานไฟฟ้าในอาคาร/
พืน้ที่เป้าหมาย ที่ประหยัด
ได้ อาคารเฟส 4 
(ร้อยละ 5)

1.  โครงการการพัฒนายุทธศาสตร์ทาง
การเงิน
2.  โครงการบริหารสินทรัพย์และความ
เส่ียง
     2.1  โครงการติดตามและพัฒนา
กลไกระบบประกนัความเส่ียง คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม
3.  โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
4.  โครงการพัฒนาแผนกลยุทธท์าง
การเงินและต้นทุนต่อหน่วย
5.  โครงการพัฒนาระบบการติดตามการ
ใช้งบประมาณ
6.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การจัดหารายได้
7.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพย์สินเพือ่ให้เกดิรายได้
8.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
     8.1  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ด้านการเงิน พัสดุ สารบรรณ บุคลากร 
และคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
9.  โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคล โดยใช้ระบบฐานข้อมูล (MIS)
10.  โครงการจัดท าแผนพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรรายบุคคล (พัฒนา
ศักยภาพการท างานของบุคลากรตาม
สมรรถนะ (IDP) และพัฒนาศักยภาพการ
ท างานของบุคลากรตามสมรรถนะ
11.  โครงการพัฒนาอาจารย์เพือ่เข้าสู่
ต าแหน่งทางวชิาการด้วยระบบพีเ่ล้ียง 
(Coaching)
12.   โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม
13.  โครงการส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมการบริหารจัดการคณะ เพือ่รองรับ
การเป็นมหาวทิยาลัย 4.0
14.  โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน เพือ่รองรับการท างานแบบ 
Multi Function
15.  โครงการสัมมนาเพือ่สร้างความรู้
ความเข้าใจ เพือ่เตรียมความพร้อมในการ
เป็นคณะ ภายใต้มหาวทิยาลัยในก ากบั
15.  โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
และปรับปรุงระบบการท างานของ
คณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ
การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
16.  โครงการพัฒนาระบบการส่ือสาร 
เพือ่การบริหารจัดการองค์กร
     16.1  โครงการพัฒนาส่ือ ที่
ตอบสนองการใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
และนวตักรรมที่เป็นเอกลักษณ์
17.  โครงการพัฒนาคณะ เพือ่มุ่งสู่การ
เป็น Green Faculty
18.  โครงการอบรมการประหยัดพลังงาน
และน าไปสู่การปฏิบัติ ในคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
19.  โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าเพือ่
การประหยัดพลังงาน
20.  โครงการติดต้ัง Solar 
Rooftop/Wall
21.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพือ่เพิม่
พืน้ที่การเรียนรู้
22.  โครงการปรับปรุงอาคารให้เป็น 
Smart Building
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5.  พัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
เข้าสู่สังคมแห่งการ
เปล่ียนแปลงให้สนอง
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บนพืน้ฐานความสุขและ
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หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชีว้ัด

หน่วย
นับ

ค่าเปา้หมาย
กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด
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องค์กร รองรับการเป็น
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มหาวทิยาลัยในก ากบั
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การเงิน
2.  โครงการบริหารสินทรัพย์และความ
เส่ียง
     2.1  โครงการติดตามและพัฒนา
กลไกระบบประกนัความเส่ียง คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม
3.  โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
4.  โครงการพัฒนาแผนกลยุทธท์าง
การเงินและต้นทุนต่อหน่วย
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8.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
     8.1  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
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สมรรถนะบุคลากรรายบุคคล (พัฒนา
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สมรรถนะ (IDP) และพัฒนาศักยภาพการ
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12.   โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม
13.  โครงการส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมการบริหารจัดการคณะ เพือ่รองรับ
การเป็นมหาวทิยาลัย 4.0
14.  โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน เพือ่รองรับการท างานแบบ 
Multi Function
15.  โครงการสัมมนาเพือ่สร้างความรู้
ความเข้าใจ เพือ่เตรียมความพร้อมในการ
เป็นคณะ ภายใต้มหาวทิยาลัยในก ากบั
15.  โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
และปรับปรุงระบบการท างานของ
คณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ
การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
16.  โครงการพัฒนาระบบการส่ือสาร 
เพือ่การบริหารจัดการองค์กร
     16.1  โครงการพัฒนาส่ือ ที่
ตอบสนองการใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
และนวตักรรมที่เป็นเอกลักษณ์
17.  โครงการพัฒนาคณะ เพือ่มุ่งสู่การ
เป็น Green Faculty
18.  โครงการอบรมการประหยัดพลังงาน
และน าไปสู่การปฏิบัติ ในคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
19.  โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าเพือ่
การประหยัดพลังงาน
20.  โครงการติดต้ัง Solar 
Rooftop/Wall
21.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพือ่เพิม่
พืน้ที่การเรียนรู้
22.  โครงการปรับปรุงอาคารให้เป็น 
Smart Building

4.4  พัฒนาทักษะผู้บริหารให้มี
ทักษะเชิงบริหารจัดการ เพือ่
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ต่างๆ

4.5  พัฒนาระบบการประเมินผล
ปฏิบัติงานด้วย Performance 
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4.6  สร้างระบบการหมุนเวยีนงาน 
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สอดคล้องกบัโครงสร้าง และ
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ส าหรับน ามาใช้ในการพัฒนา

6.  การพัฒนาศักยภาพ
องค์กร รองรับการเป็น
มหาวทิยาลัย 4.0 และ
เป็นหน่วยงานภายใต้
มหาวทิยาลัยในก ากบั

1.  โครงการการพัฒนายุทธศาสตร์ทาง
การเงิน
2.  โครงการบริหารสินทรัพย์และความ
เส่ียง
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กลไกระบบประกนัความเส่ียง คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม
3.  โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
4.  โครงการพัฒนาแผนกลยุทธท์าง
การเงินและต้นทุนต่อหน่วย
5.  โครงการพัฒนาระบบการติดตามการ
ใช้งบประมาณ
6.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การจัดหารายได้
7.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพย์สินเพือ่ให้เกดิรายได้
8.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
     8.1  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ด้านการเงิน พัสดุ สารบรรณ บุคลากร 
และคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
9.  โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคล โดยใช้ระบบฐานข้อมูล (MIS)
10.  โครงการจัดท าแผนพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรรายบุคคล (พัฒนา
ศักยภาพการท างานของบุคลากรตาม
สมรรถนะ (IDP) และพัฒนาศักยภาพการ
ท างานของบุคลากรตามสมรรถนะ
11.  โครงการพัฒนาอาจารย์เพือ่เข้าสู่
ต าแหน่งทางวชิาการด้วยระบบพีเ่ล้ียง 
(Coaching)
12.   โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการคณะครุ
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13.  โครงการส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมการบริหารจัดการคณะ เพือ่รองรับ
การเป็นมหาวทิยาลัย 4.0
14.  โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน เพือ่รองรับการท างานแบบ 
Multi Function
15.  โครงการสัมมนาเพือ่สร้างความรู้
ความเข้าใจ เพือ่เตรียมความพร้อมในการ
เป็นคณะ ภายใต้มหาวทิยาลัยในก ากบั
15.  โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
และปรับปรุงระบบการท างานของ
คณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ
การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
16.  โครงการพัฒนาระบบการส่ือสาร 
เพือ่การบริหารจัดการองค์กร
     16.1  โครงการพัฒนาส่ือ ที่
ตอบสนองการใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
และนวตักรรมที่เป็นเอกลักษณ์
17.  โครงการพัฒนาคณะ เพือ่มุ่งสู่การ
เป็น Green Faculty
18.  โครงการอบรมการประหยัดพลังงาน
และน าไปสู่การปฏิบัติ ในคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
19.  โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าเพือ่
การประหยัดพลังงาน
20.  โครงการติดต้ัง Solar 
Rooftop/Wall
21.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพือ่เพิม่
พืน้ที่การเรียนรู้
22.  โครงการปรับปรุงอาคารให้เป็น 
Smart Building
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5.3  พัฒนาระบบข้อมูลเพือ่การ
บริหารจัดการ (MIS)

6.  การบรกิารจัดการและ
ปรบัปรงุ
โครงสรา้งองค์กร เพ่ือรองรบัการ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
(Re-Structuring 
Management)
6.1  สร้างความรู้ความเข้าใจ 
เพือ่เตรียมความพร้อมคณะ 
รองรับการเข้าสู่การเป็น
มหาวทิยาลัยในก ากบั

6.2  พัฒนาการบริหารงานของ
คณะ เพือ่รองรับการเป็น
มหาวทิยาลัย 4.0

7.  การบรหิารจัดการองค์กร 
(Organization Management)

7.1  พัฒนาระบบการส่ือสาร
เชิงรุก เพือ่สร้างคุณค่าและ
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

7.2  พัฒนาระบบการส่ือสาร
ภายในองค์กร เพือ่รองรับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่

8.  การพัฒนาสู่ Green Faculty

8.1  ด าเนินการปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับ 
Green Faculty

8.2  พัฒนาระบบจัดการพลังงาน
ที่มีประสิทธภิาพ

8.3  พัฒนาองค์ความรู้ของ
บุคลากรในการเข้าสู่ Green 
Faculty
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สนับสนุน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
9.  โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคล โดยใช้ระบบฐานข้อมูล (MIS)
10.  โครงการจัดท าแผนพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรรายบุคคล (พัฒนา
ศักยภาพการท างานของบุคลากรตาม
สมรรถนะ (IDP) และพัฒนาศักยภาพการ
ท างานของบุคลากรตามสมรรถนะ
11.  โครงการพัฒนาอาจารย์เพือ่เข้าสู่
ต าแหน่งทางวชิาการด้วยระบบพีเ่ล้ียง 
(Coaching)
12.   โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม
13.  โครงการส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมการบริหารจัดการคณะ เพือ่รองรับ
การเป็นมหาวทิยาลัย 4.0
14.  โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน เพือ่รองรับการท างานแบบ 
Multi Function
15.  โครงการสัมมนาเพือ่สร้างความรู้
ความเข้าใจ เพือ่เตรียมความพร้อมในการ
เป็นคณะ ภายใต้มหาวทิยาลัยในก ากบั
15.  โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
และปรับปรุงระบบการท างานของ
คณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ
การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
16.  โครงการพัฒนาระบบการส่ือสาร 
เพือ่การบริหารจัดการองค์กร
     16.1  โครงการพัฒนาส่ือ ที่
ตอบสนองการใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
และนวตักรรมที่เป็นเอกลักษณ์
17.  โครงการพัฒนาคณะ เพือ่มุ่งสู่การ
เป็น Green Faculty
18.  โครงการอบรมการประหยัดพลังงาน
และน าไปสู่การปฏิบัติ ในคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
19.  โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าเพือ่
การประหยัดพลังงาน
20.  โครงการติดต้ัง Solar 
Rooftop/Wall
21.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพือ่เพิม่
พืน้ที่การเรียนรู้
22.  โครงการปรับปรุงอาคารให้เป็น 
Smart Building
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2561 2562 2563 2564
41,500,000         44,830,000 48,010,000 53,330,000 
24,650,000         25,000,000 26,500,000 28,000,000 

กลยุทธ์
1.  โครงการปรบัปรงุ/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการผลิต และพัฒนาก าลังคน 
รองรบัอุตสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ
1.1  หลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่
1.2  หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
1.3  หลักสูตร Thai-Meister ด้านเมคคาทรอนิกส์  ยานยนต์ไฟฟา้  ไฟฟา้ และ
อิเล็กทรอนิกส์

1,000,000 300,000 300,000 300,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานพฒันาหลักสูตร
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

2.  โครงการปรับปรุง/พฒันาหลักสูตร เพือ่รองรับการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ
เฉพาะทาง และวชิาชีพครู

500,000 400,000 400,000 400,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานพฒันาหลักสูตร
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

3.  โครงการปรับปรุง/พฒันาหลักสูตรออนไลน์แบบเปดิ (MOOCs) 300,000 300,000 300,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานพฒันาหลักสูตร
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

4.  โครงการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู ตาม
มาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2561

58,300 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานพฒันาหลักสูตร
 - ภาควชิาการศึกษา

5.  โครงการสัมมนาการจัดการเรียนรู้เพือ่บรูณาการกับการท างานในยุค 
THAILAND 4.0

28,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - หลักสูตรปร.ด.
เทคนิคศึกษา

ตารางที่  4.4  โครงการที่สนับสนุนการด าเนินงานในแตล่ะประเดน็ยุทธศาสตรข์องแผนปฏบิัตริาชการ 4 ปี ที่จะด าเนินการในชว่ง พ.ศ.2561-2564
คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม

ผู้เก่ียวขอ้งผู้รบัผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านครูวิชาชีพนักเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษา 
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมายหลักที่ 1 ผลิตพัฒนาก าลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ และเพ่ิมความสามาถในการแข่งขันของประเทศ

กลยุทธ์ โครงการ
งบประมาณ

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
รวมงบประมาณทั้ง 6 ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ที่ 1.  บัณฑิตมีความรู ้มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
ตามศักยภาพ

โครงการ
1.  พัฒนาหลักสูตร
1.1 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อ
อุตสาหกรรมเปา้หมาย,การผลิตบคุลากรทางการศึกษา 
และอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรสาขาวชิา,
หลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การซ่อมบ ารุงอากาศ
ยาน, ยานยนต์สมัยใหม่, ระบบอัตโนมัติ ,การขนส่งระบบ
ราง และระบบดิจิตัล
1.2 พัฒนาหลักสูตรที่รองรับการทดสอบมาตรฐานวชิาชีพ
เฉพาะทาง หรือคุณสมบติัเฉพาะบคุลากรทางการศึกษา 
เช่น ใบประกอบวชิาชีพครู, ใบประกอบวชิาชีพวศิวกรรม,
 ใบประกาศนยีบตัรมาตรฐานวชิาชีพเฉพาะทาง
1.3  พัฒนาหลักสูตรรองรับการเรียนการสอนและ
ฝึกอบรมด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOCs
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งบประมาณ

6.  โครงการพฒันาคู่มือฐานสมรรถนะรายวชิาชีพ เพือ่ยกระดับสู่หลักสูตร
คุณภาพสูง (Premium)

300,000 300,000 300,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานพฒันาหลักสูตร
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

7.  โครงการปรับปรุง/พฒันาระบบการเรียนการสอน และรายวชิาเพือ่ส่งเสริม
ความเปน็นวตักรรม และทักษะความเปน็ผู้ประกอบการ

300,000 300,000 300,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานพฒันาหลักสูตร
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

8.  โครงการส่งเสริมประสบการณ์วชิาชีพ ร่วมกับสถานประกอบการ เพือ่สร้าง
ความเข้มแข็งทางวชิาการ

200,000 200,000 200,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานพฒันาหลักสูตร
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

9.  โครงการพฒันาศักยภาพวชิาชีพเฉพาะทางของอาจารย์ และบคุลากรสาย
สนับสนุนการเรียนการสอน

10,000,000 300,000 300,000 300,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานพฒันาหลักสูตร
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

10.  โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินหลักสูตรฐานสมรรถนะ 560,000 200,000 200,000 200,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - ภาควชิา/สาขาวชิา

11.  โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาชีพครู

20,000 20,000 20,000 20,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานพฒันาหลักสูตร
 - งานบณัฑิตศึกษา
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

12.  โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการศึกษา หลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต ประจ าปกีารศึกษา 2560 ใหส้อดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา

20,000 20,000 20,000 20,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานพฒันาหลักสูตร
 - งานบณัฑิตศึกษา
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

13.  โครงการสัมมนาทางวชิาการ  เพือ่พฒันาการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 34,000 34,000 34,000 34,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานพฒันาหลักสูตร
 - งานบณัฑิตศึกษา
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
2.1  พัฒนาระบบการเรียนการสอน มุง่เนน้ Active 
Learning, Hands-On เพื่อใหน้กัศึกษา มีทกัษะในการคิด
 วเิคราะห ์และสังเคราะห ์การคิดนอกกรอบ การคิดเชิง
นวตักรรม  และทกัษะปฏบิติัอย่างมืออาชีพ
2.2 พัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา ใหส้นบัสนนุ Competency
 Skills ประกอบด้วย Innovative  Skill, Creativity 
Skill, Critical Thinking Skill และ Entrepreneur Skill
2.3  พัฒนาทกัษะความเปน็ผู้ประกอบการ/
ผู้บริหารสถานศึกษา/Entrepreneur Skill         ใหก้ับ
นกัศึกษา
2.4  ส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้นอก
หอ้งเรียน ท างานจริง พัฒนาประสบการณ์ตรงโดยอาศัย
ความเข้มแข็งของเครือข่ายสถานศึกษา/
สถานประกอบการเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ไปสู่
นกัศึกษา
2.5  พัฒนาระบบและกลไกการทดสอบ การวดัและ
ประเมินความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะของผู้เรียนและทกุ
กลุ่มเปา้หมาย ใหม้ีประสิทธภิาพ
2.6  ส่งเสริมการพัฒนาส่ือ Digital Content เพื่อรองรับ
ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOCs

97 



2561 2562 2563 2564
ผู้เก่ียวขอ้งผู้รบัผิดชอบกลยุทธ์ โครงการ

งบประมาณ

14.  โครงการติดตามผลและการจัดการผลการใช้ประโยชน์จากการอบรม
หลักสูตร Smart teacher model

100,000 100,000 100,000 100,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานวเิทศสัมพนัธ์
 - งานพฒันาหลักสูตร
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

15.  โครงการพฒันาทักษะ Soft Skill ส าหรับอาจารย์และบคุลากรสาย
สนับสนุนการเรียนการสอนเพือ่ผลิตบณัฑิตนักปฏบิติั

200,000 200,000 200,000 200,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย
ฝ่ายพฒันานักศึกษา

 - งานวเิทศสัมพนัธ์
 - งานพฒันาหลักสูตร

16.  โครงการสร้างเสริมประสบการณ์ในสถานประกอบการแก่อาจารย์ และ
บคุลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน

100,000 100,000 100,000 100,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานสหกิจศึกษา
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

17.  โครงการส่งเสริมการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการผลิต
บณัฑิตนักปฏบิติัฐานสมรรถนะ

250,000 250,000 250,000 250,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานวจิัย
 - งานพฒันาหลักสูตร
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

18.  โครงการพฒันานักศึกษาเพือ่ส่งเสริมวฒันธรรมการท างานใหส้อดคล้องกับ
ภาคอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21

300,000 300,000 300,000 300,000 ฝ่ายพฒันานักศึกษา  - ภาควชิา/สาขาวชิา

19.  โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเปน็ครู ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 240,000 240,000 240,000 240,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานพฒันาหลักสูตร
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

20.  โครงการพฒันาทักษะ Soft Skill ของบณัฑิตที่พงึประสงค์ในศตวรรษที่ 21 300,000 300,000 300,000 300,000 ฝ่ายพฒันานักศึกษา  - ภาควชิา/สาขาวชิา

21.  โครงการส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการใหม่ 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝ่ายพฒันานักศึกษา  - ภาควชิา/หลักสูตร

22.  โครงการพฒันาทักษะทางสังคมของบณัฑิตใหเ้ปน็บณัฑิตที่พงึประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ฝ่ายพฒันานักศึกษา  - ภาควชิา/หลักสูตร

22.1  โครงการ Teaching Academy 200,000 200,000 200,000 200,000

22.2 โครงการแข่งขันกีฬา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (บวัน  าเงินเกมส์
 /      ส่ีเทียน/ทับทิมสยาม)

500,000 500,000 500,000 500,000

4.  พัฒนานักศึกษา
4.1 ส่งเสริมวฒันธรรมการท างานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ
4.2  พัฒนาการเปน็ผู้ประกอบการใหม่ใหก้ับนกัศึกษา
4.3  พัฒนาความสามารถด้าน ICT ของนกัศึกษา
4.4  พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
นกัศึกษา
4.5  พัฒนาทกัษะทางสังคมของบณัฑิตใหเ้ปน็บณัฑิตที่
พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 (Competency Skill, 
Creativity Skill, Critical Thinking Skill, 
Communication Skill, Collaboration Skill,  
Communication Technology Skills)
4.6  สนบัสนนุกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้
นกัศึกษาน าศักยภาพของตนเองมาประยุกต์ใช้ใหเ้กิด
ประโยชนต่์อสังคม
4.7  พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม และเทคโนโลยี

3.  พัฒนาอาจารย์
3.1  พัฒนาอาจารย์ใหม้ีความรู้ และทกัษะใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนคิ Finland, 
CDIO, STEM, MIAP, Innovative Teaching Model 
และ Meister Model
3.2  พัฒนาอาจารย์ด้านทกัษะวชิาชีพและเทคโนโลยี
ชั นสูง รองรับการผลิตก าลังคนตามความต้องการของ
กลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเปา้หมายของประเทศ
3.3  ส่งเสริมใหอ้าจารย์มีประสบการณ์ท างานใน
ภาคอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ
3.4  ส่งเสริมอาจารย์ใหพ้ัฒนานวตักรรมการเรียนการ
สอน ที่มุง่เนน้การผลิตบณัฑิตนกัปฏบิติัฐานสมรรถนะ
3.5  ส่งเสริมใหม้ีความก้าวหนา้ทางวชิาการจาก
นวตักรรมการเรียนการสอน
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22.3 โครงการพฒันาศักยภาพผู้น านักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 250,000 250,000 250,000 250,000

22.4 โครงการ Freshy Boy & Girl Tech ED 100,000 100,000 100,000 100,000

22.5 โครงการ RMUTT Freshy Boy & Girl Tech ED 100,000 100,000 100,000 100,000

23.  โครงการบริการวชิาการแก่ศิษย์เก่า เพือ่พฒันาศักยภาพในการประกอบ
วชิาชีพ

300,000 300,000 300,000 300,000 ฝ่ายพฒันานักศึกษา  - ภาควชิา/สาขาวชิา

24.  โครงการพฒันาหอ้งปฏบิติัการเฉพาะทาง และวชิาชีพครูเพือ่รองรับการ
ผลิต และพฒันาก าลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ

17,234,949 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - ภาควชิา/สาขาวชิา

25.  โครงการพฒันาศูนย์การเรียนรู้ เพือ่การสร้างเสริมทักษะวชิาชีพนอก
หอ้งเรียน

5,000,000 2,000,000 800,000 500,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - ภาควชิา/สาขาวชิา

26.  โครงการพฒันาสภาพแวดล้อม เพือ่ยกระดับหอ้งเรียนอัจฉริยะ ( Smart 
Classroom)

5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - ภาควชิา/สาขาวชิา

27.  โครงการพฒันาปฏบิติั Student Activity 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝ่ายพฒันานักศึกษา  - ภาควชิา/สาขาวชิา

28.  โครงการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายสถานประกอบการ
 และสถานศึกษา

800,000 800,000 800,000 800,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานสหกิจศึกษา
 - งานบริการวชิาการ
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

29. โครงการความร่วมมือพฒันาก าลังคนในสถานประกอบการ และสถานศึกษา
เครือข่าย (Corporative University)

1,000,000 400,000 400,000 400,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานสหกิจศึกษา
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

30.  โครงการพฒันาแหล่งการเรียนรู้ระบบเปดิเพือ่รองรับศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพ และศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวติ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานบริการวชิาการ
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

5.  พัฒนาสภาพแวดล้อมต่อการเรียน
5.1  พัฒนาหอ้งปฏบิติัการเฉพาะทาง หอ้งปฏบิติัการ
ชั นสูง หอ้งปฏบิติัการวจิัย และหอ้งปฏบิติัการฝึกสอน 
รองรับการผลิตและพัฒนาก าลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรม
เปา้หมายและตามนโยบายของประเทศ
5.2  จัดใหม้ีหอ้งปฏบิติักิจกรรม หรือหอ้งปฏบิติั
นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์นอกหอ้งเรียน เช่น Working 
Space, Learning Space, Smart Classroom และ 
Fab.Lab.
5.3  พัฒนาศูนย์ COE เพื่อเปน็แหล่งหารายได้ และฝึก
ปฏบิติังานจริงของอาจารย์และนกัศึกษา
5.4  ส่งเสริมและพัฒนาเปน็ Smart Faculty
5.5  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในคณะใหเ้อื อต่อการเรียนรู้
6.  เครือขา่ยความร่วมมอืในการผลิตและพัฒนา
ก าลังคน
6.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิต และ
พัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหวา่ง
องค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ (จับคู่ความ
ร่วมมือแต่ละกลุ่มหลักสูตร)
6.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกับศิษย์เก่า
ของคณะและมหาวทิยาลัย เพื่อสนบัสนนุการด าเนนิงาน
ของคณะ
6.3  พัฒนาก าลังคนใหส้ถานประกอบการด้วยระบบ 

Corporate University

6.4  ส่งเสริมและสนบัสนนุพัฒนาการศึกษาขั นพื นฐานให้
มีคุณภาพด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวตักรรม 
เพื่อตอบสนองการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศ
7.  Life Long Learning
7.1  ส่งเสริม Life Long Learning พัฒนา Work 
forces, Active Aging ด้วยระบบ MOOCs และ Credit 
bank
7.2  พัฒนาก าลังคนใหส้ถานประกอบการด้วยระบบ 
Work Based Learning และการ Re-Skill Labor ใน
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับ Industry 4.0 ใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
7.3  พัฒนาก าลังคน เพื่อรองรับ Digital Transformation
7.4  พัฒนาส่ือการเรียนรู้ และบทเรียนออนไลนท์ี่
สนบัสนนุใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ(Life Long 
Learning) ส าหรับระบบ MOOCs
7.5  ส่งเสริม สนบัสนนุการผลิตและพัฒนาส่ือ เสริมการ
เรียนรู้ทางการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติที่มีคุณภพและ
มาตรฐาน สามารถเชือ่มโยง   ผ่านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทลัที่ทนัสมัย หลากหลาย และเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัด
เวลาและสถานที่

4.  พัฒนานักศึกษา
4.1 ส่งเสริมวฒันธรรมการท างานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ
4.2  พัฒนาการเปน็ผู้ประกอบการใหม่ใหก้ับนกัศึกษา
4.3  พัฒนาความสามารถด้าน ICT ของนกัศึกษา
4.4  พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
นกัศึกษา
4.5  พัฒนาทกัษะทางสังคมของบณัฑิตใหเ้ปน็บณัฑิตที่
พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 (Competency Skill, 
Creativity Skill, Critical Thinking Skill, 
Communication Skill, Collaboration Skill,  
Communication Technology Skills)
4.6  สนบัสนนุกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้
นกัศึกษาน าศักยภาพของตนเองมาประยุกต์ใช้ใหเ้กิด
ประโยชนต่์อสังคม
4.7  พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม และเทคโนโลยี

99 



2561 2562 2563 2564
ผู้เก่ียวขอ้งผู้รบัผิดชอบกลยุทธ์ โครงการ

งบประมาณ

31.  โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรในระบบการเรียนการสอน สู่การยกระดับ
เปน็ศูนย์ทดสอบมาตรฐานคุณวฒิุวชิาชีพ และศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวติ

300,000 200,000 200,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานบริการวชิาการ
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

32.  โครงการพฒันาส่ือการเรียนรู้ เพือ่รองรับพนัธกิจศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
คุณวฒิุวชิาชีพ และศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวติ

200,000 200,000 200,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานบริการวชิาการ
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

7.  Life Long Learning
7.1  ส่งเสริม Life Long Learning พัฒนา Work 
forces, Active Aging ด้วยระบบ MOOCs และ Credit 
bank
7.2  พัฒนาก าลังคนใหส้ถานประกอบการด้วยระบบ 
Work Based Learning และการ Re-Skill Labor ใน
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับ Industry 4.0 ใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
7.3  พัฒนาก าลังคน เพื่อรองรับ Digital Transformation
7.4  พัฒนาส่ือการเรียนรู้ และบทเรียนออนไลนท์ี่
สนบัสนนุใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ(Life Long 
Learning) ส าหรับระบบ MOOCs
7.5  ส่งเสริม สนบัสนนุการผลิตและพัฒนาส่ือ เสริมการ
เรียนรู้ทางการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติที่มีคุณภพและ
มาตรฐาน สามารถเชือ่มโยง   ผ่านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทลัที่ทนัสมัย หลากหลาย และเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัด
เวลาและสถานที่
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2561 2562 2563 2564
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 6,540,000   7,500,000   8,500,000   9,000,000   

กลยุทธ์
1 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวจิยั เพื่อยกระดับศักยภาพการวจิยัของ
อาจารย ์และบุคลากรคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม

200,000 200,000 200,000 ฝ่ายวชิาการและวจิยั  - งานวจิยัและ
ประเมนิผล

2.  โครงการพัฒนาคุณภาพงานวจิยัเฉพาะทางของหน่วยงาน เพื่อการตีพิมพ์ใน
วารสารที่มผีลกระทบสูง

800,000 100,000 100,000 100,000 ฝ่ายวชิาการและวจิยั  - งานวจิยัและ
ประเมนิผล

ผู้เก่ียวข้อง

2.  พัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม 
ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือสร้างคุณค่า
เพ่ิม (Value Creation)
2.1  พัฒนางานวจิยั และนวตักรรม เพื่อประโยชน์ในเชิง
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ และการแก้ปัญหาทางสังคม
2.2  ส่งเสริมการน าปัญหาจากสถานศึกษา สังคม ชุมชน 
และภาคประกอบการ มาเป็นโจทย์ในการวจิยั / พัฒนา
โครงงานนักศึกษา
2.3  ส่งเสริมการน าเสนอผลงานวจิยัให้ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ และอ้างอิงทั้งในระดับชาติ 
และนานาชาติ เพื่อต่อยอดไปสู่วารสารที่มีผลกระทบสูง
2.4  ส่งเสริมการวจิยัข้ามสาขา/หน่วยงาน และการ
รวมกลุ่มการวจิยัที่มีผลกระทบสูง
2.5  ส่งเสริมให้มีผลงานวจิยัที่ตีพิมพ์ในกลุ่มวารสารที่มี
ผลกระทบสูง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ

เป้าประสงค์ที ่ 2.  คุณภาพผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เป็นทีย่อมรับทัง้ในระดับชาติและ 
                     นานาชาติ
                 3.  มีผลงานวิจัย และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ประเทศและนโยบาย
                     ของรัฐบาล
                 4.  มีงานวิจัยและนวัตกรรมทีเ่หมาะสม สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมูลค่า/
                     คุณค่าเพ่ิม

โครงการ
1.  พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
1.1  พัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลืออาจารย์ให้ท างาน
วจิยัเสร็จตามเวลา
1.2  ส่งเสริมปัจจยัที่เอือ้ต่อการด าเนินงานวจิยัและ
นวตักรรม
1.3  ส่งเสริมการด าเนินการตามระบบกลไกเพื่อคุ้มครอง
ปกป้องสิทธ ิและผลงานวจิยั หรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ในทุกด้าน

เป้าหมายหลักที ่1 พัฒนาก าลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ และเพ่ิมความสามาถในการแข่งขันของประเทศ

กลยุทธ์ โครงการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
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2561 2562 2563 2564
ผู้เก่ียวข้องกลยุทธ์ โครงการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

3.  โครงการจดัการความรู้ด้านการบริหารงานวจิยั(KM)
กจิกรรม 1 :  เทคนิคการเขยีนขอ้เสนอเพื่อขอรับทุนวจิยัภายนอก
กจิกรรม 2 :  พัฒนางานวจิยัให้ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา ชมุชน 
และสถานประกอบการ ในเขตพื้นที่เป้าหมาย (5 จงัหวดั)

200,000 200,000 200,000 200,000 ฝ่ายวชิาการและวจิยั  - งานวจิยัและ
ประเมนิผล
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

4.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการ ผลผลิตงานวจิยัเฉพาะทางของ
หน่วยงาน เพื่อการต่อยอดเชงิพาณิชย ์และการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา

100,000 100,000 100,000 100,000 ฝ่ายวชิาการและวจิยั  - งานวจิยัและ
ประเมนิผล

4.  พัฒนารายได้จากงานวิจัยและนวัตกรรม
4.1  แสวงหารายได้จากผลงานวจิยั นวตักรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ ที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก และการต่อ
ยอดทรัพย์สินทางปัญญาของคณะ เพื่อประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย์

5.  โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ เร่ือง "การสร้างนักวชิาการ และผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการจดสิทธบิัตร"

40,000 40,000 40,000 40,000 ฝ่ายวชิาการและวจิยั  - งานวจิยัและ
ประเมนิผล

6.  โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวจิยัและนวตักรรมของอาจารย ์และ
บุคลากรสายสนับสนุน

5,000,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000 ฝ่ายวชิาการและวจิยั  - งานวจิยัและ
ประเมนิผล

7.  โครงการส่งเสริมผลงานวจิยั เพื่อการประกวด แขง่ขนั ระดับชาติ และ
นานาชาติ

400,000 100,000 100,000 100,000 รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและวจิยั

งานวจิยัและ
ประเมนิผล

2.  พัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม 
ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือสร้างคุณค่า
เพ่ิม (Value Creation)
2.1  พัฒนางานวจิยั และนวตักรรม เพื่อประโยชน์ในเชิง
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ และการแก้ปัญหาทางสังคม
2.2  ส่งเสริมการน าปัญหาจากสถานศึกษา สังคม ชุมชน 
และภาคประกอบการ มาเป็นโจทย์ในการวจิยั / พัฒนา
โครงงานนักศึกษา
2.3  ส่งเสริมการน าเสนอผลงานวจิยัให้ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ และอ้างอิงทั้งในระดับชาติ 
และนานาชาติ เพื่อต่อยอดไปสู่วารสารที่มีผลกระทบสูง
2.4  ส่งเสริมการวจิยัข้ามสาขา/หน่วยงาน และการ
รวมกลุ่มการวจิยัที่มีผลกระทบสูง
2.5  ส่งเสริมให้มีผลงานวจิยัที่ตีพิมพ์ในกลุ่มวารสารที่มี
ผลกระทบสูง

3.  แสวงหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
3.1  สร้างและพัฒนาเครือข่ายวจิยัทั้งภายในและภายนอก
3.2  พัฒนาองค์ความรู้(KM) ด้านการวจิยั และรูปแบบ
การขอทุนวจิยัที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแหล่งทุน
3.3  มุง่เน้นงานวจิยัที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม 
ชุมชน เทคโนโลยี หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์

5.  การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
5.1  ส่งเสริมและ กระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานวจิยัและ
นวตักรรมเพิ่มขึน้
5.2  ส่งเสริมและ กระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานวจิยัให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด
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2561 2562 2563 2564
รวมประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3 988,700     2,500,000   2,760,000   3,050,000   

กลยทุธ์
1.  โครงการพัฒนาความร่วมมอื และกจิกรรมร่วมกบัสถานศึกษา /องค์กร
เครือขา่ยในต่างประเทศ

500,000 500,000 500,000 500,000 ฝ่ายวชิาการและวจิยั  - งานวเิทศสัมพันธ์
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

2.  โครงการพัฒนาหลักสูตรต่างประเทศร่วมกบัหน่วยงานการศึกษาใน
ต่างประเทศ

100,000 120,000 150,000 ฝ่ายวชิาการและวจิยั  - งานพัฒนาหลักสูตร
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

3.  โครงการจดักจิกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตร โดยผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติ

200,000 200,000 200,000 250,000 ฝ่ายวชิาการและวจิยั  - งานวเิทศสัมพันธ์
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

4.  โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลของอาจารย ์และบุคลากร สู่ความเป็น
นานาชาติ

150,000 200,000 200,000 ฝ่ายวชิาการและวจิยั  - งานวเิทศสัมพันธ์

ผู้เก่ียวข้อง

1.  ยกระดบัผลงานวชิาการและวจิยัสู่นานาชาติ
1.1  ผลักดันการสร้างเครือขา่ยด้านการวิจยั และความ
ร่วมมือทางวิชาการเชงิรุกกบัมหาวิทยาลัยชั้นน าใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในสาขาทีส่อดคล้องกบัทิศทาง 
และยทุธศาสตร์การพฒันาของประเทศ
1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรเพิม่การสอน
ด้วยภาษา/ส่ือการสอน/ขอ้สอบ/แบบทดสอบทีเ่ป็น
ภาษาองักฤษให้มากขึ้น
1.3  พฒันาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน (Short Course 
Training)/ หลักสูตรนานาชาติ (International 
Program) ส าหรับชาวต่างชาติ
1.4  จดักจิกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตร ที่
ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และจดัสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อ
ต่อการใชภ้าษาต่างประเทศให้บุคลากรและนักศึกษา
1.5  เพิม่จ านวนอาจารย ์นักวิจยัชาวต่างประเทศทีม่ี
ความรู้ ความสามารถและความช านาญ มาสอน บรรยาย 
และถา่ยทอดความรู้ และ/หรือมาท าวิจยั

2.  พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะสากลของอาจารย์
และบคุลากร
2.1  พฒันาศักยภาพ และสมรรถนะอาจารย ์ด้าน
ภาษาองักฤษ
2.2  พฒันาศักยภาพ และสมรรถนะการใชภ้าษาองักฤษ
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
2.3  พฒันาเทคนิคการสอนโดยใชภ้าษาองักฤษ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาความเปน็นานาชาติ

เปา้ประสงค์ที ่5. บคุลากร และนักศึกษามศัีกยภาพ และเปน็ทีย่อมรับในระดบันานาชาติ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

เปา้หมายหลักที ่1 พัฒนาก าลังคนรองรับยทุธศาสตร์ชาต ิและเพ่ิมความสามาถในการแขง่ขนัของประเทศ

กลยทุธ์ โครงการ
งบประมาณ
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2561 2562 2563 2564
ผู้เก่ียวข้องผู้รับผิดชอบกลยทุธ์ โครงการ

งบประมาณ

5. โครงการจดัประชมุวชิาการระดับชาติและนานาชาติ

5.1  โครงการประชมุวชิาการนานาชาติ ด้านนวตักรรมทาง
การศึกษาและเทคโนโลย ี(International Simposium on 
Innovative Education and Technology)

168,700 200,000 250,000 300,000 ฝ่ายวชิาการและวจิยั  - งานวเิทศสัมพันธ์
 - งานวจิยัและประเมนิผล

5.2  โครงการประชมุวชิาการนวตักรรมเพื่อการเรียนรู้ และ
ส่ิงประดิษฐ์ (Innovation for Learning and Invention (ILI) )

120,000 150,000 200,000 250,000 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

งานวเิทศสัมพันธ์

6.  โครงการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วชิาชพีของนักศึกษาใน
ต่างประเทศ

500,000 500,000 500,000 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

งานวเิทศสัมพันธ์
งานสหกจิศึกษา

4.  พัฒนาสื่อ และกสนบริการ ที่ส่งเสริมความเปน็
นานาชาติ
4.1  พฒันาส่ือประชาสัมพนัธ์เพือ่รองรับความเป็น
นานาชาติ เชน่ เว็ปไซด์ แผ่นพบั รายงานประจ าปี

7.  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม การบริการ และส่ือประชาสัมพันธ ์     
เพื่อรองรับความเป็นนานาชาติ

200,000 250,000 300,000 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และวางแผน

งานวเิทศสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์

8.  โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษากบัหน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศ 200,000 220,000 250,000 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

งานวเิทศสัมพันธ์

9.  โครงการส่งเสริมนักศึกษา เพื่อเขา้ร่วมประกวดแขง่ขนั และน าเสนอ
ผลงานทางวชิาการในระดับนานาชาติ

300,000 320,000 350,000 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจิยั

งานวเิทศสัมพันธ์

3.  สร้างการยอมรับในระดบันานาชาติ
3.1  จดัการประชมุ สัมมนาวิชาการในระดับนานาชาติ 
โดยมีสถาบันการศึกษา/องค์กร            ในต่างประเทศ
เขา้ร่วมเพือ่สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิจยั 
แลกเปล่ียนประสบการณ์        องค์ความรู้ และเผยแพร่
งานวิจยัของอาจารยแ์ละนักศึกษา
3.2  สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานประกวด
ระดับนานาชาติ
3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์
วิชาชพี/วิชาการ ในต่างประเทศ

5.  พัฒนาความร่วมมือกับตา่งประเทศ
5.1  พฒันากจิกรรมกบัมหาวิทยาลัยหรือองค์กรใน
ต่างประเทศทีม่ี MOU/MOA/COC หรือความร่วมมือทาง
วิชาการรูปแบบอื่นๆ
5.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาจากต่างประเทศเขา้
ร่วมกจิกรรมแลกเปล่ียนกบัคณะ/มหาวิทยาลัย
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2561 2562 2563 2564
รวมประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่4 1,074,000   2,020,000   2,190,000   2,420,000   

กลยทุธ์

1.  โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน และองค์การเครือข่าย 
ตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง

250,000 250,000 300,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานบริการวชิาการ
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

2.  โครงการส่งเสริมการบูรณาการบริการวชิาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยจีาก
งานวจิัยสู่ชุมชน สถานประกอบการภาคอตุสาหกรรม และสถานศึกษาเครือข่าย ในพื้นท่ีเป้าหมาย 
เพื่อยกระดับศักยภาพกลุ่มเป้าหมายอยา่งยัง่ยนื

300,000 300,000 350,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานบริการวชิาการ
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

2.1  โครงการถ่ายทอดการท าชั้นวางของจากเศษฟางที่เหลือใช้ด้วยเทคนิคการเคลือบเรซิน 60,000 60,000 60,000 60,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานบริการวชิาการ
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

2.2  โครงการถ่ายทอดการท าชุดอดักอ้นวสัดุปลูกจากขุยมะพร้าว 60,000 60,000 60,000 60,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานบริการวชิาการ
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

2.3  โครงการบริการวชิาการเพื่อพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นท่ี Area Based 200,000 500,000 550,000 600,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานบริการวชิาการ
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

2.4  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมายประเทศตามยทุธศาสตร์
การพัฒนาอตุสาหกรรม

495,500 500,000 500,000 550,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานบริการวชิาการ
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

3.  โครงการส่งเสริมการบูรณาการบริการวชิาการตามศักยภาพของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน การวจิัย และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

100,000 200,000 200,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานบริการวชิาการ
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

3.1โครงการพัฒนานวตักรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้เกีย่วกบัพระพุทธศาสนา 70,000 70,000 70,000 70,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานบริการวชิาการ
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

3.2  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองหุ่นยนต์อจัฉริยะส าหรับสามเณร โรงเรียนพระราหุล 
วดัปัญญานันทาราม

80,000 80,000 80,000 80,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานบริการวชิาการ
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

4.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูอาชีวะในประชาคมอาเซียน ด้านการจัดการเรียนการ
สอนฐานสมรรถนะ กรณีศึกษา: สถาบันเทคโนโลยกี าปงเฌอเตียล

196,800 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานบริการวชิาการ
 - ภาควชิา คอ.

5.  โครงการบริการวชิาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวจิัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวตักรรม 100,000 100,000 120,000 150,000 ฝ่ายวชิาการและวจิัย  - งานบริการวชิาการ
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

เป้าประสงค์ที ่ 6.  งานบริการวชิาการสามารถตอบสนองตอ่การพัฒนาคุณภาพชวีติ ตามความตอ้งการของสถานศึกษา สถานประกอบการ 
                     ชมุชน และสงัคมอยา่งมีสว่นร่วม
                  7.  เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาสถานศึกษา สถานประกอบการ ชมุชน พ้ืนทีเ่ป้าหมาย

โครงการ
1.  สร้างเครือข่ายร่วมกบัชุมชนภาครัฐ/เอกชน และพื้นที่เป้าหมาย
2.  ส่งเสริมให้มีงานวจิัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวตักรรมร่วมกบัชุมชน หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ในการพัฒนาพื้นที่บริการวชิาการ (Area Based) เพื่อเกดิการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนแลกเปล่ียนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ องค์คามรู้ และ
เทคโนโลยสีมัยใหม่
4.  ส่งเสริมโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
ที่ด าเนินการ
ร่วมกบัชุมชน หรือสถานศึกษา   
5.  ส่งเสริมการบริการวชิาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน งานวจิัย ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม
และส่ิงแวดล้อม

เป้าหมายหลกัที ่2 เป็นทีพ่ึ่งของสงัคม ชมุชน เศรษฐกิจเมืองใหม่

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนางานบริการวชิาการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาอาชพี  แก่สถานศึกษา  สถานประกอบการ  ชมุชน 
                           และพ้ืนทีเ่ป้าหมาย

กลยทุธ์ โครงการ
งบประมาณ

ผู้รบัผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง
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2561 2562 2563 2564
รวม 544,300     750,000     800,000     850,000     

กลยุทธ์
1.  โครงการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม

1.1  โครงการอนุรักษ์ภูมปิัญญา เพาะกล้าคุณธรรมน้อมน าความ
พอเพียงตามรอยพระบาทครุราชนัย์

154,300 160,000 160,000 160,000 ฝ่ายวชิาการและวจิยั
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 - งานท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

1.2   โครงการจดัการความรู้หลักค าสอนตามพุทธศาสนาและ
นิทรรศการสืบสานประเพณีวฒันธรรมไทย 4 ภาค

150,000 150,000 200,000 250,000 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  - งานท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

1.3  โครงการกจิกรรมสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์พันธข์า้ว 
จงัหวดัปทุมธานี

150,000 150,000 150,000 150,000 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  - งานท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

1.4  โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมสร้างสรรค์เพื่อเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์

90,000 90,000 90,000 90,000 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  - งานท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

2. โครงการเพิ่มศักยภาพและความเขม้แขง็ของชมุชนในจงัหวดัปทุมธานี
      2.1 อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (คลองรังสิต) 
      2.2 อาหารประจ าถิ่น (กว๋ยเต่ียวเรือ)
      2.3 วฒันธรรมท้องถิ่น
      2.4 อนุรักษ์เรือคลองรังสิต

100,000 100,000 100,000 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  - งานท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม
 - ภาควชิา/สาขาวชิา

ผู้เก่ียวข้อง

เป้าหมายหลักที ่2 เป็นทีพ่ึ่งของสังคม ชุมชน เศรษฐกิจเมืองใหม่

กลยุทธ์ โครงการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.  สร้างเครือข่ายในการพัฒนาทางด้านการท านุบ ารุง 
ศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม 
2.  ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม ทางด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างองค์ความรู้ น าไป
ถ่ายทอด และสร้างคุณค่าต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
3.  สนับสนุนการบูรณาการศิลปวฒันธรรมกับการจดัการเรียน
การสอน งานวจิยั การบริการวชิาการ และกิจกรรมนักศึกษา
4.  ส่งเสริมการบูรณาการผลงานผลงานด้านการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม และภูมิปัญญา
ท้องถิน่ของชุมชน ให้เกิดความต่อเนือ่งและยัง่ยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5  การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสิง่แวดล้อม

เป้าประสงค์ที ่ 8.  คณะมีบทบาทในการส่งเสริมการบูรณาการในด้านการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
                     ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสิง่แวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
                 9.  บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญ และเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย

โครงการ

106 



2561 2562 2563 2564
ผู้เก่ียวข้องกลยุทธ์ โครงการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

3.  โครงการส่งเสริมการบูรณาการศิลปวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการ
สอน งานวจิยั การบริการวชิาการ และกจิกรรมนักศึกษา

100,000 100,000

3.1  โครงการบูรณาการงานวจิยัตรวจวดัความชื้นของพระพุทธรูปสู่
การบ ารุงท านุศิลปวฒันธรรม

100,000        

ฝ่ายวชิาการและวจิยั
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 - งานท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม
 - งานวจิยั
 - งานบริการวชิาการ
 -ภาควชิา/สาขาวชิา
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2561 2562 2563 2564
รวม 6,803,840   7,060,000   7,260,000   10,010,000 

กลยุทธ์
1.  โครงการการพัฒนายทุธศาสตร์ทางการเงิน 200,000 200,000 100,000 100,000 ฝ่ายบริหารและ

วางแผน
 - งานการเงิน

2.  โครงการบริหารสินทรัพยแ์ละความเส่ียง 150,000 150,000 100,000 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

 - งานการเงิน

2.1  โครงการติดตามและพัฒนากลไกระบบประกนัความ
เส่ียง คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม

60,000 60,000 60,000 60,000 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

 - ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

3.  โครงการพัฒนาแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 330,000 300,000 300,000 300,000 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

 - งานแผนงานและ
งบประมาณ

4.  โครงการพัฒนาแผนกลยทุธท์างการเงินและต้นทุนต่อหน่วย 200,000 200,000 200,000 250,000 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

 - งานการเงิน
 - งานบัญชี

5.  โครงการพัฒนาระบบการติดตามการใชง้บประมาณ 50,000 50,000 50,000 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

 - งานการเงิน

เป้าหมายหลักที ่3 บริหารจัดการองค์กรเพ่ือการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาศักยภาพองค์กร รองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และเป็นหน่วยงานภายใต้
มหาวิทยาลัยในก ากับ

เป้าประสงค์ที ่10.  เป็นองค์กรทีม่ีสมรรถนะสูงโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ
                11.  มีเสถียรภาพ และความคล่องตัวทางการเงนิ ในการด าเนินงานและการพัฒนาในอนาคต
                12.  มีความพร้อมด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ทีเ่หมาะสมด้านการด าเนินงานของคณะ

โครงการ
1.  การบริหารจัดการทางการเงินของคณะ (Financial 
Management)
1.1  วเิคราะห์ฐานการเงินในการบริหารองค์กรปัจจบุันและอนาคต
1.2  ก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการบริหารจดัการทางการเงิน
และทรัพย์สิน
1.3  วางแผนการเงินเพื่อจดัหารายได้เพิ่มให้เกิดสภาพความคล่องตัว
1.4  บริหารสินทรัพย์ ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
1.5  บริหารความเส่ียงรายได้ค่าใช้จา่ยและการลงทุน

2.  การบริหารจัดการงบประมาณของคณะ (Budgeting 
Management)
2.1  พัฒนาแผนกลยุทธท์างการเงิน เพื่อการบริหารจดัการทางการเงิน
ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์คณะ
2.2  พัฒนาระบบการจดัสรรงบประมาณให้เป็นกลไกขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย ของคณะ
     - ก าหนดมาตรการ การของบประมาณให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของคณะ
     - ก าหนดมาตรการการจดัสรรงบประมาณรายได้ตามยุทธศาสตร์
ของคณะ
2.3  ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการและเป้าหมาย

กลยุทธ์ โครงการ
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง
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2561 2562 2563 2564
กลยุทธ์ โครงการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง

6.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการการจดัหารายได้ 50,000 50,000 50,000 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

 - งานการเงิน

7.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการทรัพยสิ์นเพื่อให้เกดิรายได้ 50,000 50,000 50,000 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

 - งานการเงิน

8.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 936,000 1,000,000 1,200,000 1,500,000 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

 - งานบุคลากร

8.1  โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการด้านการเงิน พัสดุ สาร
บรรณ บุคลากร และคู่มอืปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม

200,000 200,000 200,000 200,000 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

 - งานบุคลากร

9.  โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โดยใชร้ะบบฐานขอ้มลู 
(MIS)

300,000 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

 - งานบุคลากร

10.  โครงการจดัท าแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล 
(พัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรตามสมรรถนะ (IDP) และ
พัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรตามสมรรถนะ

150,000 150,000 200,000 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

 - งานบุคลากร

11.  โครงการพัฒนาอาจารยเ์พื่อเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการด้วย
ระบบพี่เล้ียง (Coaching)

250,000 250,000 250,000 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

 - งานบุคลากร

3.  การบริหารจัดการรายได้และทรัพย์สินของคณะ (Revenue &
 Asset Management)
3.1  พัฒนาระบบการบริหารจดัการและการจดัหารายได้เพิ่มเติมจาก
การจดัการศึกษา 
3.2  พัฒนาระบบการบริหารจดัการและการจดัหารายได้เพิ่มเติมจา
กกงานวจิยั และทรัพย์สินทางปัญญา (IP)
3.3  พัฒนาระบบการบริหารจดัการและการจดัหารายได้เพิ่มเติมจาก
การบริการวชิาการ และศูนย์ COE
3.4  เพิ่มช่องทางการหารายได้จากแหล่งอืน่ๆ

4.  การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital 
Management)
4.1  พัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
4.2  พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสาย
วชิาการ
4.3  พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีความมัน่คง และมีต าแหน่งที่สูงขึน้
4.4  พัฒนาทักษะผู้บริหารให้มีทักษะเชิงบริหารจดัการ เพื่อรองรับ
กับการเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆ 
4.5  พัฒนาระบบการประเมินผลปฏิบัติงานด้วย Performance 
based assessment
4.6  สร้างระบบการหมุนเวยีนงาน (Job Rotation) การท างานแบบ
ข้ามสายงาน (Cross Function)
4.7  พัฒนาแผนอัตราก าลังและจดัระบบบริหารงานบุคคลให้
สอดคล้องกับโครงสร้าง และ
ภาระหน้าที่ของหน่วยงานอย่างต่อเนือ่ง (ให้เกิดความกระชับ คล่องตัว
 เกล่ียอัตราก าลังให้
เหมาะสม ลดต าแหน่งที่ไม่จ าเป็น เพิ่มอัตราบรรจแุก่ลูกจา้งชัว่คราว)
4.8  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวฒันธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จ และเป้าหมายขององค์กร
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11.  โครงการพัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม

150,000 200,000 200,000 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

 - งานประชาสัมพันธ์

12.  โครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมการบริหารจดัการคณะ 
เพื่อรองรับการเป็นมหาวทิยาลัย 4.0

250,000 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

 - ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

13.  โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อรองรับการท างาน
แบบ Multi Function

200,000 200,000 200,000 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

 - งานบุคลากร

14.  โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเป็นคณะ ภายใต้มหาวทิยาลัยในก ากบั

100,000 100,000 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

 - ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

15.  โครงการพัฒนาระบบการบริหารและปรับปรุงระบบการท างาน
ของคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม

200,000 200,000 200,000 200,000 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

 - ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

16.  โครงการพัฒนาระบบการส่ือสาร เพื่อการบริหารจดัการองค์กร

16.1  โครงการพัฒนาส่ือ ที่ตอบสนองการใชง้านผ่าน
เครือขา่ยไร้สายและนวตักรรมที่เป็นเอกลักษณ์

200,000 200,000 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

 - งานประชาสัมพันธ์

5.  การบริหารศูนย์ข้อมูลในการบริหารเพ่ือการตัดสินใจ (Data 
Information Management)
5.1  พัฒนาแหล่งข้อมูลพื้นฐานของคณะ
5.2  พัฒนาฐานข้อมูลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน เพื่อเชือ่มโยง
ข้อมูลให้เป็นข้อมูลกลางส าหรับน ามาใช้ในการพัฒนา
5.3  พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจดัการ (MIS)

6.  การบริการจัดการและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพ่ือรองรับการ
เปน็มหาวิทยาลัยในก ากับ (Re-Structuring Management)
6.1  สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมคณะ รองรับการ
เข้าสู่การเป็นมหาวทิยาลัยในก ากับ    
6.2  พัฒนาการบริหารงานของคณะ เพื่อรองรับการเป็นมหาวทิยาลัย
 4.0

7.  การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management)
7.1  พัฒนาระบบการส่ือสารเชิงรุก เพื่อสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ที่
ดีขององค์กร
7.2  พัฒนาระบบการส่ือสารภายในองค์กร เพื่อรองรับเทคโนโลยี
สมัยใหม่
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17.  โครงการพัฒนาคณะ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Green Faculty 1,100,000 500,000 500,000 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

 - งานอาคารสถานที่

18.  โครงการอบรมการประหยดัพลังงานและน าไปสู่การปฏิบัติ ใน
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม

80,000 100,000 100,000 100,000 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

 - งานอาคารสถานที่

19.  โครงการปรับปรุงอปุกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการประหยดัพลังงาน 200,000 200,000 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

 - งานอาคารสถานที่

20.  โครงการติดต้ัง Solar Rooftop/Wall 1,200,000 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

 - งานอาคารสถานที่

21.  โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ 3,497,840 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

 - งานอาคารสถานที่

22.  โครงการปรับปรุงอาคารให้เป็น Smart Building  2,000,000      5,000,000      ฝ่ายบริหารและ
วางแผน

 - งานอาคารสถานที่

8.  การพัฒนาสู ่Green Faculty
8.1  ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับ Green 
Faculty    
8.2  พัฒนาระบบจดัการพลังงานที่มีประสิทธภิาพ
8.3  พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในการเข้าสู่ Green Faculty

111 



   

  แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

112 
 

 

บทที่ 5 
การก ากับติดตามประเมินผล 

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

การก ากับติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561 - 2564  ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
ยึดหลักการกระจายอ านาจ ด้วยการสนับสนุนให้ใช้กลไก  การบริหารงานของหน่วยงานภายในคณะ            
ให้มีบทบาทหน้าที่ ในการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการด าเนินงาน           
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกลวิธี/มาตรการ ที่ตนรับผิดชอบ โดยที่งานแผนงานและงบประมาณ     
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปในภาพรวมของแผนเพ่ือรายงาน 
คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป 

การติดตามผล เป็นกระบวนการและวิธีการในการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย       
ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี   เ พ่ือน าข้อมูลมาใช้ ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน                  
ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

การประเมินผล เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผน ที่ก าหนดการควบคุม 
เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพ่ือแก้ไข/ปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเป็นการประเมินผลกระทบทั้งทางตรง /ทางอ้อม เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบในการด าเนินแผนงาน/โครงการต่อเนื่องหรือ โครงการ   ในลักษณะเดียวกันต่อไป และการ
ปรับปรุงนโยบายและแผนฯ ในลักษณะ Rolling Plan 

การประเมินผลกระทบของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561 - 2564  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม           
ที่จะน าไปใช้ประกอบการปรับปรุงแผนฯ เพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติการจะด าเนินการ  4 ระยะ ได้แก่ 

 ระยะสิ้นสุดปีที่ 1 ของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561 - 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม           
เพ่ือพิจารณาติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ และผลกระทบของการ
ด าเนินงานตามประเด็นการพัฒนา และผลการพัฒนา 

  ระยะสิ้นสุดปีที่ 2 ของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561 - 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม          
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง 

  ระยะสิ้นสุดปีที่ 3 ของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561 - 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม         
เพ่ือพิจารณาการใช้เครื่องมือพิเศษเพิ่มเติม 

  ระยะสิ้นสุดปีที่ 4 ของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561 - 2564  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม       
เพ่ือประเมินผลของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561 - 2564  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
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5.1  กรอบการติดตามประเมินผล  ประกอบด้วยผลส าเร็จ 3 ระดับ ได้แก ่

 

ระดับผลผลิต : ประเมินผลส าเร็จของประเด็นการพัฒนาที่เป็นเงื่อนไขความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2564  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ระดับผลลัพธ์ :  ประเมินผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตตามเป้าประสงค์/เป้าหมายประเด็น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ระดับผลกระทบ :  ประเมินผลกระทบที่ได้มาจากผลลัพธ์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders audit) 
 

5.2. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล  
 

การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2564                    
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกลไกส าคัญเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่ ก าหนดไว้ ซึ่งก าหนด
กรอบแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานปีละ 3 ครั้ง ดังนี้  

ครั้งที่ 1  รอบ 6    เดือน  ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม – 31 มีนาคม  
ครั้งที่ 2   รอบ 9   เดือน  ระหว่างวันที่   1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน  
ครั้งที่ 3  รอบ 12  เดือน  ระหว่างวันที่   1 ตุลาคม – 30 กันยายน      

โดยคณะน าเสนอความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานและการจัดท ารายงานผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในรอบปีงบประมาณ ซึ่งแบ่งการติดตามออกเป็นดังนี้ 

(1) หน่วยงานในสังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในส่วนของรายการ

ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง  และโครงการ ทุกวันที่ 5 ของเดือน  ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
- จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัด  

  ครั้งที่ 1  รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม – 31 มีนาคม ภายในวันที่ 5 เมษายน  

   ครั้งที่ 2  รอบ 9 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม  

  ครั้งที่ 3  รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม  

(2) งานแผนงานและงบประมาณ  ด าเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมของคณะ 
ดังนี้ 

  -  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน   
  ครั้งที่ 1  รอบ   3 เดือน  ระหวา่งวนัที่ 1 ตุลาคม  – 31 ธันวาคม    ภายในวันที่  10  มกราคม  
  ครั้งที่ 2  รอบ   6 เดือน  ระหวา่งวนัที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม     ภายในวันที่   10  เมษายน  
  ครั้งที่ 3  รอบ   9 เดือน  ระหวา่งวนัที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน   ภายในวันที่  10  กรกฎาคม  
  ครั้งที่ 4  รอบ 12 เดือน  ระหวา่งวนัที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ภายในวันที่  10  ตุลาคม  
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  -  รายงานผลตัวชี้วัด  
  ครั้งที ่1  รอบ   6 เดือน  ระหว่างวนัที่  1 ตุลาคม  – 31 มีนาคม       ภายในวันที่ 10 เมษายน  
  ครั้งที่ 2  รอบ   9 เดือน  ระหวา่งวนัที่  1 ตุลาคม  – 30 มิถุนายน     ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม  
  ครั้งที่ 3  รอบ 12 เดือน  ระหวา่งวนัที่  1 ตุลาคม  – 30 กันยายน     ภายในวันที่ 10 ตุลาคม  
 

5.3  กรอบความเชื่อมโยงผลส าเร็จ 
 

 กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลใช้หลักการประเมินผลส าเร็จตามเป้าหมายกลยุทธ์ ที่แสดงให้
เห็นถึงการน ากลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ไปพิจารณาให้มี
การด าเนินการที่ส าคัญในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่สนองตอบกลยุทธ์ของคณะ และส่งผล
ส าเร็จต่อเป้าหมายระดับคณะ  ตามล าดับ ดังนี้ 

ระดับที ่1 ความส าเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ โดยหน่วยงาน
ภายในคณะ 

ระดับที่ 2 ความส าเร็จของแผนงาน / โครงการ / เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ โดยคณะ         
ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการประจ าคณะ  ท าหน้าที่ประเมินผลระดับคณะ โดยการบูรณาการ
ผลส าเร็จของการด าเนินงานในระดับท่ี 1 

 

5.4  เครื่องมือในการประเมินผลกระทบ 
 

ใช้ระบบการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นต้น และการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 

5.5  แนวทางบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการทบทวนกลยุทธ์ 
 

ในการบริหารยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้น าแนวคิดการบริหาร
ความเสี่ยงมาใช้ โดยจะมีการตั้งคณะท างานฯ ที่เกี่ยวข้องขึ้นมารับผิดชอบ เพื่อระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่จะ
เกิดขึ้น ทั้งความเสี่ยงจากภายในองค์กรเอง (เช่น ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร     
การทุจริต) หรือความเสี่ยงจากภายนอกองค์กร (เช่น ความคาดหวังของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความร่วมมือ
ของชุมชน/สังคม การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย กฎระเบียบ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์กร 
นโยบายรัฐบาล เป็นต้น) ซึ่งคณะท างานฯ จะท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยประเมินว่าความเสี่ยงที่ได้ก าหนด
ขึ้นมานั้นๆ มีระดับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด และน ามาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง จากนั้นจะ
ก าหนดแนวทางเพ่ือรองรับ/ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงนั้นๆ เกิดขึ้น จากนั้น จะด าเนินการรายงานและประเมินผล
เป็นระยะซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง 
และ/หรือข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบการกลยุทธ์ของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมอาจจะมีการมอบหมายให้คณะกรรมการ/คณะท างาน  ที่น าหน้าที่ทบทวนยุทธศาสตร์พิจารณาว่า
จะส่งให้ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รวมถึง แนวทางการด าเนินงาน และค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดของ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่ หรืออาจน าเรื่องการเปลี่ยนแปลง 
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ดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาโดยตรง และ
หากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแนวทางใดๆ ขึ้น ก็จะขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อผู้บริหาร ของคณะและ
แจ้งให้หน่วยงานภายในคณะที่เก่ียวข้อง และบุคลากรของคณะ ทุกระดับทราบถึงแนวทางที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

 

5.6  ภาพของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในปี 2564 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านครูวิชาชีพนักเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษา 
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 1. บัณฑิตในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2. จ านวนก าลังคนที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศ จากระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 3. บัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรือสร้างงานด้วยตนเอง หรือ Startup ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ

การศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 4. นักศึกษาที่ได้งานท าก่อนส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
 5. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่พัฒนา/ปรับปรุง ให้เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง รองรับอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ ไม่น้อยกว่า2 หลักสูตร 
 6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีพัฒนา/ปรับปรุง ให้ตอบสนองการผลิตก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ

ประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร 
 7. นักศึกษาที่สอบผ่านสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตรที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 8. อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน RMUTT 's  Smart  Teacher Model  ร้อยละ 100 
  8.1  อาจารย์ที่ได้รับการอบรมหลักสูตร Smart Teacher Model  (CDIO, STEM , Finland Model, 

Innovative Teaching, Meister , Active Learning ฯลฯ)  ร้อยละ 100 
  8.2  อาจารย์ที่ได้รับการอบรมนวัตกรรมการเรียนการสอนเชิงลึกในรูปแบบ (CDIO, STEM, 

Finland Model, Innovative Teaching, Meister , Active Learning ฯลฯ) อย่างน้อย 1 เรื่อง  
ร้อยละ 100 

  8.3  อาจารย์ที่ผ่านการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ร้อยละ 100 
 9. อาจารย์ที่น านวัตกรรมการเรียนการสอน (Active Learning)  ไปใช้ในการจัดการสอน          

ร้อยละ 100 
 10. ทักษะทางภาษาอังกฤษ 
  10.1  นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนมีผลการทดสอบ TOEIC ตั้งแต่ 450 คะแนน ขึ้นไป (คิดจากฐาน

นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 11. นักศึกษามีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน IC3  (คิดจากนักศึกษาที่

ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่าน Certificate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 12. นักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า    

ร้อยละ 20 
 13. ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/นายจ้างในด้านคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ      

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 



   

  แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

116 
 

 
 14. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการเรียนรู้ (ห้องสมุด

รวม, ห้องสมุดคณะ, Work Space, Fab. Lab., Innovative Zone, ห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการ 
ฯลฯ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

 15. จ านวนกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ (MOU/MOA) ระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาน
ประกอบการ สมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานที่จัดการศึกษาในด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน ไม่
น้อยกว่า 2 กิจกรรม 

 16. หลักสูตรที่จัดให้กับสถานประกอบการ (Corporate University) ที่เพ่ิมข้ึน 1 หลักสูตร 
 17. หลักสูตรในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ิมข้ึน 1 หลักสูตร 
 18. นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 ผลงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ 
 

 1. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ         
ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน 

 2. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ประเทศ    
และนโยบายของรัฐบาล  ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน   

 3. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน 
 4. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน  
 5. จ านวนผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ิมคุณค่าให้กับผลผลิตของ

ชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 
 6. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ต่ออาจารย์

ประจ า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 31 
 7. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในกลุ่มวารสาร วิชาการระดับนานาชาติที่จัดกลุ่มเป็นวารสารที่มีผลกระทบสูง 

(Q3-Q4) ต่อผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
 8. จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับเลขที่ค าขอ/เลขที่สิทธิบัตร        

หรืออนุสิทธิบัตร ไม่น้อยกว่า 9 ผลงาน 
 9. จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่ท าให้กับหน่วยงานภายนอก 

(ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน ฯลฯ) ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 
 10. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ ITAP ไม่น้อยกว่า 2 คน 
 11. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility ไม่น้อยกว่า 2 คน 
 12. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ จากหน่วยงานภายนอก 

และรายรับจากการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาความเป็นนานาชาติ 
 

 1. บัณฑิตระดับปริญญาตรีศึกษาต่อ หรือมีงานท าในต่างประเทศ ทานในองค์กร/สถาน
ประกอบการข้ามชาติ หรือนานาชาติในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

 2. บุคลากรที่มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ไม่น้อยกว่า        
ร้อยละ  20 

 3. จ านวนกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติที่ มทร.ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพ  
เจ้าภาพร่วม หรือเป็นคณะกรรมการด าเนินการ ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 

 4. Active MOU / MOA กับหน่วยงานความร่วมมือที่เป็นเครือข่ายในระดับนานาชาติ         
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 5. จ านวนนักศึกษาที่มีประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพในต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า 45 คน 
 6. จ านวนนักศึกษาต่างชาติหรือนักศึกษาแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่า 25 คน 
 7. จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ ทางภาษาต่างประเทศ/ ความเป็นนานาชาติ / 

สมรรถนะสากล ไม่น้อยกว่า 50 คน 
 8. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ ทางภาษาต่างประเทศ /     

ความเป็นนานาชาติ / สมรรถนะสากล ไม่น้อยกว่า 50 คน 
 9. รายวิชาชีพ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน (หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน/      

สื่อการสอน/ข้อสอบ/แบบทดสอบ) ในปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนางานบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ แก่สถานศึกษา           
สถานประกอบการ  ชุมชน และพื้นที่เป้าหมาย 

 

 1. จ านวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย
เพ่ือให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน 

 2. จ านวนชุมชนต้นแบบที่ได้รับการบริการทางวิชาการจากมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 ชุมชน 
 3. ความส าเร็จของการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย ให้มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ           

มีความยั่งยืน ระดับ 5 
 4. จ านวนบุคลากรในภาค อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรม บริการ และวิชาชีพอ่ืนๆ           

ได้รับการพัฒนาทักษะหรือเพ่ิมองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ไม่น้อยกว่า 50 คน 
 5. จ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯหรือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            

ที่ด าเนินการร่วมกับชุมชน อย่างน้อย 1 โครงการ 
 6. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 

อย่างน้อย 1 หน่วยงาน 
 7. ผู้ผ่านการอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือ

พัฒนางานได้หรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 8. โครงการบริการวิชาการที่ถูกน าไปใช้บูรณาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย              

ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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 9. ความพึงพอใจของชุมชนเป้าหมายต่อการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 10. จ านวนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของศูนย์ COE ที่น าไปใช้บริการทางวิชาการให้กับหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน (เป้าหมายแต่ละศูนย์ COE) อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 

 

 1. องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ที่น าไปถ่ายทอด    
หรือสามารถสร้างคุณค่า ต่อสังคม ชุมชน อย่างน้อย 2 เรื่อง 

 2. บุคลากรและนักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจที่จะสืบสาน/อนุรักษ์ให้วิถีชีวิตแบบไทยด ารงอยู่ต่อไป  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 3. แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน อย่างน้อย 1 แหล่ง 
 4. โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ด้าน    

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 5. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
 6. จ านวนโครงการที่ก่อให้ เกิดมูลค่าเ พ่ิมทางด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น           

อย่างน้อย 1 โครงการ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาศักยภาพองค์กร รองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และเป็นหน่วยงานภายใต้ 
มหาวิทยาลัยในก ากับ 

 

 1. การเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 
 2. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 3. บุคลากรสายวิชาการท่ียื่นขอต าแหน่งทางวิชาการต่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบที่จะขอต าแหน่งทาง 

วิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 
  3.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
  3.2  รองศาสตราจารย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 
  3.3  ศาสตราจารย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
 4. บุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติครบยื่นขอระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบ        

ที่จะขอระดับต าแหน่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 5. ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง ได้รับการพัฒนาทักษะในหลักสูตรเชิงบริหารจัดการ 

อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
 6. จ านวนหน่วยพลังงานไฟฟ้าในอาคาร/พ้ืนที่เป้าหมาย ที่ประหยัดได้ 
  6.1  จ านวนหน่วยพลังงานไฟฟ้าในอาคาร/พ้ืนที่เป้าหมาย ที่ประหยัดได้ อาคารเฟส 1  

(ร้อยละ 20) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
  6.2  จ านวนหน่วยพลังงานไฟฟ้าในอาคาร/พ้ืนที่เป้าหมาย ที่ประหยัดได้ อาคารเฟส 4            

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 7. คะแนนจากการประเมินผล Green University ระดับ 5 
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กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

1.10 หวัหน้าส านักงานคณบดี กรรมการ 
1.11 หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
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2.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน 
 

2.1 ผศ.ดร.สุทธิพร บุญส่ง ประธานกรรมการ 
2.2 ดร.รสริน เจิมไธสง รองประธานกรรมการ 
2.3 ดร.ทศพร แสงสว่าง รองประธานกรรมการ 
2.4 
2.5 

ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ์ 
ดร.ชัยอนันต์ 

เศวตเมธิกุล 
มั่นคง 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

2.6 ผศ.ดร.รัฐพล จินะวงศ์ กรรมการ 
2.7 
2.8 

ผศ.ดร.เมธี 
ผศ.ดร.ประนอม 

พิกุลทอง 
พันธ์ไสว 

กรรมการ 
กรรมการ 

2.9 นายณัฐนนท์ รัตนไชย กรรมการ 
2.10  
2.11 

ผศ.สุเมธ 
ผศ.ธนัช 

เทศกุล 
ศรีพนม 

กรรมการ 
กรรมการ 

2.12 ผศ.ณัฐ แก้วสกุล กรรมการ 
2.13 ผศ.ดร.สิริพร อ้ังโสภา กรรมการ 
2.14 นายทวีศักดิ์ สุขเจริญทรัพย์ กรรมการ 
2.15 
2.16 

ผศ.ดร.เดชฤทธิ์ 
รศ.ดร.นนทลี 

มณีธรรม 
พรธาดาวิทย์ 

กรรมการ 
กรรมการ 

2.17 ดร.ธัญญาภรณ์ บุญยัง กรรมการ 
2.18 ดร.วิเชษฏ์ พลายมาศ กรรมการ 
2.19 ผศ.ดร.เทียมยศ ปะสาวะโน กรรมการ 
2.20 
2.21 
2.22 

ผศ.ดร.พิมลพรรณ 
ผศ.ดร.ยุทธชัย 
ผศ.อานนท์  

เพชรสมบัติ 
ศิลปวิจารณ์ 
นิยมผล 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

2.23 
2.24 
2.25 
2.26 
2.27 
2.28 
2.29 
2.30 
2.31 
2.32 
2.33 

ผศ.ธวัชชัย  
ผศ.สุเมธ 
ผศ.บุญทัน 
ผศ.ดร.อัครวุฒิ 
นายธงชาติ 
ดร.ณัฐพงษ์ 
ดร.ปริญญา 
ดร.นภดล 
ดร.ดวงเดือน 
ผศ.ดร.ทรงธรรม  
ผศ.จิรพงษ์             

ค าแดง 
พลับพลา 
ศรีบุญเรือง 
ปรมะปุญญา 
พิกุลทอง 
โตมั่น 
บรรณเภสัช 
กลิ่นทอง 
ภูตยานันท์ 
ดีวาณิชสกุล 
จิตตะโคตร์ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

2.34 
2.35 
2.36 
2.37 

 

ดร.สุรชาติ 
ดร.ลินัฐฎา  
นางบรรเลง 
นายนิกร 
 

จันทรชิต 
กุญชรินทร์ 
สระมูล 
แสงงาม 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
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2.38 
2.39 
2.40 
2.41 
2.42 
2.43 
2.44 
2.45 

นางโอบเอื้อ           
ว่าที่ร้อยตรี ผศ.วินัย 
นายบัญชา 
นายเรวัต 
ดร.สุรัตน์ 
นายสมพร 
นางสาวกัญญา 
นายธนัญ 

ต่อสกุล                       
ศรีกนก 
แสนโสดา 
ซ่อมสุข 
ขวัญบุญจันทร์ 
วงษ์เพ็ง 
ชัยศิลา 
เรือนคง 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

2.46 
2.47 
2.48 
2.49 
2.50 
2.51 
2.52 
2.53 
2.54 
2.55 
2.56 
2.57 
2.58 
2.59 
2.60 
2.61 
2.62 

นางแสงจันทร์ 
นางสาวชนิดา        
นางสาววรรณี 
นางสาวกษินา 
นางอุไร 
นางสาวปาริฉัตร 
นางสาวกชพร 
นางสาวรพีภรณ์ 
นายกิติภูมิ 
นางพลาพร 
นายสุรบดิน 
นางสาวเรวดี 
นางสาวเพชรรินทร์       
นายสุนันท์  
นางสาววาริน 
นางสาวศิรินันท์ 
นางสาววราภา 

ภู่เย็น 
เปรมเสถียร 
อนุอัน 
จีนศรี 
จุ้ยก าจร 
ราชสีห ์
เมฆานิมิตดี 
เบญจพิทักษ์ดิลก 
จริเศรษศักดิ์   
สุขเมือง    
ตรีข า 
แซ่หลี 
เกาะโพธิ์ 
นาป่า 
สมฤทธิ์ 
เพชรวิสัย 
บ ารุงศิลป์ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่  1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
2.  จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

คณะฯ 
3.  ก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์คณะ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม           
 

3.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 

3.1 นางสาวปาริฉัตร ราชสีห ์ ประธานกรรมการ 
3.2 นางพลาพร สุขเมือง กรรมการ 
3.3 นางสาวเรวดี แซ่หลี กรรมการและเลขานุการ 

 

 

มีหน้าที ่ ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการให้ถูกต้อง             
           ตามระเบียบของทางราชการ    
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4.  คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ  
 

4.1 นางสาวฉันทนา เกตุเทศ ประธานกรรมการ  
4.2 นางสาวเรวดี แซ่หลี กรรมการ  
4.3 นางสาววาริน สมฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ  

 

มีหน้าที ่ รับผิดชอบการจัดซื้อวัสดุจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ     
  

5.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และถ่ายภาพ  
 

5.1 นายนิกร แสงงาม ประธานกรรมการ  
5.2 นายสุรบดิน ตรีข า    กรรมการ  
5.3 
5.4 

นายสุนันท์  
นางสาววราภา 

นาป่า 
บ ารุงศิลป์ 

กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ  

    

มีหน้าที่  รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ บันทึกภาพตลอดการด าเนินโครงการ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 

6.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
6.1 ดร.รสริน เจิมไธสง ประธานกรรมการ 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 

นางพลาพร 
นางสาววาริน 
นางสาวศิรินันท์ 
นางสาววราภา 
นายกิติภูมิ 

สุขเมือง 
สมฤทธิ์ 
เพชรวิสัย 
บ ารุงศิลป์ 
จิรเศรษศักดิ์   

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

6.7 นางสาวเรวดี แซ่หลี กรรมการและเลขานุการ 
 

            มีหน้าที่  ดูแลความเรียบร้อยประสานงานกับสถานที่ในการด าเนินงานโครงการ 
 

7.  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
7.1 นางสาววาริน สมฤทธิ์ ประธานกรรมการ  
7.2 
7.3 

นางสาวศิรินันท์ 
นางสาวเรวดี 

เพชรวิสัย 
แซ่หลี 

กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  ดูแลความเรียบร้อยประสานงานดูแล ประสานงานด้านอาหารตลอดการด าเนินงาน                
ของ โครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

8.  คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
8.1 นางแสงจันทร์ ภู่เย็น ประธานกรรมการ 
8.2 
8.3 

นางสาววาริน 
นางสาวศิรินันท์ 

สมฤทธิ์ 
เพชรวิสัย 

กรรมการ 
กรรมการ 
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8.4 
8.5 

นางสาวเพชรรินทร์  
นางสาววราภา 

เกาะโพธิ์ 
บ ารุงศิลป์ 

กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

      

      มีหน้าที่  ดูแลรับผิดชอบการลงทะเบียนหน้างานตลอดการด าเนินโครงการ 
 

9.  คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
9.1 
9.2 

นางสาวกษินา    
นางสาวรพีภรณ์ 

จีนศรี 
เบญจพิทักษ์ดิลก 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

9.3 นางพลาพร         สุขเมือง กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบการวัดและประเมินผล และจัดท ารายงานโครงการ 
  
 
 

            สั่ง  ณ  วันที่    10   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 
 
 
 
          (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร  บุญส่ง) 

                        คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
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ค าสั่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ที่ 241/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการสัมมนาพัฒนาแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เพ่ิมเติม) 

………………………………………………… 
 

 ด้วยฝ่ายบริหารและวางแผน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะด าเนิน โครงการสัมมนาพัฒนา
แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพ่ือ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 ระยะที่ 1 
ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ ระยะที่ 2 
ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดเพชรบุรี ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ 
ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน คณะฯ     
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ ดังรายนามต่อไปนี้ 

 

1.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน 
1. ผศ.เอกรัฐ   หล่อพิเชียร  กรรมการ 
2. นางกัลยาณี   เจริญช่าง นุชมี  กรรมการ 
3. นางสาวศิริพร   มิข า   กรรมการ 
4. ดร.สายพิน   สีหรักษ์   กรรมการ 
5. ดร.นฤมล   เทพนวล   กรรมการ 
5. นายณัฐภณ   หรรษกรคณโชค  กรรมการ 
6. นางสาวธิดารัตน์  กุลณัฐรวงค ์  กรรมการ 
7. นายวราวุธ   สุวลัย   กรรมการ 
8. นางสาวอัญญารัตน์  ประสันใจ  กรรมการ 
9. นางสาวกัญญา  ชัยษิลา   กรรมการ 
10. นางสาวฉันทนา  เกตุเทศ   กรรมการ 

มีหน้าที ่ 1.  จัดท าแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2561 ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

2.  จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 และแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ 

 3.  ก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์        
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม            

 สั่ง  ณ  วันที่   7   ธันวาคม  พ.ศ. 2560 
          

                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธพิร  บุญส่ง)
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
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ภาพการประชุมจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2564 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 
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ภาพการช้ีแจงตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2564  

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 

ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
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ภาพการน าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2564  

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 
ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
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แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2564 

กลยุทธ์/โครงการ-กิจกรรม/งบประมาณ 
วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 

ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านครูวิชาชีพนักเทคโนโลยี และบุคลากรทางการศึกษา 
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 
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กลุ่มยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 

   
   

   
   

 

 

 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเป็นนานาชาติ 
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กลุ่มยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ แก่สถานศึกษา       
สถานประกอบการ  ชุมชน และพื้นที่เป้าหมาย 

 

   
   

   
   

   
 

กลุ่มยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 
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กลุ่มยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาศักยภาพองค์กร รองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และเป็นหน่วยงาน
ภายใต้ มหาวิทยาลัยในก ากับ 
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ภาพการน าเสนอแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2564 

กลยุทธ์/โครงการ-กิจกรรม/งบประมาณ 
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 

ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
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การจัดท าแผนเชื่อมโยงในแต่ละงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 
ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา 

 
 

  
  

  
  

  
 




