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ค าน า 

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร dคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม dมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ      
พ.ศ.d๒๕๕๕d–d๒๕๕๙dจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการพัฒนา dคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ภายใต้วิสัยทัศน์ d“วิชาชีพสร้างสรรค์dเชี่ยวชาญปฏิ บัติdคุณธรรมเป็ นเลิศdมุ่งสู่อาเซียน”dในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์dฉบับนี้dคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมdได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก บุคลากรภายในคณะdและ     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะdรวมทั้งdยังได้วิเคราะห์และสรุปประเด็นที่ส าคัญจาก dแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติdฉบับที่d๑๑dพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ dพ.ศ.d๒๕๔๒dและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม d(ฉบับที่ ๒)dพ.ศ. 
๒๕๔๕dแผนการศึกษาแห่งชาติ dพ.ศ.d๒๕๔๕d–d๒๕๕๙dกรอบแผนอุด มศึกษาdระยะยาวd๑๕dปีdฉบับที่d๒ 
พ.ศ.d๒๕๕๑ d–d๒๕๖๕ dค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี d(นางสาวยิ่งลักษณ์ dชินวัตร )dยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ dนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ dและแผนยุทธศาสตร์การบริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ dพ.ศ.d๒๕๕๕d–d๒๕๕๙dดังนั้นdการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม dจึงครอบคลุมทั้ง dพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา dและสอดคล้องกับการพัฒนาเ ศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม dมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุง เทพdหวังเป็นอย่างยิ่งว่า dแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร dคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม dพ.ศ.d๒๕๕๕d–d๒๕๕๙dฉบับนี้dจะเป็นเครื่องมือส าหรับ
หน่วยงานในสังกัด dคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม dเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและจัดการศึกษา dรวมถึง 
การจัดสรรงบประมาณdเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมdและเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหรรม 

ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

หน้า 
บทที่ ๑  บทน า 
 ๑.๑  ความเบื้องต้น 
 ๑.๒  กรอบแนวคิดและบริบทที่เก่ียวข้องในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร  
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
 ๑.๓  โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 

บทที่ ๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 
 ๒.๑   สภาพแวดล้อมภายใน 
 ๒.๒   สภาพแวดล้อมภายนอก 
 ๒.๓   การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์และประเด็นท้าทาย 

บทที่ ๓  ยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 ๓.๑   วิสัยทัศน์ 
 ๓.๒   พันธกิจ 
 ๓.๓   ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 เปูาประสงค์ 
 ตัวชี้วัด 
 ค่าเปูาหมาย 
 กลยุทธ์ 
 แผนงานก/กโครงการก/กประมาณการงบประมาณก/กหน่วยงานรับผิดชอบ 

 ๓.๔   ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว ๑๕ ปี  
  แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ ปรัชญา ปณิธาน แผนยุทธศาสตร์ 
 ๓.๔   ความเชื่อมโยงปรัชญาหรือปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ผลผลิต ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

บทที่ ๔  การติดตามและประเมินผล 

 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ๑ แผนภาพแสดงการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
ภาคผนวก ๒ สรุปรายละเอียดการก าหนดกวิสัยทัศน์กพันธกิจกและประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ได้จาก 
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์  
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ภาคผนวก ๓ รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์  
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทน า 

๑.  ความเบื้องต้น 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กได้จัดท า แผนยุทธศาสตร์         
การบริหาร กคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กพ.ศ.ก๒๕๕๕ก-ก๒๕๕๙กแผนปฏิบัติราชการ ก๔กปีกพ.ศ.ก๒๕๕๕  - 
๒๕๕๘กและแผนปฏิบัติราชการก๑กปีกพ.ศ.ก๒๕๕๕กตามแนวนโยบายของ กมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ กโดยการส่งผู้บริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้อง กเข้าร่วมโครงการสัมมนาพัฒนาระบบการบริหารของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กเรื่องกการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริห ารมหาวิทยาลัย กพ.ศ.ก
๒๕๕๓ก–ก๒๕๕๖กเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย กพ.ศ.ก๒๕๕๕ก–ก๒๕๕๙กณกอิงธาร        
รีสอร์ทกจังหวัดนครนายก กในวันอังคารกที่ก๒๙กถึงกวันพฤหัสบดี กที่ก๓๑กมีนาคมก๒๕๕๔กจากนั้นกผู้บริหาร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กได้เข้าร่วม โครงการสัมมนา กเรื่อง กพัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกณกสวนผึ้งกคันทรีโฮมกรีสอร์ทกจังหวัดราชบุรี กในวันเสาร์กที่ก๒๘กถึงกวันอาทิตย์ 
ที่ก๒๙กพฤษภาคมก๒๕๕๔กและคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กได้จัดโคร งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กเรื่องกการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ กคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กปีงบประมาณ กพ.ศ.ก๒๕๕๕ กในขั้นตอนการก าหนด
เปูาหมาย กตัวชี้วัด กและกลยุทธ์ กเพ่ือทบทวนและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารของ
มหาวิทยาลัย กในวันอังคาร กที่ก๒๙กพฤศจิกายน ก๒๕๕๔กถึงกวันพฤหัสบดี กที่ก๑กธันวาคมก๒๕๕๔กณกอิมภู 
ฮิลล์ กรีสอร์ท กต าบลไทยสามัคคี กอ าเภอวังน้ าเขียว กจังหวัดนครราชสีมา กโดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ 
ประกอบด้วยกคณบดีกรองคณบดีกหัวหน้าภาควิชา กหัวหน้าสาขาวิชา กอาจารย์กและเจ้าหน้าที่ กคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมกจ านวนก๕๑กคน  

ผลจากการสัมมนาดังกล่าว กได้ก(ร่าง)กแผนยุทธศาสตร์การบริหาร กคณะครุศาสตร์อุตสาหกรร มกพ.ศ. 
๒๕๕๕ก–ก๒๕๕๙กประกอบด้วย 

๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 
 ๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน 
 ๑.๒  สภาพแวดล้อมภายนอก 

 ๑.๓  การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์และประเด็นท้าทาย 

 ๒.  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 
 ๒.๒ พันธกิจ 
 
 
 
 



 ๒.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 -  เปูาประสงค์ 
 -  ตัวชี้วัด 
 -  ค่าเปูาหมาย 
 -  กลยุทธ์ 
๒.๔ แผนงานก/กโครงการก/กประมาณการงบประมาณก/กหน่วยงานรับผิดชอบ 

๓. การติดตามและประเมินผล 
๓.๑ แนวทางการติดตามผลก(Monitoring) 
๓.๒ แนวทางการประเมินผลก(Evaluation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒.  กรอบแนวคิดและบริบทที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร  
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 ๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกฉบับท่ีก๑๑ 
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกฉบับทีก่๑๑ 
หลักการของแผนพัฒนาฯ กฉบับที่ก๑๑กมุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กและ

ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับกยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนากให้ความส าคัญ
กับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมกพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการ 
และเป็นองค์รวมกและยึดวิสัยทัศน์กปีกพ.ศ.ก๒๕๗๐กดังนี้ 

“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็ นไทย กมีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง กยึดม่ันใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตยกและหลักธรรมาภิบาล กการบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานที่ท่ัวถึงกมีคุณภาพสังคมกมี
ความปลอดภัยและม่ันคง กอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี กเกื้อกูลกและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน กระบบการผลิตเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมกมีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน กอยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง กและแข่งขัน
ได้ในเวทีโลกกสามารถอยูใ่นประชาคมภูมิภาคกและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

วิสัยทัศน์แผนพัฒนากฉบับทีก่๑๑ก(พ.ศ.ก๒๕๕๕ก-ก๒๕๕๙)กและพันธกิจกการจัดท าเป็นแผนพัฒนา
ในระยะ ก๕กปีกที่สอดคล้องกับวิสั ยทัศน์ระยะยาวดังกล่าว กจ าเป็นต้ องมีการก าหนด กวิสัยทัศน์ กพันธกิจ  
วัตถุประสงค์ กยุทธศาสตร์ กและแนวทางการพัฒนา กที่มีล าดับความส าคัญสูง กในช่วงระยะ ก๕กปีกร่างกรอบ
ทิศทางของแผนพัฒนาฯกฉบับทีก่๑๑กจึงประกอบด้วยกวิสัยทศันก์และกพันธกิจกดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 
๑. สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ กควบคู่กับการสร้างสังคมคุณธรรม กเพ่ือให้คนกินดีอยู่

ดีกมีคุณภาพชีวิตที่ดี กปลอดภัยจากอาชญากรรม กอุบัติเหตุกยาเสพติดกและอบายมุขกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขกมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 

๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพ กบนฐานความรู้ กและการสร้างสรรค์
ของคนไทยกขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคน กสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน
รวมทั้งกยารักษาโรคจากสมุนไพร กบนฐานทรัพยากรกและความหลากหลายทางชีวภาพ กพร้อมทั้งกปรับโครงสร้าง
สาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศกให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๓. สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง dสามารถปูองกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยง dจากวิกฤต
เศรษฐกิจที่ จะเกิดข้ึนในอนาคต dพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้และทักษะ dสามารถรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง
อย่างมีเหตุผล 

 



วัตถุประสงค์ 
 ๑. คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติdเกิดความเป็นธรรมกและมีธรรมาภิบาล 
 ๒. ประชาชนได้รับการพัฒนากทั้งทางกกายกใจกสติปัญญากมีคุณธรรมกจริยธรรมกและสถาบันทาง
สังคมกมีบทบาทหลักในการพัฒนาคน 
 ๓. เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพ และมีเสถียรภาพกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและ
บริการในภูมิภาคกมีความม่ันคงทางอาหารและพลังงานกการผลิตและการบริโภคกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๔. ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม กมีเพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ กและชุมชน   
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ 

เป้าหมายหลัก 
๑. ความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน กลดความเหลื่อมล้ า ด้านรายได้ กการประกอบอาชีพ กการ

เข้าถึงแหล่งทรัพยากร กและกระบวนการยุติธรรม กลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับประชาชน กเพ่ิมคะแนน
ภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นกให้ไม่ต ากว่าก๕.๐กคะแนน 

๒. ลดอัตราการเจ็บปุวยด้วยโรคที่ปูองกันได้ กลดอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ กเพ่ิมจ านวนปีการศึกษา
เฉลี่ยของคนไทยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักทุกระดับกสูงกว่ากร้อยละก๕๐กและความอบอุ่นของครอบครัว
เพ่ิมข้ึน 

๓. เศรษฐกิจเติบโต กเฉลี่ยร้อยละก๕กต่อปีกอัตราเงินเฟูออยู่ในกรอบเปูาหมาย กผลิตภาพการผลิต
รวมสูงขึ้น กไม่ต่ ากว่าร้อยละ ก๓กต่อปีกเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ กรักษาปริมาณการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารให้พอเพียงต่อความต้องการของผู้บริโภคกและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

๔. รักษาสัดส่วนพื้นที่ปุาไม้ไว้ กไม่ต ่ากว่าร้อยละ ก๓๓.๕กของพ้ืนที่ประเทศ กชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

 ตัวช้ีวัด 
 เป้าหมายที่ ก๑กประกอบด้วย กดัชนีความสงบสุข กสัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้
สูงสุดกร้อยละก๑๐กกับกลุ่มที่มีรายได้น้อยกร้อยละก๑๐กสัดส่วนแรงงานนอกระบบกที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครอง
ทางสังคมกการถือครองที่ดินของกลุ่มคนต่างๆ กคดีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐ กต่อก๑๐,๐๐๐กครัวเรือนกคดีใน
ศาลปกครองกต่อก๑๐,๐๐๐กครัวเรือนกและดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตประพฤติมิชอบ 
 เป้าหมายที่ ๒ ประกอบด้วย กอัตราการเจ็บปุวยด้วยโรคที่ปูองกันได้ กอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ  
จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักทุกระดับกดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

เป้าหมายที่ ๓ ประกอบด้วยกอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กอัตราเงินเฟูอกผลิตภาพการผลิต
รวมกอันดับความสามารถในการประกอบธุรกิจกปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

เป้าหมายที่ ๔ ประกอบด้วย กร้อยละของ พ้ืนที่ปุาไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ dร้อยละขององค์กรชุมชนที่
ด าเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกต่อองค์กรชุมชนทั้งหมด 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การพัฒนาประเทศให้เศรษฐกิจก้าวหน้ามั่นคง dสังคมสงบสันติ dและประชาชนด ารงชีวิตอย่าง           

มีความสุข dภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่คาดการณ์ได้ยาก dและมีแนวโน้มรุนแรง      
ทั้งการเมืองในประเทศ dและวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง dและส่งผลกระทบ ในวงกว้างต่อทิศทางการพัฒนา
ประเทศdในระยะแผนพัฒนาฯ dฉบับที่d๑๑กจึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน กเพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐาน
ของประเทศด้านต่างๆ กให้เข้มแข็งกควบคู่กับการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนไทย กให้มีศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีกก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง กมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ กจากการพัฒนาอย่างเป็น
ธรรม กรวมทั้ง กสร้างโอกาสทางเ ศรษฐกิจ dด้วยฐานความรู้ dและความคิดสร้างสรรค์ dให้ประเทศสามารถ
เจริญก้าวหน้าต่อไปdโดยให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์กทีม่ีล าดับความส าคัญสูงก๖กยุทธศาสตร์dดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคมกมุ่งสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทย กเข้าถึงบริการ
ทางสังคมที่มีคุณภาพ กและสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี กโดยเฉพาะ กกลุ่มคนยากจน กคนด้อยโอกาส  
แรงงานนอกระบบ กแรงงานต่างด้าว กรวมทั้งกชนกลุ่มน้อย กและต่างชาติพันธุ์ กสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน 
ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานกและทรัพยากรที่จะเป็นฐานการประกอบอาชีพที่มั่นคงกยกระดับรายได้กสร้างความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม กและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกคนในสังคมไทย กสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้รับการ
คุ้มครองสิทธิพ้ืนฐานอันพึงมีพึงได้ กเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค กการท าและบังคับใช้ กฎหมายให้
เกิดประโยชน์ต่อทุกคน กสร้างความโปร่งใสในกระบวนกา รตัดสินใจของระบบบริหารราชการแผ่นดิน กบนพื้นฐาน
ของการใช้หลักนิติธรรม กหลักคุณธรรมและจริยธรรม กและหลักผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ กรวมทั้ง        
ยึดหลักความมีอิสระและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ กและสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน กมีส่วนร่วม
แก้ไขกมีแนวทางส าคัญกดังนี้ 

 สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม กให้ทุกคนในสังคมไทย กสามารถจัดการความเสี่ยง
และสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

 จัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได้ dเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและ
สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

 เสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคม กและสร้างการมีส่วน
ร่วมในเชิงเศรษฐกิจกสังคมกและการเมืองกได้อย่างมีคุณค่ากและศักดิ์ศรี 

 เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟูนเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน กมุ่งพัฒนาคุณภาพคน ไทย

ทุกกลุ่มวัย กให้มีความพร้อม กทั้งกายกใจกสติปัญญา กมีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม กและรู้คุณค่าความเป็นไทย      
มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต กมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง กและเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศกยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล กและเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายกและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทาง กครอบครัวกชุมชนกและ



สังคมกให้มั่นคง กและเอ้ือต่อการพัฒนาคนอย่างสอดคล้อง กับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม      
ในอนาคตกมีแนวทางส าคัญกดังนี้ 

 การส่งเสริมคนไทยที่มี ศักยภาพ dและความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้น dและมีการกระจายตั ว
ประชากรที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

 พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงกและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย กมาขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน กมุ่งพัฒนาให้ภาคเกษตร เป็น
ฐานการผลิตอาหารและพลัง งานที่มีความสมดุล กมั่นคงกและมีประสิทธิภาพ กสามารถผลิตสินค้าเกษตร กและ
อาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานกและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาดกและมีราคาที่เหมาะสม กเป็นธรรม       
พัฒนาคุณภาพชีวิต กและเสริมสร้างความม่ันคงในอาชีพ กและรายได้เกษตรกร กให้มีความเข้มแข็ง กและยั่งยืน  
รวมทั้งกสนับสนุนครัวเรือนและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง กและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน กและ
สร้างให้ครัวเรือนและชุมชนมีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานกสามารถพ่ึงพาตนเองได้กมีแนวทางส าคัญกดังนี้ 

 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า 

 สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 

 สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพและชีวมวลในระดับครัวเรือนและชุมชน 

 สร้างความม่ันคงด้านพลังงาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร 

 ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและพลังงาน 
๔. ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนฐานความรู้ dมุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน กมั่นคงกมีคุณภาพdโดยค านึงถึงการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วน dลดความเหลื่อมล้ า dและ
กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม กรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ กและสร้างระบบการแข่งขัน
เสรีและเป็นธรรมกที่เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมกและให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิ ต
สินค้าและบริการกในภูมิภาคอาเซียนบนฐานปัญญากนวัตกรรมกความคิดสร้างสรรค์กและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
มีแนวทางส าคัญกดังนี้ 

 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ dโดยปรับโครงสร้างการค้า
และการลงทุน กให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกกลาง กและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ 

 ปรับระบบการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพกกระจายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมให้มีเสถียรภาพ 



๕.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในภูมิภาค dมุ่งเสริมสร้างความ
ได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจ กจากศักยภาพท่ีตั้งเชิงยุทธศาสตร์ กทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศ กที่เป็นจุด
ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก กให้สามารถใช้ประโยชน์จากภูมิภาคได้อย่ างสูงสุดกเตรียมพร้อม
และปรับตัวเข้าสู่บริบทโลกและภูมิภาคท่ีเปลี่ยนแปลงไป กเพ่ือเสริมสร้างประโยชน์ของไทยในด้านการค้า กการ
ลงทุนกการเงินกและโอกาสด้านการตลาดระหว่างประเทศกเสริมสร้างบทบาทของไทย กเพ่ือให้ไทยเป็นส่วนส าคัญ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคต่อภูมิภาค กโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนและพันธมิตร กและเอเชียแปซิฟิก 
ส่งเสริมบทบาทของไทยในกรอบความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านกที่น าไปสู่การพัฒนาร่วมกันที่ ยั่งยืนบนพื้นฐาน
ของความ เท่าเทียมและความไว้เนื้อเชื่อใจ กและเสริมสร้างความสามารถในการแก้ไขผลกระทบเชิงลบ กและ
ประเด็นปัญหาร่วมระหว่างประเทศกที่เป็นประเด็นฉุดรั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกมีแนวทางส าคัญกดังนี้ 

 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ dภายใต้กรอบความร่วมมือ              
ในอนุภูมิภาคต่างๆ 

 พัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาค 

 สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ  ระหว่างภูมิภาค dโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์    
เพ่ือเป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 

 สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ dในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์dการ
เคลื่อนdย้ายแรงงานdและการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 

 ปูองกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม dยาเสพติดdภัยพิบัติdและการแพร่ระบ าด
ของโรคภัยที่สงผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

 เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศ d ในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีจริยธรรมdไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและก าหนดแนวทางปูองกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น 

 ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ dตั้งแต่ระดับชุมชน
ท้องถิ่นdให้พร้อมต่อการเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงในบริบทโลกdอาเซียนdและอนุภูมิภาค       

๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน dมุ่งอนุรักษ์และฟ้ื นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม dให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ dและเป็นฐานที่มั่นคงของการ
พัฒนาประเทศ dขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสู่ การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า dที่เป็นมิตรกั บ
สิ่งแวดล้อมdสร้างภูมิคุ้มกันdและเตรียมความพร้อมในการรองรับกและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศกและประเด็นสิ่งแวดล้อมโลกกพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กและสร้างสังคมและชุมชน
ที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล กและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง กและใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และมีการคุ้มครองรักษาผลประโ ยชน์ของประเทศจากข้อตกลง กและพันธกรณีระหว่างประเทศ กมีแนวทางส าคัญ 
ดังนี้ 



 อนุรักษ์dฟ้ืนฟdูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนา dและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ dและสังคม
คาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวdรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ dเพ่ือให้สังคม    
มีความยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน 

 สร้างภูมิค้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤติภาวะโลกร้อน 

 เพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลก dที่เก่ียวข้องกับกรอบความตกลง dและ
พันธกรณดี้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 ควบคุมและลดมลพิษdเพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 

 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม dให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและเป็นธรรม 

๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกพ.ศ.ก๒๕๔๒กและท่ีแก้ไขเพิ่มเติมก(ฉบับท่ี ๒)กพ.ศ.ก๒๕๔๕ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กพ.ศ.ก๒๕๔๒ กก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัด
การศึกษากเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ กทั้งร่างกายกจิตใจกสติปัญญากความรู้กคุณธรรมกจริยธรรม
และวัฒนธรรมที่ดีงามในการด ารงชีวิต กสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีความสุข กการจัดการศึกษาจะต้องเป็น
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับป วงชน กโดยยึดหลักว่า กผู้เรียนทุก คนมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กการจัดการศึกษา กสามารถด าเนินการได้อย่างกว้างขวาง กและ
หลากหลายกทั้งการศึกษาในระบบ กการศึกษานอกระบบกและการศึกษาตามอัธยาศัย กโดยรัฐเป็นผู้ส่งเสริมให้ มี
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรู ปแบบในชุมชนกให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กพัฒนากระบวนการเรียน
อย่างต่อเนื่อง กรวมทั้งกการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา กส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา   
ทั้งระบบ และมีการรวบรวมหน่วยงานด้านการศึกษา กจัดตั้งเป็นกระทรวงศึกษา กศาสนา กและวัฒนธรรม กที่มี
อ านาจหน้าที่ กก ากับ กดูแลกการศึกษา กศาสนา กศิลปวัฒนธรรม กเพ่ือให้เกิดเอกภาพในด้านการจัดการและ
นโยบายการจัดการศึกษา กแต่มีความหลากหลายในการปฏิบัติและการกระจายอ านาจ กและให้มีคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากท าหน้าที่ก ากับดูแลกิจการด้านอุดมศึกษา 

๓. แผนการศึกษาแห่งชาติกพ.ศ.ก๒๕๔๕ก–ก๒๕๕๙ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กพ.ศ.ก๒๕๔๒กมาตราก๓๓กได้บัญญัติให้มีการจัดท าแผนการ

ศึกษาแห่งชาติ กเพ่ือใช้ เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาการศึ กษาทุกระดับกที่สอดคล้องกันทั้งประเทศ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติขึ้น กโดยยึดพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักกและเป็นลักษณะเป็นแผนบูรณาการแบบองค์รวม กที่มีก“คน”กเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาdมุ่งท่ีจะพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สม บูรณ์และพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพ กโดยได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ก๓กข้อกและแนวนโยบายเพื่อการด าเนินการก๑๑กข้อ 



วัตถุประสงค์ก:กพัฒนาคนอย่างรอบรู้และสมดุล 
แนวนโยบาย 

๑. พัฒนาทุกคนให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ 
๒. ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อผู้เรียน 
๓. ปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรมdคุณธรรมกจริยธรรมกค่านิยมกและคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
๔. พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง กและเพ่ิมสมรรถนะ    

ในการแข่งขัน 

วัตถุประสงค์ก:กสร้างสังคมคุณธรรมกภูมิปัญญากและการเรียนรู้ 
แนวนโยบาย 

๑. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้กเพ่ือสร้างความรู้กความคิดกความประพฤติกและคุณธรรม    
ของคน 

๒. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๓. สร้างสรรค์กประยุกต์ใช้กและเผยแพร่ความรู้กและการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ก:กพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม 
แนวนโยบาย 

๑. ส่งเสริมและสร้างสรรค์ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
๒. จ ากัดกลดกขจัดปัญหาทางโครงสร้างกเพ่ือความเป็นธรรมในสังคม 
๓. พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
๔. จัดระบบทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษากศาสนากศิลปะกและวัฒนธรรม 

๔. กรอบแผนอุดมศึกษากระยะยาวก๑๕กปีกฉบับท่ีก๒กพ.ศ.ก๒๕๕๑ก-ก๒๕๕๖ 
เปูาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาdระยะยาวก๑๕กปีกฉบับที่ก๒กเมื่อสิ้นสุดแผนในปี กพ.ศ.ก๒๕๕๖ 

คือกการd“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยกเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ dสามารถปรับตัวส าหรับงาน        
ทีเ่กิดข้ึนตลอดชีวิตกพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม กเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ กสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย กโดยใช้ก ลไกของธรรมา ภิบาล 
การเงินกการก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา กบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ กความหลากหลาย ก
และเอกภาพเชิงระบบ” 

กรอบแผนอุดมศึกษา กระยะยาว ก๑๕กปีกฉบับที่ ก๒กแบ่งเป็น ก๓กระยะ กได้แก่ กแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษากฉบับทีก่๑๐ก(พ.ศ.ก๒๕๕๑ก–ก๒๕๕๔)กฉบับทีก่๑๑ก(พ.ศ.ก๒๕๕๕ก–ก๒๕๕๙)กฉบับ
ทีก่๑๒ก(พ.ศ.ก๒๕๖๐ก–ก๒๕๖๔) 

กรอบแผนอุดมศึกษา กระยะยาวก๑๕กปีกฉบับที่ก๒กออกแบบโดยค านึงถึงมิติบูรณาการ กและองค์
รวมของการพัฒนาอุดมศึกษากเพ่ือก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ก(StrategicกDirection)กสาระหลักกมีก๒กส่วน 



ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ฉายภาพ กและนัยยะส าคัญท่ีเป็นปัจจัยแวดล้อมรุมเร้า กส่งผลกระทบต่อ
มนุษย์และโลกกประเทศไทยกจนถึงอุดมศึกษา 

ภาพฉายปัจจุบันและอนาคตก(Scenario)กมีก๗กเรื่องกคือ 
๑. ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร กประชากรไทยยังเพ่ิมข้ึนต่อไปอย่างช้าๆ กจ านวนเด็กและ

เยาวชนลดลง กผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง กภายฉายดังกล่าว กชี้ให้อุดมศึกษาโด ยเฉพาะส าหรับประชากรวัย
อุดมศึกษาก๑๘ก–ก๒๒กปีกต้องการลดการขยายตัว กอุดมศึกษาต้องเพ่ิมบทบาทด้านการผลิตภาพเศรษฐกิจของ
กลุ่มวัยท างานกเน้นการศึกษาต่อเนื่อง กเพ่ือรองรับการเปลี่ยนงานและอาชีพ กการเกิดอาชีพใหม่ กอุดมศึกษาต้อง
ส่งเสริมผู้สูงอายุกให้ยังมีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

๒.  พลังงานและสิ่งแวดล้อม กเป็นปัญหาร่วมของทุกประเทศ กประเทศไทยพ่ึงพิงพลังงานน าเข้าสูง 
ส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศ กเนื่องจากกราคาพลังงานโดยเฉพาะน้ ามันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและจะไม่ถูกลง กอุดมศึกษา
ต้องสร้างความตระหนักการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กในการศึกษาทุกระดับและในหมู่
ประชาชน กผลิตบัณฑิต กและความรู้สึ กด้านการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน กพลังงานหมุนเวียน กโดยเฉพาะ
พลังงานชีวภาพ กและพลังงานทางเลือก กท างานกับภาคการผลิต กเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กเร่งเร้า
ความเข้าใจสาธารณะกจนถึงการสร้างคนและองค์ความรู้ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กทั้งกดินกน้ ากปุาไม้ 
ระบบนิเวศ 

๓.  การมีงานท าและตลาดแรงงานในอนาคต กมีก๔กปัจจัยส าคัญกที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน 
ได้แก่กโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศโลกาภิวัฒน์ กความเปลี่ยน แปลงทางเทคโนโลยี กและโลกสารสนเทศ    
การเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนต่อเนื่อง dคือdภาคการบริการและภาคอุตสาหกรรมเติบโตมาก 
อุดมศึกษาต้องท างานกับภาคการผลิตจริง กทั้งกับอุตสาหกรรมรายสาขาและอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ กเช่นกนิคม
อุตสาหกรรมกผลิตบัณฑิตกฝึกอบรมกและเพ่ิมผลิตภาพในลักษณะกDemandกLedกท างานกับหน่วยงานวางแผน
และภาคการผลิต กเพ่ือผลักดันอุตสาหกรรมค วามรู้ กวิเคราะห์ กและชักน าภาคบริการใหม่ที่ส าคัญ กในภาค
การเกษตรกอุดมศึกษาต้องช่วยเตรียมความรู้ กและสร้างทักษะให้แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร กจนถึงระดับหนึ่ง
ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ในส่วนโลกาภิวัฒน์ กอุดมศึกษาจะถูกกระทบ กและมีทั้งโอกาสที่จะเติบโตจาก
โลกาภิวัฒน์กและการเปิดเสรีทางบริการการศึกษากโดยเฉพาะตามข้อตกลงของ กWTOกข้อตกลงพหุภาคีกและทวิ
ภาคีกจากการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กในปีก๒๕๕๘กที่พลเมืองส่วนใหญ่เป็นมุสลิม กและพูด
ภาษาบาฮาสาอินโดนีเซีย กอุดมศึกษาไทยสามารถวางต าแหน่ง ผู้เล่นหลักในอาเซียน กได้โดยการดูต้นแบบจาก
ประชาคมยุโรปกเช่นกการพัฒนาคุณภาพการศึกษากเพ่ือให้เกิดมาตรฐานการศึกษากและปริญญาที่ยอมรับร่วมกัน
ได้ก(Mutual Recognition)กอุดมศึกษาไทยต้องเตรียมความพร้อมส าหรับ d“ศตวรรษแห่งเอเชีย ”กที่จีนกและ
อินเดียกเป็นผู้เล่นส าคัญ กตระหนักว่ากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กน ามาซึ่งก“ผลิตภาพ”ก(Productivity) 
และก“นวัตกรรม”ก(Innovation)กในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ กเรียนรู้จากนักคิดอนาคต ก(Futurists) 
ต่อเทคโนโลยีที่มองไม่เห็นในวันนี้กโลกยุคสารสนเทศกเป็นสังคมไร้พรมแดนกเกิดการจ้างงานกและความม่ังคั่งทา ง
เศรษฐกิจกการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกและความรู้กระท าได้ง่าย    



๔.  การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง กสงครามสมัย ใหม่เป็นการต่อสู้ระหว่างประชาชน       
ไร้รูปแบบสงครามและภาพศัตรูที่ ชัดเจนกความขัดแย้งและความรุนแรงในผลกร ะทบประเทศไทยกมากบ้างกน้อย
บ้างกด้วยปัจจัยภายในที่สะสมมาหลายร้อยปีกผสมกับการน าเข้าวิธีการทารุณโหดร้ายกเพ่ือแยกสามจังหวัดภาคใต้      
รัฐก าลังแก้ปัญหาด้วยความเด็ดชาดในเบื้องต้น กสร้างการเข้าถึง กเข้าใจกเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา กและอาชีพใน
ปัจจุบันกควบคู่กับการสร้างความเข้าใจ กและโอกาสอย่างถาวรในอน าคตด้วยการศึกษา กทั้งนี้กอุดมศึกษาจะเป็น
ปัจจัยชี้ขาดในระยะกลางและระยะยาว  

๕.  การกระจายอ านาจการปกครอง กแนวทางการกระจายอ านาจ กประกอบด้วย กการถ่ายโอน
ภารกิจกการกระจายอ านาจการเงิน กการถ่ายโอนบุคลากร กการพัฒนาระบบตรวจสอบ กและการมีส่วนร่วม กของ
ประชาชนกการที่อุดมศึกษาท างานกับท้องถิ่น กจะเสริมภารกิจหลักหนึ่งของอุดมศึกษา กคือกการบริการสังคมให้
โดดเด่นกอุดมศึกษาควรรวมตัวท างานเป็นเครือข่ายพื้นท่ี ก(เชิงภูมิสังคมและเขตการปกครอง )กและเครือข่ายเชิง
ประเด็นกเพราะโจทย์ท้องถิ่นเป็นโจทย์บูรณาการกต้องการความรู้หลายระดับสาขา 

๖.  เยาวชนไทย กนักศึกษาไทย กและบัณฑิตในอนาคต กเด็ก เยาวชน กและนักศึกษา กในวันนี้
เปลี่ยนแปลงกทั้งในมิติการใช้ชีวิตกการเรียนรู้กครอบครัวกตลอดจนภาวะเสี่ยงต่างๆกสะท้อนถึงแนวโน้มของสังคม 
ภายหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัยทั้งปวง กมีสัญญาณชี้การเปลี่ยนแปลงชีวิตของบัณฑิตในอนาคตที่
แตกต่างจากปัจจุบันกมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างการศึกษาและทักษะอาชีพที่พึงประสงค์ในอนาคต กนอกจาก 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์แล้วกความสามารถที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนจะเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร กการท างานเป็น
หมู่คณะกการแก้ปัญหากการรับความเสี่ยง กการออกแบบและความสร้างสรรค์ กความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ
ต่อผู้อื่น กการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กการบริหารจัดการตนเอง กรวมถึง กจริยธรรม กอุดมศึกษาควรเพิ่มพ้ืนที่การ
เรียนรู้ของเยาวชน กและนักศึกษาในแบบทักษะของชีวิต กทักษะสังคม กสมรรถนะพ้ืนฐานร่วม ที่ข้ามพ้นกความรู้
วิชาการท่ีเป็นแท่งความรู้ กและความสามารถเชิงบูรณาการที่ฝังตัว กที่หาไม่ได้จากการเรียน กการสอนกในห้องที่
ขาดปฏิสัมพันธ์ กสร้างความพร้อมเพ่ือเปิดโลกทัศน์ กส าหรับบัณฑิตในสภาวะโลกภิวัฒน์ กด้านภาษา กและ
วัฒนธรรมกการแลกเปลี่ยนกและหลักสูตรสองภาษากจะเป็นกลไกส าคัญกอุดมศึกษาพึงจัดให้มีการศึกษาในระบบ 
“ศิลปศาสตร์”ก(Liberal Arts Education)กหมายรวมทั้งกสาระแห่งศาสตร์และกร ะบวนการแห่งศาสตร์เรียนรู้ 
บนฐานการท างานในภาคการผลิตและภาคสังคม 

๗.  เศรษฐกิจพอเพียง กอุดมศึกษาควรเ ป็นผู้น าให้การวิเคราะห์ ได้กปฏิบัติได้กบนฐานทรัพยากรภูมิ
สังคมกสร้างความรู้ใหม่กเกิดผลเป็นรูปธรรมกทั้งระดับกปัจเจกกครอบครัวกชุมชนกพ้ืนที่ก(กายภาพกการปกครอง 
และกภูมิสังคม)กองค์กรภาคการผลิต 

ส่วนที่สองเป็นปัจจัยภายในอุดมศึกษา 
ปัจจัยภายในระบบอุดมศึกษากได้พิจารณาก๙กประเด็นกได้แก่ 
๑.  รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น 
๒.  การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน 
๓.  ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 
๔.  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 



๕.  การเงินอุดมศึกษา 
๖.  การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 
๗.  เครือข่ายอุดมศึกษา 
๘.  การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๙.  โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ 

วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ กส าหรับการพัฒนาการศึกษา กระดับอุดมศึกษา กในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา กระดับ  

อุดมศึกษากฉบับทีก่๑๐ก(พ.ศ.ก๒๕๕๑ก–ก๒๕๕๔)กภายใต้กรอบแผนอุดมศึกษา กระยะยาวกฉบับที่ก๒ก(พ.ศ. 
๒๕๕๑ก–ก๒๕๕๕๖)กมีดังนี ้

๑. สถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ กมุ่งตอบสนองผู้เรียนในวัยเรียน กวัยท างาน กและวัย
สูงอายกุเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆกรวมทั้ง กการเรียนรู้ตลอดชีวิตกและสามารถปรับตัวส าหรับงาน
ที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตกมีคุณธรรมกมีความรับผิดชอบกน าไปสู่การพัฒนาประเทศในกระแสโลกาภิวัฒน์ได้ 

๒. อุดมศึกษาไทยมีศักยภาพในการสร้างความรู้และนวัตกรรมกและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจของประเทศ กเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กและมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษาก(Education Hub)กและการวิจัยและพัฒนาในภูมิภาค กบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การแข่งขันในระดับสากล กสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน กโดยใช้กลไกธรรมาภิบาล กเครือข่ายอุดมศึกษา 
บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการกความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ 

เป้าหมายหลักของการพัฒนาอุดมศึกษา 

๑.  เป้าหมายการพัฒนาอุดมศึกษาที่ สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษา กระยะยาว กฉบับท่ีก๒ 
(พ.ศ.ก๒๕๕๑ก–ก๒๕๕๖)  

๑.๑  มุ่งยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยกเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 
และมีสมรรถนะสากลกสามารถเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมกและรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต 

๑.๒ มุ่งพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทย dในการสร้างความรู้และนวัตกรรม dเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง dและการแข่งขันในระดับสากลdรวมทั้ง 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น dบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชา การกและเอกภาพเชิงระ บบ   
โดยใช้กลไกธรรมภิบาลกเครือข่ายอุดมศึกษาทั้งประเทศ 

๑.๓ มุ่งแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ กโดยมีส่วนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจาก
วิกฤตด้านเศรษฐกิจกโดยเฉพาะเรื่องการว่างงาน 

๑.๔ มุ่งปฏิรูปอุดมศึกษาทุกด้านกเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย 
 
 
 



๒. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา กฉบับที่ ก๑๐ก(พ.ศ.ก๒๕๕๑ ก–ก๒๕๕๔ )กได้ก าหนด

เปูาหมายภายในปีก๒๕๕๔กไว้ดังนี้  
๒.๑  มีผู้เข้าเรียนอุดมศึกษาของประเทศไม่น้อยกว่ากร้อยละก๓๗กของประชากรวัยก๑๘ก–ก๒๔ 

ปีกหรือกจ านวนประมาณก๒,๒๔๒,๙๗๐กคน 
๒.๒ เพ่ิมสัดส่วนผู้เข้าศึกษาอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก:กด้านมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์กจากเดิมก๒๘ก:ก๗๒กเป็นก๓๓ก:ก๖๗  
๒.๓  มุ่งปฏิรูปการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษากเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์กระดับ

ปริญญาเอกกให้เป็นร้อยละก๓๐ 
๒.๔ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษากมีงานท าไม่น้อยกว่ากร้อยละก๗๕ 
๒.๕ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา กเป็นผู้มีทักษะวิชาก ารกทักษะวิชาชีพ กมีความ

รับผิดชอบ กมีคุณธรรมจริยธรรม กมีวินัยกมีจิตส านึก ของการเป็นผู้ประกอบการ กสามารถปรับตัวส าหรับงานที่
เกิดข้ึนตลอดชีวิต กมีความสามารถด้านการวิเคราะห์ กสังเคราะห์ กสามารถใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานได้เป็นอย่างดี       
มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยกและภาษาต่างประเทศ  

๒.๖ มีสถาบันอุดมศึกษาได้รับการจัดอันดับในเวทีโลกกอย่างน้อยก๕กแห่ง 
๒.๗ ชะลอการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นใหม่ในช่วงแผนพัฒนากา รศึกษากระดับอุดมศึกษา  

ฉบับทีก่๑๐กส าหรับการจัดการอุดมศึกษาเอกชนกให้ค านึงถึงความเชี่ยวชาญกความต้องการพัฒนาประเทศ กพ้ืนที่
ให้บริการกและแนวโน้มประชากร   

๒.๘ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคอุตสาหกรรมบริการ กในการเพิ่ม
ขีดความสามารถการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์dและพัฒนาแรงงานที่มีความรู้ใหม่กเพ่ือแก้ปัญหาของท้องถิ่นกรวมทั้ง 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของไทยในการแข่งขันกับนานาประเทศ  

 ๕. ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
 จากค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ก(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร )กต่อรัฐสภา กเมื่อวันอังคาร กที่ 

๒๓กสิงหาคมก๒๕๕๔กหลักการของนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล dจะยึดหลักการบริหารที่มี
ความยืดหยุ่น dที่ค านึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก กที่มีผลกระทบต่อการด าเนินนโยบายของ
รัฐบาล กโดยแบ่งการด าเนินการเป็น ก๒กระยะกคือกระยะเ ร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการ กในปีแรก และระยะการ
บริหารราชการก๔กปีของรัฐบาลกเพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างมี กคุณภาพกสมดุลกยั่งยืนกและมีภูมิคุ้มกันกตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกดังต่อไปนี้ 

๑.  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 
 ๑.๑   สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
 ๑.๒   ก าหนดการแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” 
 ๑.๓   ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 



 ๑.๔   ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
 ๑.๕   เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัด

ชายแดนใต้ 
๑.๖   เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ 

 ๑.๗   แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนและผู้ประกอบการ dเนื่องจากdภาวะเงินเฟูอ
และราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 

๑.๘   ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน dโดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศ dสร้างสมดุลและ
ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 

๑.๙   ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
๑.๑๐   ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
๑.๑๑   ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
๑.๑๒   เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
๑.๑๓   สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน dเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์

และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 
๑.๑๔   พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
๑.๑๕   จดัหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแล็ตให้แก่โรงเรียน 
๑.๑๖   เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 

๒.  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
 ๒.๑   เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๒.๒   พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศ 
 ๒.๓   พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 ๒.๔   พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 

 ๒.๕   เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง 
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน  

๓.  นโยบายเศรษฐกิจ 
 ๓.๑   นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
 ๓.๒   นโยบายสร้างรายได้ 
 ๓.๓   นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

 ๓.๔   นโยบายโครงสร้างพื้นฐานdการพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน dและการบริหารจัดการ
ระบบขนส่งสินค้าและบริการ 

 ๓.๕   นโยบายพลังงาน 
 ๓.๖   นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 



๔.  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๔.๑   นโยบายการศึกษา 
 ๔.๒   นโยบายแรงงาน 
 ๔.๓   นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

๔.๔   นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
๔.๕   นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 

๕. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๑   อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา 
 ๕.๒   อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 ๕.๓   ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 

 ๕.๔  สร้างความเป็นธรรม dและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดิน dและทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

 ๕.๕   ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๖   ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
 ๕.๗   สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับ dและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 
 ๕.๘   พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖. นโยบายวิทยาศาสตร์dเทคโนโลยีdการวิจัยdและนวัตกรรม 
 ๖.๑   เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 
 ๖.๒   เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ dนักวิจัยdและครูวิทยาศาสตร์ dให้เพียงพอต่อความต้องการของ

ประเทศ 
 ๖.๓   สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนdและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

 ๖.๔   จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
 ๖.๕   ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

๗. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 ๗.๑   เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๗.๒   สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
 ๗.๓   เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ 

 ๗.๔  กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ dกลุ่มประเทศdและ
องค์การระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญของโลก 

 ๗.๕   สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเท ศ พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดี
และความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา 



 ๗.๖   ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการ
เปลี่ยนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย 

 ๗.๗   สนับสนุนการฑูตเพ่ือประชาชน 
 ๗.๘   ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 

๗.๙   ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 
๗.๑๐  ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิม และองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 

๘. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๘.๑   ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ๘.๒   กฎหมายและการยุติธรรม 
 ๘.๓   ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชนและ    

สื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 

 ๖. ยุทธศาสตร์กระทรวง 
 ภายใต้กรอบเวลาก๒กปีกกระทรวงศึกษาธิการจะสามารถพัฒนาก๕กศักยภาพของพ้ืนที่ กในก๕กกลุ่ม 
อาชีพใหมก่ให้สามารถแข่งขันได้กในก๕กภูมิภาคหลักของโลก 

วิสัยทัศน์ 
ภายในปีก๒๕๕๕กกระทรวงศึกษาธิการกจะเป็นองค์กรหลักท่ีทรงประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนา

ทรัพยากรบุคลากรของชาติ กเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดี กสร้างความม่ังคั่งทางด้านเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม
ให้กับประเทศกด้วยฐานความรู้กความคิดสร้างสรรค์กและศักยภาพของประเทศ 

ภารกิจ 
พัฒนากยกระดับกและจัดการศึกษากเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ กให้ประชาชนได้มีอาชีพ     

ที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่งคั่งและมั่นคง กเพ่ือเป็นบุคลากรที่มีวินัย กเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม กจริยธรรมกมีจิตส านึก 
ความรับผิดชอบต่อตนเองกผู้อื่นกและสังคม 

หลักการพื้นฐาน 
- ค านึงถึงศักยภาพและบริบท รอบๆ ตัวผู้เรียน 
- พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้และกระบว นการเรียนการสอน ให้ทัดเทียมอารย ประเทศ ด้วย

การบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
- มุ่งสู่เปูาหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพในการท างานให้

บุคลากรไทย ให้แข่งขันในระดับสากล 

ศักยภาพ 
- ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพ้ืนที่ 
- ศักยภาพของพ้ืนที่ตามลักษณะภูมิอากาศ 



- ศักยภาพของภูมิประเทศ และท าเลที่ตั้งของแต่ละพ้ืนที่ 
- ศักยภาพของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพ้ืนที่ 
- ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพ้ืนที่ 

แท่งหลักสตูรของ ๕ กลุ่มอาชีพ 
- กลุ่มหลักสูตรใหม่ ด้านเกษตรกรรม 
- กลุ่มหลักสูตรใหม่ ด้านอุตสาหกรรม 
- กลุ่มหลักสูตรใหม่ ด้านพาณิชยกรรม 
- กลุ่มหลักสูตรใหม่ ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
- กลุ่มหลักสูตรใหม่ ด้านบริหารจัดการและการบริการ 

วิธีการบริหารและการจัดการ 
๑. ก าหนดกลุ่มอาชีพต่างๆกในแตล่ะแท่งหลักสูตรใหม่  
๒. มหาวิทยาลัยกก าหนดหลักสูตรด้านวิชาการกและการวิจัยที่สอดคล้องกับกลุ่ม อาชีพต่างๆกในแต่

ละแท่งหลักสูตรใหม่ 
๓. อาชีวะกก าหนดหลักสูตรด้านปฏิบัติการที่สอดคล้องกับกลุ่มอาชีพต่างๆ กในแต่ละแท่งหลักสูตร

ใหม ่
๔. มหาวิทยาลัย กอาชีว ศึกษา กและผู้ประกอบการ กร่วมพัฒน าหลักสูตรใหม่ให้แก่ กสพฐ .dเพ่ือ

เชื่อมโยงหลักสูตรให้สอดคล้องและสัมพันธ์กัน กโดยค านึงถึงการประกอบอาชี พกและการมีงาน
ท าของผู้เรียนที่แท้จริง 

๕. ฝึกอบรมและคัดสรรผู้เชี่ยวชาญจากภายในและภายนอกกเพ่ือท าหน้าที่เป็นครูผู้สอน 
๖. พัฒนาระบบและน าเทคโนโลยีการเรียนการสอนสมัยใหม่ กมาใช้ในการเรียนการสอน กให้มี

คุณภาพเทียบเท่าในระดับสากล 
๗. ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในกระทรวงศึกษาธิการ กเพ่ือก่อให้เกิดการท างานแบบ

บูรณาการ 
๘. จัดตั้งกองทุนตั้งตัว กและมีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ กเพ่ือสนับสนุนการสร้างงาน กและการ

ประกอบอาชีพของผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
๙. สร้างเครือข่ายสังคมและธุรกิจระหว่าง กผู้เรียนกผู้สอนกผู้วิจัยกสถาบันการศึกษากและเครือข่าย

ภายในและภายนอก 
๑๐. สนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาสท างานกและสร้างรายไดก้ได้ตั้งแต่ขณะเรียน 
๑๑. เพ่ิมองค์ความรู้พ้ืนฐานที่ควรสนับสนุน กด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กความคิดสร้างสรรค์ กและ

ภาษาต่างประเทศ 
๑๒. มอบให้มหาวิทยาลัย กเข้าร่วมท าหน้าที่จัดท าแผนยุ ทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด กที่ค านึงถึง

ศักยภาพพ้ืนที่ กในแต่ละจังหวัด กโดยแบ่งเป็นก๒กระดับกคือกรับผิดชอบในระดับจังหวัดและ



ภูมิภาค รวมถึง รับผิดชอบในการเข้าร่วมพัฒนายุทธศาสตร์ในแต่ละด้านของประเทศ กที่
สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของโลก 

๗. นโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยกครั้งทีก่๒ก/ก๒๕๕๒กเมื่อวันอังคารกที่ก๓กกุมภาพันธ์ก๒๕๕๒กณ 

ห้องประชุมบพิตรพิมุขกมหาเมฆกอาคารก๙กชั้นก๖กมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กได้มีนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกดังนี้ 

๑. นโยบายด้านวิชาการ 
๑.๑   จัดการศึกษาระดับปริญญา กให้บัณฑิตมีความรู้ในหลักทฤษฎี กโดยมุ่งเน้นความสามารถ    

เชิงปฏิบัติการกมีความพร้อมในการท างานภาคอุตสาหกรรมกพาณิชยกรรมกและอุตสาหกรรมบริการ 
๑.๒ จัดการศึกษาวิชาชีพให้กับผู้ท างานตามความต้องการ ก(Onก-กdemandกlearning)กและ

ทันความจ าเป็นก(Justก-กinก-กtimeกlearning)   
๑.๓  จัดหลักสูตรและหรือปรับปรุงหลักสูตร กในรูปแบบที่สนองตอบต่อความต้องการ

ตลาดแรงงานก(Demand driven)กบนพื้นฐานความพร้อมด้านคณาจารย์กและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
๑.๔ สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการกโดยพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิ ทยาลัยกจัดให้

มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม กจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กเรียนรู้ ประสบการณ์และสร้าง
เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูงกทั้งในและต่างประเทศ 

๑.๕ ผลิตบัณฑิตโดยมุ่งเน้นเชิงคุณภาพกบนพื้นฐานตามเกณฑ์การจัดการศึกษาที่ดี กด้วยต้นทุน
ที่เหมาะสม 

๒. นโยบายด้านการวิจัย 
๒.๑   ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยขั้นพื้นฐานและประยุกต์ กทั้งนี้กที่ให้ความส าคัญกับงานวิจัย

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรวมถึงสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กทั้งด้านงานหัตถกรรม
และอุตสาหกรรม 

๒.๒ จัดตั้งสถาบันก/กศูนย์วิจัยเฉพาะทาง กเพ่ือสนองตอบความต้องการของภาคอุตสาหกรรม   
บนพื้นฐานความพร้อมบุคลากรและเครือข่าย 

๓. นโยบายด้านวิชาการ 
๓.๑   บริการด้านวิชาการกด้านวิชาชีพสู่ชุมชนท้องถิ่นกวิสาหกิจชุมชนกและภาคอุตสาหกรรม 
๓.๒ จัดตั้งศูนย์บริการวิชาชีพร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน   
๓.๓   ถ่ายทอดความรู้วิชาชีพและการจัดการในการสร้างผู้ประกอบการขนาดเล็ก 
 
 
 



๔. นโยบายด้านศาสนากศิลปะกและวัฒนธรรม 
๔.๑   ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย กให้มีความก้าวหน้า กรวมถึงการวิจัย

และฟ้ืนฟูต่อยอดแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม กเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา dปลูกฝังค่านิยม dและ
จิตส านึกท่ีดีทางวัฒนธรรม   

๔.๒ ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย กตลอดจนถึงการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กเพ่ือการเรียนรู้
และเผยแพร่สู่สังคมโลก 

๔.๓   สร้างความเข้าใจอันดีกระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนากให้น าหลักธรรมของศาสนามาใช้
ในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

๘. ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

วิสัยทัศน์ 
“วิชาชีพสร้างสรรคก์ปฏิบัติงานเด่นกเน้นความสุขกมุง่สู่อาเซยีน”  

พันธกิจ  
๑. จดัการศึกษาวิชาชีพทีเ่น้นให้นักศึกษาคดิสร้างสรรคแ์ละปฏิบัติงานได้จรงิ  
๒. รบัใช้สังคมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและประชาคมอาเซียน  
๓. พัฒนาและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยมคีวามสุข  

ค่านิยมหลัก 
“มีความรับผิดชอบกกอปรด้วยคุณธรรมกเลิศล้ าความสามัคคี กมีเปูาหมายร่วมกันกยึดมั่นสร้างความ

เชี่ยวชาญงานที่ปฏิบัติ” 
Rก–กResponsibilityก(ความรับผิดชอบ)  
ถือเป็นจิตส านึกพ้ืนฐานที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนกทุกระดับกต้องเคารพและยึดมั่น กโดยต้อง

รับผิดชอบงานที่ปฏิบัติกทั้งในขั้นตอนการวางแผนกวิธีการปฏิบัติและผลของสิ่งที่ได้กระท าลงไป 
Mก–กMoralก(คุณธรรมกจริยธรรม) 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กควรมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจ กและ

น ามาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง 
Uก–กUnityก(ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว) 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กไม่ว่าจะปฏิบัติงานอยู่ กณกเขตพ้ืนที่ใดก็ต้อง

มีใจรวมเป็นหนึ่งเดียว กมีความสามัคคีกลมเกลียว กร่วมใจกันท างานกเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและราชการ
เป็นหลัก 

 
 
 



Tก–กTargetก(เป้าหมาย) 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกควรด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานต่างๆ กอย่างมี

เปูาหมายกมีจุดหมายที่ชัดเจนที่จะปฏิบัติงานเพื่อใคร กเพ่ืออะไรกและอย่างไร กและบุคลากรทุกคนควรยึดมั่นใน
เปูาหมายเดียวกันกบนพื้นฐานปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

Kก–กKeenก(ความเชี่ยวชาญ) 
ในฐานะที่มหา วิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ กเป็นสถาบันการศึกษา กดังนั้นกค่านิยมหนึ่งที่

บุคลากรควรมี กคือกการใฝุหาความรู้ กการมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ กเพ่ือหล่อหลอมให้เกิดความเชี่ยวชาญ     
ทั้งในด้านทฤษฎีกและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพต่างๆกและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 
๑. การบริหารจัดการทีเ่ขม้แข็งก(รวมถึงการบริหารสินทรัพย์) 
๒. การสร้างภาพลักษณแ์ละประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
๓. การเพ่ิมมูลค่างานวิชาการและงานวิจัยสู่เศรษฐกจิและสังคม  
๔. การพัฒนาเครือขา่ยมหาวิทยาลัยให้เขม้แข็ง  
๕. การพัฒนาคุณภาพนกัศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  
๖. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กที่จัดต้ัง
ขึ้นมาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กพ.ศ.ก๒๕๔๘กเพ่ือจัดการเรียนการสอนและผลิต
บัณฑิตที่มีประสิทธิภาพกเชี่ยวชาญด้านการศึกษาและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม 

๓๐กกันยายนก๒๕๔๘กมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกแต่งต้ังกผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานเพชร     
ชินินทรกเป็นผู้ประสานงานด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม กตามค าสั่งกที่ก๑๕๕ก/ก๒๕๔๘กลงวันที่ก๓๐กกันยายน 
๒๕๔๘ 

๑๕กมีนาคม ก๒๕๔๙ กเริ่มต้นก่อตั้ง กคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กจากการคิดเห็นร่วมกันของ
คณะกรรมการจัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กซึ่งประกอบด้วย กรองอธิการบดีฝุายวิชาการ กเป็นประธาน
คณะกรรมการ กผู้บริหาร กและคณาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกา รกสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล กสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต กสาขาวิชาเทคนิคศึกษา กและสาขาวิ ชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์กในวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ กรวมก๑๖กคนกร่วมพิจารณาการแบ่งส่วนราชการและภาระงานของ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกโดยให้มีก๑กส านักก๒กภาควิชากคือ 

๑. ส านักงานคณบดี 
๒. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ๕ สาขาวิชา  
 -   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
 -   สาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการ 
 -   สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
 -   สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง 
 -   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
๓.  ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ประกอบด้วย ๓ สาขาวิชา  
 -   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 -   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 -   สาขาวิชาเทคนิคศึกษา 

๒๘กมีนาคม ก๒๕๔๙ กประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กจัดตั้งคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  

๑๔กพฤศจิกายนก๒๕๔๙กกระทรวงศึกษาธิการ กออกกฎกระทรวงใ ห้จัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

๑กกุมภาพันธ์ก๒๕๕๐กมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกมีประกาศแต่งตั้งกนายสมยศกอัมหิรัญ 
เป็นคณบดกีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกตามค าสั่งกทีก่๐๙๙ก/ก๒๕๕๑กลงวันที่ก๒๕กมกราคมก๒๕๕๐ 



๓กตุลาคม ก๒๕๕๐กประกาศกระทรวงศึกษาธิการในราชกิจจานุเบกษา กให้แบ่งส่วนราชการในคณะ         
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมกดังนี้ 

 ๑. ส านักงานคณบดี 
 ๒. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ๓.  ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

การแบ่งส่วนราชการ กของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กเรื่อง  
การแบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กพ.ศ.ก๒๕๔๙กประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา กเล่มก๑๒๔ 
ตอนพิเศษก๑๖๓กหน้าก๑๔กวันทีก่๒๖กตุลาคมก๒๕๕๐กดังนี้ 

แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ (Organization Chart) 
 

 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๒ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 

๒.๑   สภาพแวดล้อมภายใน 

 จุดแข็ง 

๑. บัณฑิตของคณะฯกเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการก/กสถานศึกษา 
๒. คณะก/กมหาวิทยาลัยฯกพัฒนามาจากสถาบันการศึกษาท่ีเก่าแก่กมีชื่อเสียงในอดีตกท าให้ได้รับการ

ยอมรับจากสังคม 
๓. อาจารย์มีประสบการณ์ในวิชาที่สอนกท าให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
๔. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการท างานก(จิตบริการกรักในองค์กรกและท างานเป็นทีม) 
๕. ที่ตั้งคณะฯกอยู่ใจกลางเมืองกย่านศูนย์กลางธุรกิจกการคมนาคมที่สะดวกและหลากหลาย 
๖. เป็นองค์กรขนาดเล็กกบุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนากและคล่องตัวในการท างาน 

 จุดอ่อน 

๑. บุคลากรสายสนับสนุนกขาดขวัญและก าลังใจในการท างานกเนื่องจากกไม่ทราบความก้าวหน้า      
ในอาชีพ 

๒. ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองในวิชาชีพเฉพาะกในสายงานที่ตนเองรับผิดชอบ 
๓. บุคลากรสายสนับสนุนกขาดการพัฒนาความรู้กและเทคโนโลยีใหม่ๆกที่เก่ียวข้องกับการท างาน 
๔. การประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของคณะฯกขาดประสิทธิภาพ 
๕. ภาระงานของอาจารย์มีปริมาณมากกส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอน 
๖. ขาดการสนับสนุนให้บุคลากรท าวิจัย 
๗. ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการไม่ทันสมัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.๒   สภาพแวดล้อมภายนอก 

 โอกาส 

๑. การเปิดเสรีประชาคมอาเซียนกท าให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง        
เพ่ิมมากข้ึน 

๒. มีแหล่งทุนสนับสนุนวิจัยก/กการเผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีหลากหลาย 
๓. สภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกท าให้บุคลากรต้องได้รับการพัฒนา 
๔. สถานประกอบการก/กสถานศึกษากให้ความเชื่อมั่นและยอมรับกในศักยภาพของนักศึกษา           

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกในการฝึกงานก/กฝึกสอน 
๕. เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอกกเช่นกสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ก/กศึกษาศาสตร์,กสมาคม     

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไทย,กเครือข่ายศิษย์เก่ากฯลฯกท าให้บุคลากรและการจัดการศึกษาของคณะฯ 
ได้รับการพัฒนา 

 ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม 

๑. สภาพสังคมรอบมหาวิทยาลัยฯกมีการจ าหน่ายกเหล้ากบุหรี่กและยาเสพติดกเป็นเหตุให้นักศึกษา   
เข้าไปเกี่ยวข้องได้ง่าย 

๒. การแข่งขันจากมหาวิทยาลัยฯกทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
๓. ค่านิยมของเยาวชนไม่สนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์กวิชาวิทยาศาสตร์ก(ค านวณ)กวิชาภาษาต่างประ 

เทศกท าให้มหาวิทยาลัยมีตัวเลือกในการรับนักศึกษาน้อย 
๔. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากบังคับให้ใช้เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 

เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเก่า ท าให้มหาวิทยาลัยฯ เสียโอกาสในการได้รับการยอมรับจาก
บุคคลภายนอก 

๕. สถานภาพของรัฐบาลไม่ม่ันคงกท าให้การวางแผนการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒.๓   การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์และประเด็นท้ายทาย 

  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 ผลจากการวิเคราะห์กSWOTกAnalysisกพบว่ากต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
ในปัจจุบันอยู่ในต าแหน่งที่กมีจุดอ่อนและภัยคุกคามสูง  

 ประเด็นท้าทาย 
 ประเด็นท้าทายกได้แก่กประเด็นที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการเปลี่ยนต าแหน่ง ทางยุทธศาสตร์ กจากการ
เสียเปรียบเป็นได้เปรียบในเชิงรุกกดังนั้นกจึงน าประเด็นที่ท้าทายมาตั้งเป็ นประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ ครุศาสตร์
อุตสาหกรรมก๔กประเด็นกดังนี้ 
 ๑.  การบริหารจัดการ 
 ๒.  การพัฒนางานสร้างสรรค์ 
 ๓.  การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 ๔.  คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๓ 

ยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

วิสัยทัศน์ 
วชิาชีพสร้างสรรค์กเชี่ยวชาญปฏิบัติกคุณธรรมเป็นเลิศกมุ่งสู่อาเซยีน 

พันธกิจ 
๑. ใช้หลักการบริหารการจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วม   
๒. ส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์กนวัตกรรมเชิงสร้างสรรคก์ทางด้านการศึกษากและเทคโนโลยี 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรกให้มีศักยภาพตามกรอบภาระงานกและก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 
๔. ผลิตครวูิชาชีพและนกัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกรวมทัง้กพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา               

และอุตสาหกรรม 
๕. สร้างเครอืข่ายความร่วมมือกเพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคม 
๖. ส่งเสริมใหมี้การอนุรกัษ์กท านุบ ารงุศลิปวัฒนธรรมกรกัษาธรรมชาติกและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
๑.  การบริหารจัดการ 
๒.  การพัฒนางานสร้างสรรค์ 
๓.  การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
๔.  คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ปี) ความคิดริเริ่ม 

(วิธีการ / กลยุทธ์) ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 

ด้านประสิทธิผล 
๑. มีผลงานทางการ

บริหารเป็นที่ยอมรับ 
 

- ระดับผลสัมฤทธ์ิของ
การด าเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์  
(ร้อยละ) 

-
 
 
 
  

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ - การประเมินผลการ
ด าเนินการ 

๒. เชื่อมั่นในระบบ   
การบริหารจัดการ 

- ร้อยละของความ
เชื่อมั่นของการบริหาร 

ไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 
- จัดท าแบบประเมิน

ความเชื่อมั่น 

ด้านคุณภาพบริการ 
๑. ความพึงพอใจของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
- ผู้รับบริการมีความ   

พึงพอใจต่อการ 
บริหารงาน  
(ไม่ต่ ากว่า ๓.๕) 

- ๓.๕ ๓.๕ ๓.๕ ๓.๕ - ส่งเสริมการท างาน
แบบมีส่วนร่วมอย่าง
มีธรรมาภิบาล 

ด้านประสิทธิภาพ 
๑. กระบวนการ

บริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- มีแผนการด าเนินงาน
(งบประมาณ / กรอบ
อัตราก าลัง / แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ)       
ทุกปีงบประมาณ 

- ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - แผนการด าเนินงาน
(งบประมาณ /
กรอบอัตราก าลัง / 
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ) 

- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่ม ี 
ต่อกระบวนการ 
บริหารงาน  
(ไม่ต่ ากวา่ ๓.๕) 

- ๓.๕ ๓.๕ ๓.๕ ๓.๕ - จัดท าคู่มือปฏิบัต ิ
งานบุคลากรสาย
สนับสนุน                                

- แนวทางการ  
ปฏิบัติงานตาม หลัก
ธรรมาภิบาล 

ด้านพัฒนาองค์กร 
๑. พัฒนาผู้บริหาร - ร้อยละของผู้บริหาร   

ที่ได้รับการพัฒนา 
- ๘๐ ๘๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - การพัฒนา        

ผู้บริหาร 
๒. ระบบบริหารจัดการ - ร้อยละความพึงพอใจ - ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ - การพัฒนาระบบ

บริการจัดการ 

 



ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การบริหารจัดการ (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ปี) ความคิดริเริ่ม 

(วิธีการ / กลยุทธ์) ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 

ด้านพัฒนาองค์กร (ต่อ) 
๓. งบประมาณ - ร้อยละของ 

งบประมาณการ 
บริหารจัดการ 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ - จัดท าแผนใช้จ่าย
งบประมาณในการ
บริหารจัดการ 

๔. พัฒนาเจ้าหน้าที ่/
บุคลากรสาย
สนับสนุน ให้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ     
ในการปฏิบัติงาน 

- จ านวนบุคลากร       
ที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความเช่ียวชาญ  
(ร้อยละ) 

- ๕๐ ๘๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - การพัฒนาบุคลากร 
สายสนับสนุน 

 

๕. พัฒนาสภาพ      
แวดล้อมให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ 

- ความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษา  
(ไม่ต่ ากว่า ๓.๕) 

- ๓.๕ ๓.๕ ๓.๕ ๓.๕ - จัดสภาพแวดล้อม  
ที่ส่งเสริมการ   
เรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ์ / แผนงาน โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

แหล่งงบประมาณ 
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 

ด้านประสิทธิผล                
๑. การประเมินผลการด าเนินการ - โครงการจัดท าแบบประเมิน

ผู้บริหารและแบบประเมินความ
เชื่อมั่นในระบบบริหารจัดการ 

รองคณบดีฝุายบริหาร - ๐.๐๕ - ๐.๐๕ - งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้
๒. จัดท าแบบประเมินความ

เชื่อมั่น 
       

ด้านคุณภาพบริการ                
๑. ส่งเสริมการท างานแบบ         - โครงการ "คนดี ศรีครุศาสตร"์             รองคณบดีฝุายกิจการทั่วไป              - ๐.๒ ๐.๒ ๐.๒ ๐.๒ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

มีส่วนร่วมอย่างมีธรรมาภิบาล - โครงการประเมินผลการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรและนักศึกษา 

คณะกรรมการคณะฯ              - - ๐.๒ - ๐.๐๕ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

ด้านประสิทธิภาพ                
๑. แผนการด าเนินงาน 

(งบประมาณ/กรอบ
อัตราก าลัง/แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ) ทุกปีงบประมาณ 

- โครงการจัดท าแผนงาน
(งบประมาณ / กรอบอัตราก าลัง /
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ)  
ทุกปีงบประมาณ 

คณะกรรมการคณะฯ - - - - - งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

๒. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานบุคลากร
สนับสนุน 

- โครงการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

คณะกรรมการคณะฯ - - ๐.๐๕ - ๐.๐๕ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

๓. แนวทางการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

           
 

ด้านพัฒนาองค์กร 
๑. การพัฒนาผู้บริหาร 

 
- โครงการพัฒนานักบริหาร 

 
คณบด ี

 
- 

 
๐.๓ 

 
๐.๓ 

 
๐.๓ 

 
๐.๓ 

 
งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

๒. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ รองคณบดีฝุายบริหาร - - ๐.๑ - ๐.๑ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการ (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ / แผนงาน โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

แหล่งงบประมาณ 
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 

๓. การจัดท าแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณในการบริหาร
จัดการ 

- จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ในการบริหารจัดการ 

รองคณบดีฝุายบริหาร - - - - - งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

๔. การพัฒนาบคุลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. การจัดสภาพแวดล้อม         

ทีส่่งเสริมการเรียนรู ้

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การสื่อสารภาษาต่าง 
ประเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสาร 
สนเทศ 

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดการความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

- โครงการจัดสภาพแวดล้อม         
ที่ส่งเสริมการเรียนรู ้

รองคณบดีฝุายบริหาร 
รองคณบดีฝุายบริหาร 
 
 
รองคณบดีฝุายบริหาร 
 
 
รองคณบดีฝุายบริหาร 
 
 
รองคณบดีฝุายกิจการทั่วไป 
 
 
 
 

- 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

๐.๑๕ 
๐.๑๕ 

 
 
- 
 
 
- 
 
 

๐.๕ 
 

๐.๑๕ 
๐.๑๕ 

 
 
- 
 
 
- 
 
 

๐.๕ 
 

๐.๒๕ 
๐.๑๕ 

 
 

๐.๑ 
 
 
- 
 
 

๐.๕ 
 

๐.๒๕ 
๐.๑๕ 

 
 
- 
 
 

๐.๑ 
 
 

๐.๕ 
 

งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้
งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้
 
 
งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้
 
 
งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้
 
 
งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนางานสร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ปี) ความคิดริเริ่ม 

(วิธีการ / กลยุทธ์) ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 

ด้านประสิทธิผล 
๑. การบริการวิชาการ

ที่เป็นท่ีประสิทธิ 
ภาพ 

- ร้อยละของผู้เข้ารับ
บริการที่น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ 

- - ๕ ๕ ๕ - การติดตามและ
ประเมินผลผู้รับ 
บริการวิชาการ 

๒. ผลงานวิจัยท่ีน าไป 
ใช้ประโยชน์ 

- ร้อยละของผลงานวิจัย   
ที่น าไปใช้ประ โยชน์ 

- - ๓๐ ๓๐ ๓๐ - สนับสนุนและ
ส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

๓. คณะครุศาสตร์ฯ มี
ผลงานสร้างสรรค์
ได้รับการยอมรับ 

- จ านวนผลงาน        
สร้างสรรค์ที่ได้รับการ      
เผยแพร่ 

- - ๖ ๗ ๗ - ส่งเสริมให้บุคลากร
น าผลงานสร้าง 
สรรค์ไปสู่เวที 
ภายนอก 

ด้านคุณภาพบริการ 
๑. ระบบและกลไกการ

พัฒนางานสร้าง 
สรรค์ที่มีประสิทธิ 
ภาพ 

- ระดับความพึงพอใจ   
ของผู้ใช้ระบบและ 
กลไกฯ ท่ีพัฒนาขึ้น 

- - ๓.๕ ๓.๕ ๓.๕ - ติดตามประเมินผล
ระบบและกลไก    
ที่สร้างขึ้น 

๒. บุคลากรมีความ 
สามารถในการ
ท างานสร้างสรรค์ 

- จ านวนงานสร้างสรรค ์  
ที่เกิดขึ้น 

- - ๖ ๗ ๗ - สร้างแรงจูงใจ 
กระบวนการ
สนับสนุน ส่งเสริม
การท างานสร้าง 
สรรค ์

ด้านประสิทธิภาพ 
๑. สร้างระบบและ

กลไกการส่งเสริม
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

- ความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียระบบ
และกลไกการพัฒนา  
งานสร้างสรรค ์

- - ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ - การพัฒนาระบบ
และกลไกการ
ส่งเสริมงานสร้าง 
สรรค ์

๒. การพัฒนา
สมรรถนะของ
บุคลากรด้าน  
งานสร้างสรรค์ 

- จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา 

- - ๗ ๗ ๗ - ให้ความรู้ เพื่อให้มี
สมรรถนะในการ
ท างานสร้างสรรค ์

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนางานสร้างสรรค์ (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ปี) ความคิดริเริ่ม 

(วิธีการ / กลยุทธ์) ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 

  
     

- ขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านงาน
สร้างสรรค ์

ด้านพัฒนาองค์กร 
๑. ก าหนดสมรรถนะ

ของบุคลากร 
- สมรรถนะหลักและ

สมรรถนะรองของ
บุคลากรได้รับการ
ยอมรับ 

- - ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ - ศึกษาแนวทางการ
ก าหนดสมรรถนะ 
บุคลากร 

๒. มีหลักสูตรการ
บริการวิชาการ 

- จ านวนหลักสูตรบริการ
วิชาการ ที่ได้รับความ
นิยมจากผู้เข้ารับการ
อบรม 

- - ๓ ๓ ๓ - พัฒนาหลักสูตรให้
ตรงกับความต้อง 
การและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

๓. นโยบายการบริหาร
จัดการด้านการ
สร้างสรรค์ 

- นโยบายที่มีประสิทธิ 
ภาพ โปร่งใส ได้รับการ
ยอมรับจากผู้ปฏิบัติ 

- - ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ - การก าหนดทิศทาง 
ที่ชัดเจนและสร้าง
แรงจูงใจ 

๔. งบประมาณ     
ด้านวิจัย 

- อัตราส่วนเงินสนับสนุน
ของคณะฯ 

- - ๐.๓ ๐.๓ ๐.๓ - การจัดหาแหล่งทุน
สนับสนุน 

๕. งบประมาณ     
ด้านบริการวิชาการ 

- อัตราส่วนระหว่างเงินท่ี
มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุน 
: เงินเก็บจากผู้เข้ารับ
บริการวิชาการ 

- - ๘๐:๒๐ ๘๐:๒๐ ๘๐:๒๐ - การจัดหาแหล่งทุน
สนับสนุน 

 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนางานสร้างสรรค์ 
 

กลยุทธ์ /แผนงาน โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณ (ล้านบาท) แหล่งงบประมาณ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 
 

 ด้านประสิทธิผล                

๑. การติดตามและประเมินผล
ผู้รับบริการวิชาการ 

- โครงการติดตามและประเมินผล
ผู้รับบริการวิชาการ 

คณะกรรมการ - - ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๐.๑ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

๒. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

- โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการงาน
สร้างสรรค ์

คณบด ี/ คณะกรรมการ - - - - ๐.๗๕ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้/  
งปม.สนับสนุนการด าเนินงาน UBI 

๓. ส่งเสริมให้บุคลากรน าผลงาน
สร้างสรรค์ไปสูภ่ายนอก 

- โครงการ "เพชรครุศาสตร"์ เพื่อ
เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค ์

คณบด ี/ คณะกรรมการ - - - - ๑.๕๕ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

ด้านคุณภาพบริการ                 

๑. ติดตามประเมินผลระบบ   
และกลไกท่ีสร้างขึ้น 

- โครงการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนางานสร้างสรรค ์

คณะกรรมการ - - ๐.๑๕ ๐.๒ ๐.๒๕ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

๒. สร้างแรงจูงใจ กระบวนการ
สนับสนุน ส่งเสริม การท างาน
สร้างสรรค ์

- โครงการจัดท าแนวทางการส่งเสริม
การท างานสร้างสรรค ์

คณบดี / ผู้บริหาร /         
คณะกรรมการ 

- - ๐.๑๕ ๐.๒ ๐.๒๕ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

ด้านประสิทธิภาพ                 
๑. การพัฒนาระบบและกลไก 

การส่งเสริมงานสร้างสรรค ์   
ที่มีประสิทธิภาพ 

- โครงการพัฒนาระบบและกลไก  
การส่งเสริมงานสร้างสรรค ์

คณะกรรมการ - - ๐.๒ ๐.๒๕ ๐.๓๕ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

๒. ให้ความรู้ เพื่อให้มีสมรรถนะ
ในการท างานสร้างสรรค ์

- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"งานวิจัยทางครุศาสตร"์ 

คณะกรรมการ - ๐.๓๕ ๐.๓๕ ๐.๓๕ ๐.๔๐ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนางานสร้างสรรค์ (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ /แผนงาน โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณ (ล้านบาท) แหล่งงบประมาณ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 
 

  - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"การบริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ" 

คณะกรรมการ - - ๐.๑๕ ๐.๒๕ ๐.๓๕ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

๓. ขยายเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านงานสร้างสรรค ์

- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ       
"ครุศาสตร์สู่อุตสาหกรรม" 

คณบดี / คณะกรรมการ - - ๐.๐๕ ๐.๐๖ ๐.๐๗ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

  - โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ   
"ครุศาสตร์บริการ" 

คณบดี / คณะกรรมการ - - ๐.๐๕ ๐.๐๖ ๐.๐๗ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

ด้านการพัฒนาองค์กร                 
๑. ศึกษาแนวทางการก าหนด

สมรรถนะ บุคลากร 
- โครงการจัดท าสมรรถนะบุคลากร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คณบดี / ผู้บริหาร / 
คณะกรรมการ 

- - ๐.๑๕ ๐.๒๕ ๐.๓๕ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

๒. พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับ 
ความต้องการและทันต่อ    
การเปลี่ยนแปลง 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรบริการ
วิชาการ 

คณบดี / ผู้บริหาร / 
คณะกรรมการ 

- - ๐.๓๕ ๐.๓๕ ๐.๔๐ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

๓. การก าหนดทิศทางที่ชัดเจน
และสร้างแรงจูงใจ 

- โครงการจัดท าแนวทางการบริหาร
จัดการงานสร้างสรรค ์

คณบดี / ผู้บริหาร / 
คณะกรรมการ 

- - ๐.๐๕ ๐.๐๗ ๐.๐๙ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

๔. การจัดหาแหล่งทุนสนับสนุน - โครงการจัดหาแหล่งทุนการบริการ
วิชาการ 

คณะกรรมการ - - ๐.๐๕ ๐.๐๖ ๐.๐๗ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

 - โครงการจัดหาแหล่งทุนการวิจัย คณะกรรมการ - - ๐.๐๕ ๐.๐๖ ๐.๐๗ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ปี) ความคิดริเริ่ม 

(วิธีการ / กลยุทธ์) ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 

ด้านประสิทธิผล 
๑. บุคลากรมีความสุข

ในการท างาน 
- ร้อยละของบุคลากร     

ที่มีความสุขในการ
ท างาน 

- ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๘๕ - ส่งเสริมให้บุคลากร
ท างานอย่างม ี 
ความสุข 

- สัดส่วนของการย้าย 
    ที่ท างานของสาย

สนับสนุน 

- ๐.๑ ๐.๐๕ ๐.๐๕ ๐.๐๓ - ส่งเสริมการสร้าง
แรงจูงใจในการ
ท างาน 

๒. การยอมรับจาก
บุคคลภายนอก 

- ร้อยละของผู้รับบริการ   
ที่ยอมรับต่อบุคลากร 

- ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ - สนับสนุนการเผย 
แพร่ผลงานของ
บุคลากร 

ด้านคุณภาพบริการ 
๑. บุคลากรยอมรับและ

ตระหนักในความ 
ส าคัญของการพัฒนา 

- ร้อยละของบุคลากร     
ที่ยอมรับและตระหนัก 
ในความส าคัญของ    
การพัฒนา 

- ๗๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ - ส่งเสริมการให้
ความส าคัญต่อ  
การพัฒนา 

๒. บุคลากรมีความ 
สามารถตาม
สมรรถนะ 

- ร้อยละของบุคลากร    
ที่มีสมรรถนะตาม  
เกณฑ์ที่ก าหนด 

- ๖๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ - ส่งเสริมการสร้าง
แรงจูงใจในการ
พัฒนาสมรรถนะ 

- ร้อยละของบุคลากร    
ที่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะ  
ที่ก าหนด 

- ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕  

๓. ความพึงพอใจ     
ของบุคลากร 

- ร้อยละของบุคลากร     
ที่พึงพอใจต่อผลการ
พัฒนาท่ีได้รับ 

- ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ - สนับสนุนการเผย 
แพร่ความสามารถ
ของบุคลากร 

- ร้อยละของผู้รับบริการ  
ที่พึงพอใจต่อบุคลากร 

- ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐  

ด้านประสิทธิภาพ 
๑. กระบวนการใน   

การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ 

- ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความเข้าใจต่อกระบวน 
การสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ 

- ๗๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ - ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะด้านจิตบริการ 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ปี) ความคิดริเริ่ม 

(วิธีการ / กลยุทธ์) ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 

ด้านประสิทธิภาพ (ต่อ) 
 - ประสิทธิภาพของ

กระบวนการในการ
สื่อสารและประชา 
สัมพันธ์ 

- ๗๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ - ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะด้านจิตบริการ 

๒. กระบวนการในการ
พัฒนาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

- ร้อยละของการบรรลุ
เปูาหมายตาม        
วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการ 

- ๗๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ - ส่งเสริมและ     
สนับสนนุการพัฒนา
ตนเองในวิชาชีพ
เฉพาะ ในสายงานที่  
ตนเองรับผิดชอบ 

๓. กระบวนการวัด  
และประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากร 

- ร้อยละของบุคลากร    
ที่ยอมรับต่อการ       
วัดและประเมินผล 

- ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ - สนับสนุนการวัด
และประเมินอย่าง
โปร่งใส และ
ยุติธรรม 

ด้านพัฒนาองค์กร 
๑. สื่อสารภายในองค์กร

ให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกันและตระหนัก
ถึงความส าคัญ 

- ร้อยละของบุคลากร    
ที่รับรู้และยอมรับ 

- ๗๐ ๘๐ ๘๕ ๙๐ - ส่งเสริมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการ
พัฒนาองค์กร 

๒. ก าหนดสมรรถนะ   
ที่เป็นมาตรฐาน   
ขั้นต่ าในการพัฒนา
บุคลากรในองค์กร 

- จ านวนสมรรถนะขั้นต่ า
ของบุคลากรที่ต้องการ
ในการพัฒนาแต่ละด้าน 

- ๕ ๖ ๗ ๘  

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
 

กลยุทธ์ /แผนงาน โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

แหล่งงบประมาณ 
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 

ด้านประสิทธิผล                
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรท างาน

อย่างมีความสุข 
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ

ท างาน 
รองคณบดีฝุายกิจการทั่วไป   - -  ๐.๒   ๐.๒   ๐.๒   งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

๒. ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจใน
การท างาน 

๓. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
ของบุคลากร 

-  โครงการ “คนด ีศรีครุศาสตร”์ 
 
- โครงการประชุมวิชาการ          

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

รองคณบดีฝุายกิจการทั่วไป 
 
รองคณบดีฝุายวิชาการ 

- 
 
- 

๐.๒ 
 
- 

๐.๒ 
 

๐.๑ 

๐.๒ 
 

๐.๑ 

๐.๒ 
 

๐.๑ 

งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้
 
งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

ด้านคุณภาพบริการ 
  

            
๑. ส่งเสริมการให้ความส าคัญ    

ต่อการพัฒนา 
๒. ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจ    

ในการพัฒนาสมรรถนะ 
๓. สนับสนุนการเผยแพร่ความ 

สามารถของบุคลากร 

-  โครงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
แบบมีส่วนร่วม 

 
 
- โครงการ “คนดี ศรีครุศาสตร”์ 

รองคณบดีฝุายบริหาร 
 
 
 
รองคณบดีฝุายกิจการทั่วไป 
 

- 
 

 
 

- 

๐.๒๕ 
 
 
 
๐.๒ 

- 
 
 
 

๐.๒ 

- 
 

 
 
๐.๒ 

๐.๓ 
 

 
 
๐.๒ 

งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้
 
 
 
งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

ด้านประสิทธิภาพ 
๑. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ    

ด้านจิตบริการ 

 
-  โครงการสัมมนาการพัฒนาองค์กร

ให้มีจิตบริการอย่างมีคุณภาพ 

  
รองคณบดีฝุายบริหาร 

 
- 

 
- 

 
๐.๕ 

 
- 

 
๐.๕ 

  
งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้
 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาตนเองในวิชาชีพเฉพาะ
ในสายงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

-  โครงการอบรมให้ความรู้ตาม
สมรรถนะและภาระงานของ
บุคลากร 

รองคณบดีฝุายบริหาร - - ๐.๒ - ๐.๒ งปม.แผ่นดิน/งปม.รายได ้



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ /แผนงาน โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

แหล่งงบประมาณ 
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 

 -  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน
รูปแบบการสอนและการวิจัย      
ในช้ันเรียน 

รองคณบดีฝุายวิชาการ - ๐.๒ - ๐.๓ - งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

๓. สนับสนุนการวัดและประเมิน
อย่างโปร่งใส่ และยุติธรรม 

-  โครงการให้ความรู้และท าความ 
   เข้าใจร่วมกันในการวัดและ

ประเมินผลงาน 

รองคณบดีฝุายบริหาร - - ๐.๐๕ - ๐.๐๕ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

ด้านการพัฒนาองค์กร 
๑. ส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้าใจ  

ในการพัฒนาองค์กร 

 
-  โครงการส่งเสริมเพื่อสร้างความ

เข้าใจในการพัฒนาองค์กร 

  
รองคณบดีฝุายบริหาร 

 
- 

 
๐.๐๕ 

 
- 

 
๐.๐๕ 

 
- 

  
งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ปี) ความคิดริเริ่ม 

(วิธีการ / กลยุทธ์) ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 

ด้านประสิทธิผล 
๑. ศิษย์เก่าและบัณฑิต

สามารถออกสู่ตลาด 
แรงงานอาเซียน 

- จ านวนของศิษย์เก่าและ
บัณฑิตที่เข้าสู่ตลาดแรง 
งานอาเซียน 

- ๑ ๒ ๓ ๓ - ติดตาม ประเมินผล
ศิษย์เก่าและบัณฑิต 

- ร้อยละของบัณฑิตที่ได้
งานท า 

- ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๘๕ 

๒. อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการ
ยอมรับจากภายนอก 

- จ านวนรางวัลของ
อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน    

- ๑ ๑ ๑ ๑ - ส่งเสริม สนับสนุน
การท าผลงานทาง
วิชาการ 

- จ านวนผลงานของ
อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

- ๕ ๕ ๕ ๕ 

ด้านคุณภาพบริการ 
๑. ความพึงพอใจของ

นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตาม
หลักสูตร 

- ร้อยละของนักศึกษา    
ที่ส าเร็จการศึกษา    
ตามหลักสูตร   

- ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๘๕ - ส่งเสริม สร้าง
แรงจูงใจ สนับสนุน 
เพื่อให้ส าเร็จการ 
ศึกษาตามก าหนด    
เวลาของเกณฑ์
หลักสูตร 

- ระดับความพึงพอใจฯ - ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ 

๒. ความพึงพอใจในการ
พัฒนาของอาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

- ร้อยละของความ        
พึงพอใจของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 
ที่ระดับคะแนนเกิน 
๓.๕๑ 

- ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ - ส่งเสริม สนับสนุน 
ใหอ้าจารย์และ
บุคลากรสาย    
สนับสนุน ให้มีการ
พัฒนาตนเอง 

ด้านประสิทธิภาพ 
๑. กระบวนการในการ

จัดการเรียนการสอน 
- ร้อยละของนักศึกษาท่ีมี

ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน ที่ระดับคะแนน
เกิน ๓.๕๑ 

- ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ - ส่งเสริมและสนับ 
สนุน กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ปี) ความคิดริเริ่ม 

(วิธีการ / กลยุทธ์) ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 

ด้านประสิทธิภาพ (ต่อ) 
๒. กระบวนการในการ

พัฒนานักศึกษา 
- ร้อยละของนักศึกษาท่ีมี

ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการพัฒนา
นักศึกษา ที่ระดับคะแนน
เกิน ๓.๕๑ 

- ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ - ส่งเสริมและ    
สนับสนุน กระบวน 
การ ในการพัฒนา
นักศึกษา 

๓. กระบวนการในการ
พัฒนาอาจารย์ 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

- ร้อยละของอาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุน   
ที่มีความพึงพอใจ       
ต่อกระบวนการพัฒนา   
ที่ระดับคะแนนเกิน 
๓.๕๑ 

- ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ - ส่งเสริมการพัฒนา
อาจารย์ และ
บุคลากร สาย
สนับสนุน 

๔. การปรับปรุง 
สนับสนุนและพัฒนา
สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

- ความพึงพอใจต่อสิ่ง
อ านวยความสะดวก   
ของผู้บริหาร อาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุน
และนักศึกษา 

- ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ - แผนพัฒนา        
สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

ด้านพัฒนาองค์กร 
๑. อาจารย์ และ

บุคลากรสายสนับ 
สนุน เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

- ร้อยละของอาจารย ์ที่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา  
ตรงตามเกณฑ์หลักสูตร      

- ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๘๕ - พัฒนาอาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับ 
สนุน ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์และภาระงาน
ที่ก าหนด 

- จ านวนบุคลากร        
สายสนับสนุน เป็นไป
ตามเกณฑ ์และภาระงาน
ที่ก าหนด 

- ๔ ๕ ๖ ๖ 

๒. นักศึกษาท่ีมี  
คุณสมบัติตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

- จ านวนนักศึกษาท่ีมี
คุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์และแผนการ
รับเข้าศึกษา 

- ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๐ - แผนการรับ
นักศึกษา 

๓. อุปกรณ์สิ่งอ านวย
ความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน 

- มีปริมาณเพียงพอ และ
เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรสาขาวิชาฯ ที่ 

- ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ ๓.๕๑ - แผนพัฒนาอุปกรณ์  
   สิ่งอ านวยความ

สะดวกในการ  



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย (ปี) ความคิดริเริ่ม 

(วิธีการ / กลยุทธ์) ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 

ด้านพัฒนาองค์กร (ต่อ) 
   ก าหนดไว้ในหลักสูตร      จัดการเรียนการ

สอน 
๔. หลักสูตรที่เป็นไป

ตามกรอบ TQF 
- จ านวนหลักสูตร ที่ได้รับ

การพัฒนาตามกรอบ 
TQF 

- ๒ ๒ ๒ ๒ - แผนพัฒนา      
หลักสูตร 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ /แผนงาน โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

แหล่งงบประมาณ 
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 

ด้านประสิทธิผล                
๑. ติดตาม ประเมินผล ศิษย์เก่า

และบัณฑิต 
- โครงการติดตามประเมินผล       

การมีงานท าของศิษย์เก่า 
กรรมการคณะ - - ๐.๑ - ๐.๑ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

๒. ส่งเสริม สนับสนุน การท า
ผลงานทางวิชาการ 

-  โครงการประกวดผลงาน          
ทางวิชาการ 

รองคณบดีฝุายวิชาการ - - ๐.๒ ๐.๒ ๐.๒ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

ด้านคุณภาพบริการ                 
๑. ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ    

สนับสนุน เพื่อให้ส าเร็จ
การศึกษาตามก าหนดเวลา 
ของเกณฑ์หลักสูตร 

-  โครงการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

-  โครงการเครือข่ายศิษย์เก่า       
แนะแนวอาชีพ 

กรรมการคณะ 
 
กรรมการคณะ 

- 
 
- 

- 
 
- 

๐.๒ 
 

๐.๑ 

- 
 

๐.๑ 

- 
 

๐.๑ 

งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้
 
งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

 -  โครงการพี่สอนน้อง 
-  โครงการแนะแนวการวางแผน     

กรรมการคณะ 
กรรมการคณะ 

- 
- 

- 
- 

๐.๑ 
๐.๑ 

๐.๑ 
๐.๑ 

๐.๑ 
๐.๑ 

งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้
งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

    การเรียน             
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุน   
ให้มีการพัฒนาตนเอง 

-  โครงการส่งเสริม สนับสนุน         
ให้อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน ให้มีการพัฒนาตนเอง 
 โครงการสร้างผลงาน          

ทางวิชาการ (๒๕๕๗) 
 โครงการส่งเสริมให้บุคลากร

ศึกษาต่อ (๒๕๕๘) 
 โครงการส่งเสริมให้บุคลากร 

 
 
 
รองคณบดีฝุายวิชาการ 
 
รองคณบดีฝุายบริหาร 
 
รองคณบดีฝุายบริหาร 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

๐.๕ 
 
 

๐.๕ 
 
- 
 
- 

๐.๕ 
 
 
- 
 

๐.๕ 
 
- 

๐.๕ 
 
 
- 
 
- 
 

๐.๕ 

งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้
 

 
งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้
 
งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้
 
งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ /แผนงาน โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

แหล่งงบประมาณ 
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 

 ฝึกอบรม (๒๕๕๙) 
 

      
ด้านประสิทธิภาพ  

 
      

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวน 
การจัดการเรียนการสอน 

-  โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

รองคณบดีฝุายวิชาการ - ๐.๒ ๐.๒ ๐.๒ ๐.๒ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวน 
การในการพัฒนานักศึกษา 

-  โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
และสิ่งแวดล้อม 

รองคณบดีฝุายกิจการทั่วไป - ๐.๑ ๐.๑ ๐.๑ ๐.๑ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

  -  โครงการประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ ์

รองคณบดีฝุายวิชาการ - ๐.๒ ๐.๒๕ ๐.๓ ๐.๓๕ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

  -  โครงการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการในอาเซียน 

รองคณบดีฝุายวิชาการ - - ๐.๕ - ๐.๕ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

๓. ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ 
และบุคลากรสายสนับสนุน 

-  โครงการจัดท าเอกสารทางวิชาการ 
-  โครงการพัฒนาผลงานของบุคลากร           

สายสนบัสนุนเพื่อการเลื่อนต าแหน่ง 

รองคณบดีฝุายวิชาการ 
รองคณบดีฝุายบริหาร 

- 
- 

๐.๑ 
- 

๐.๑ 
๐.๑ 

๐.๑ 
๐.๑ 

๐.๑ 
๐.๑ 

งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้
งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

ด้านการพัฒนาองค์กร 
๑. พัฒนาอาจารย์ และบุคลากร

สายสนับสนุน ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ และภาระงานท่ีก าหนด 

๒. แผนการรับนักศึกษา 

  
-  โครงการพัฒนาอาจารย์ตามสาขา

วิชาชีพ 
-  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
-  โครงการวิเคราะห์ปัจจัยในการ

ก าหนดแผนการรับนักศึกษา 

  
รองคณบดีฝุายบริหาร 
 
รองคณบดีฝุายบริหาร 
รองคณบดีฝุายวิชาการ 

 
- 
 
- 
- 

 
- 
 

๐.๑๕ 
- 

 
๐.๒ 

 
๐.๑๕ 
๐.๐๕ 

 
๐.๒ 

 
๐.๒๕ 

- 

 
๐.๒ 

 
๐.๒๕ 
๐.๐๕ 

 
งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้
 
งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้
งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ /แผนงาน โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

แหล่งงบประมาณ 
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 

๓. แผนพัฒนาอุปกรณ ์สิ่งอ านวย
ความสะดวก ในการจัดการ
เรียนการสอน 

- โครงการจัดท าแผนจัดหาอุปกรณ์
และสิ่งอ านวยความสะดวก  

รองคณบดีฝุายกิจการทั่วไป - ๐.๐๒ - - - งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

๔. แผนพัฒนาหลักสูตร - โครงการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ 
TQF 

รองคณบดีฝุายวิชาการ - - ๐.๑ ๐.๑ ๐.๑ งปม.แผ่นดิน / งปม.รายได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว ๑๕ ปี แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๐ 
ปรัชญา หรือ ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และแผนปฏิบัติราชการ 

นโยบายรัฐบาล 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว ๑๕ ป ี

ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

ปรัชญา / ปณิธาน และ 
พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตร ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

แผนปฏิบัติราชการ 

นโยบายที่ ๔ นโยบาย 
สังคมและคุณภาพชีวิต 
๔.๑  นโยบายการศึกษา 

 
 
- รอยต่อกับการศึกษาระดับ
อื่น 

- การแก้ปัญหาอุดมศึกษาใน
ปัจจุบัน 

 
 
- มุ่งปฏิรูปการศึกษาทุกด้าน 

เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพอุดมศึกษาไทย 

- มุ่งยกระดับคุณภาพอุดม 
ศึกษาไทย เพื่อผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพและมีสมรรถนะ
สากล สามารถเรียนรู้การใช้
ชีวิตในสังคม และปรับตัว
ส าหรับงานที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา  

 
 
- จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้น
ให้นักศึกษาคิดสร้างสรรค์ 
และปฏิบัติงานได้จริง 

 

 
 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕  

นักศึกษาสู่ประชาคม
อาเซียน 

 
 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
  คุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษา 

 
 
-  ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษา

ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- เครือข่ายอุดมศึกษา 
- การพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันของประเทศ 

- มุ่งแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยมีส่วน
ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนจากวิกฤตด้าน
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะเร่ือง
การว่างงาน 

- จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้น
ให้นักศึกษาคิดสร้างสรรค์ 
และปฏิบัติงานได้จริง 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔  
การพัฒนาเครือข่าย
มหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
  การพัฒนางานสร้างสรรค์ 

-  ผลผลิตผลงานการ
ให้บริการวิชาการ 

-  ผลผลิตผลงานวิจัย      
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี

-  ผลผลิตงานวิจัย         
เพื่อสร้างองค์ความรู้ 

- จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้น
ให้นักศึกษาคิดสร้างสรรค์ 
และปฏิบัติงานได้จริง 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓  
  การเพิ่มมูลค่าทางวิชาการ

และงานวิจัยสู่เศรษฐกิจและ
สังคม 

 
 



นโยบายรัฐบาล 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว ๑๕ ป ี

ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

ปรัชญา / ปณิธาน และ 
พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตร ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

แผนปฏิบัติราชการ 

 

- ธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการ 

- การเงินอุดมศึกษา 
  

- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑  
  การบริหารจัดการที่เข้มแข็ง
มหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑  
  การบริหารจัดการ 

 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒  
  การสร้างภาพลักษณ์และ 
  ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

๔.๔  นโยบายศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

- การพัฒนาบุคลากรใน 
อุดมศึกษา 

 

- มุ่งพัฒนาศักยภาพอุดม 
ศึกษาไทยในการสร้าง
ความรู้และนวัตกรรม    
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 
บนพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการ
แข่งขันในระดับสากล 
รวมทั้ง เพื่อการสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน
และท้องถิ่น บนพื้นฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการและ
เอกภาพเชิงระบบ โดยใช้
กลไกธรรมาภิบาล เครือข่าย
อุดมศึกษาทั้งประเทศ 

 

- ส่งเสริมและบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๖  
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
  การส่งเสริมและพัฒนา 
บุคลากร 

-  ผลผลิตผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัมนธรรม 

 
 



ความเชื่อมโยงของ ปรัชญา หรือ ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 
ปรัชญา หรือ ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด ผลผลิต / ตัวชี้วัด 
- จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้นักศึกษา คิดสร้างสรรค์ 

และปฏิบัติได้จริง 
- เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันวิชาชีพในระดับภูมิภาค 
- ส่งเสริมและบูรณาการศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการ เป้าประสงค ์
ด้านประสิทธิผล 
๑.  มีผลงานทางการบริหารเป็นที่ยอมรบั 
๒.  เช่ือมั่นในระบบการบริหารจัดการ 
ด้านคุณภาพบริการ 
๑. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านประสิทธิภาพ 
๑. กระบวนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
ด้านพัฒนาองค์การ 
๑.  พัฒนาผู้บริหาร 
๒.   ระบบบริหารจัดการ 
๓.   งบประมาณ 
๔.   พัฒนาเจ้าหน้าที ่/ บุคลากรสาย

สนับสนุน ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  
ในการปฏิบัติงาน 

๕.   พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ       
การเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด 
ด้านประสิทธิผล 
๑.  ระดับความผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ร้อยละ) 
๒.  ร้อยละของความเชื่อมั่นของการบริหาร 
ด้านคุณภาพบริการ 
๑. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ

บริหารงาน 
ด้านประสิทธิภาพ 
๑. มีแผนการด าเนินงานทุกปีงบประมาณ 
๒. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี

ต่อกระบวนการบริหารงาน 
ด้านพัฒนาองค์การ 
๑.  ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 
๒.   ร้อยละความพึงพอใจ 
๓.   ร้อยละของงบประมาณการบริหาร

จัดการ 
๔.   จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ (ร้อยละ) 
๕.   ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา 

 
 
 
 



ปรัชญา หรือ ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด ผลผลิต / ตัวชี้วัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากร 
เป้าประสงค ์

ด้านประสิทธิผล 
๑.  บุคลากรมีความสุขในการท างาน 
๒.  การยอมรับจากบุคคลภายนอก 
ด้านคุณภาพบริการ 
๑. บุคลากรยอมรับและตระหนักใน

ความส าคัญของการพัฒนา 
๒. บุคลากรมีความสามารถตามสมรรถนะ 
๓. ความพึงพอใจของบุคลากร 
ด้านประสิทธิภาพ 
๑.   กระบวนการในการส่ือสารและ

ประชาสัมพันธ ์
๒.   กระบวนการในการพัฒนาบุคลากร       

ที่มีประสิทธิภาพ 
๓.  กระบวนการวัดและประเมินผลการ

พัฒนาบุคลากร 
ด้านพัฒนาองค์การ 
๑.  สื่อสารภายในองค์กรให้เกิดความเข้าใจ

ตรงกันและตระหนักถึงความส าคัญ 
๒.   ก าหนดสมรรถนะที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ า

ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
 
 

ตัวชี้วัด 
ด้านประสิทธิผล 
๑.  ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการ

ท างาน 
๒.  สัดส่วนของการย้ายที่ท างานของฝุาย

สนับสนุน 
๓.  ร้อยละของผู้รับบริการที่ยอมรับต่อ

บุคลากร 
ด้านคุณภาพบริการ 
๑. ร้อยละของบุคลากรที่ยอมรับและ

ตระหนักในความส าคัญของการพัฒนา 
๒. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะ     

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
๓. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์

สมรรถนะที่ก าหนด 
๔. ร้อยละของบุคลากรที่พึงพอใจ          

ต่อผลการพัฒนาที่ได้รับ 
๕. ร้อยละของผู้รับบริการที่พึงพอใจ       

ต่อบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปรัชญา หรือ ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด ผลผลิต / ตัวชี้วัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากร 
 ด้านประสิทธิภาพ 

๑. ร้อยละของบุคลากรที่มีความเข้าใจ      
ต่อกระบวนการส่ือสารสารและ            
ประชาสัมพันธจ์ านวนบุคลากร           
ที่ได้รับการพัฒนา 

๒. ประสิทธิภาพของกระบวนการในการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ ์

๓. ร้อยละของการบรรลุเปูาหมายตาม
วัตถุประสงค์ของกระบวนการ 

๔. ร้อยละของบุคลากรที่ยอมรับต่อ        
การวัดและประเมินผล 

ด้านพัฒนาองค์การ 
๑.  ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้และยอมรับ 
๒.   จ านวนสมรรถนะขั้นต่ าของบุคลากรที่

ต้องการในการพัฒนาแต่ละด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปรัชญา หรือ ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด ผลผลิต / ตัวชี้วัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ คุณภาพและมาตรฐานการ

จัดการศึกษา 
เป้าประสงค ์

ด้านประสิทธิผล 
๑.  ศิษย์เก่าและบัณฑิตสามารถออกสู่

ตลาดแรงงานอาเซียน 
๒.  อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   

ได้รับการยอมรับจากภายนอก 
ด้านคุณภาพบริการ 
๑. ความพึงพอใจของนักศึกษาส าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร 
๒. ความพึงพอใจในการพัฒนาของอาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุน 
ด้านประสิทธิภาพ 
๑.  กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน 
๒.  กระบวนการในการพัฒนานักศึกษา 
๓.  กระบวนการในการพัฒนาอาจารย์ 

บุคลากรสายสนับสนุน 
๔.  การปรับปรุง สนับสนุนและพัฒนา      

สิง่อ านวยความสะดวก 
ด้านพัฒนาองค์การ 
๑.  อาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒.   นักศึกษาที่คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
๓.   อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกในการ

จัดการเรียนการสอน 
๔.   หลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบ TQF 

 

ตัวชี้วัด 
ด้านประสิทธิผล 
๑.  จ านวนของศิษย์เก่าและบัณฑิตที่เข้าสู่

ตลาดแรงงานอาเซียน 
๒.  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า 
๓.  จ านวนรางวัลของอาจารย์ และบุคลากร

สายสนับสนุน   
๔.  จ านวนผลงานของอาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน 
ด้านคุณภาพบริการ 
๑. ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตร  
๒. ระดับความพึงพอใจฯ 
๓. ร้อยละของความพึงพอใจของอาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุน 
ด้านประสิทธิภาพ 
๑. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
๒. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อ

กระบวนการพัฒนานักศึกษา 
๓. ร้อยละของอาจารย์ และบุคลากรสาย

สนับสนุน ที่มีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการพัฒนา 

๔. ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
ของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน และนักศึกษา 

 
 



ปรัชญา หรือ ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด ผลผลิต / ตัวชี้วัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ คุณภาพและมาตรฐานการ

จัดการศึกษา 
 ด้านพัฒนาองค์การ 

๑.  ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทาง
การศึกษาตรงตามเกณฑ์หลักสูตร    

๒.   จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนเป็นไปตาม
เกณฑ์และภาระงานที่ก าหนด 

๓.  ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์ และแผนการรับเข้า
ศึกษา 

๔.  ความพึงพอใจในปริมาณที่เพียงพอ และ
เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาฯ 
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

๕.  จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาตาม
กรอบ TQF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปรัชญา หรือ ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด ผลผลิต / ตัวชี้วัด 
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนางานสร้างสรรค ์ เป้าประสงค ์
ด้านประสิทธิผล 
๑.  การบริการวิชาการที่เป็นที่ประสิทธิภาพ 
๒.  ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน ์
๓.  มหาวทิยาลัยฯ มีผลงานสร้างสรรค์ได้รับ

การยอมรับ 
ด้านคุณภาพบริการ 
๑. ระบบและกลไกการพัฒนางานสร้างสรรค์

ที่มีประสิทธิภาพ 
๒. บุคลากรมีความสามารถในการท างาน

สร้างสรรค์ 
ด้านประสิทธิภาพ 
๑.   สร้างระบบและกลไกการส่งเสริม

งานวิจัยและบริการวิชาการ 
๒.   การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้าน

งานสร้างสรรค์ 
ด้านพัฒนาองค์การ 
๑.  ก าหนดสมรรถนะของบุคลากร 
๒.   มีหลักสูตรการบริการวิชาการ 
๓.   นโยบายการบริหารจัดการด้านการ

สร้างสรรค์ 
๔.   งบประมาณด้านวิจัย 
๕.   งบประมาณด้านบริการวิชาการ 

ตัวชี้วัด 
ด้านประสิทธิผล 
๑.  ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่น าความรู ้  

ไปใช้ประโยชน์ได้ 
๒.  ร้อยละของผลงานวิจัยที่น าไปใช้

ประโยชน ์
๓.  จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ 
ด้านคุณภาพบริการ 
๑. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบและ

กลไกฯ ที่พัฒนาขึ้น 
๒. จ านวนงานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้น 
ด้านประสิทธิภาพ 
๑. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระบบและกลไกการพัฒนางานสร้างสรรค์
สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

๒. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
ด้านพัฒนาองค์การ 
๑.  สมรรถนะหลักและสมรรถนะรองได้รับ

การยอมรับของบุคลากร 
๒.   จ านวนหลักสูตรบริการวิชาการที่ได้รับ

ความนิยมจากผู้เข้ารับการอบรม 
๓.   นโยบายที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสได้รับ

การยอมรับจากผู้ปฏิบัต ิ
๔.   อัตราส่วนเงินสนับสนุนของคณะฯ 
๕.   อัตราส่วนระหว่างเงินที่มหาวิทยาลัยฯ 

สนับสนุน : เงินเก็บจากผู้เข้ารับบริการ
วิชาการ 



บทท่ี ๔ 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามผล 

เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกเป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดตามแผนยุทธศาสตร์
การบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กพ.ศ.ก๒๕๕๕ก–ก๒๕๕๙กคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กจึงได้ก าหนด
มาตรการน าแผนไปสู่การปฏิบัติและแผนการติดตามประเมินผลกดังนี้ 

 การน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ
๑. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การบริหาร กคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    

พ.ศ.ก๒๕๕๕ก–ก๒๕๕๙ 
๒. คณะก/กภาควิชาก/กสาขาวิชากจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ กโดย

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกภายใตก้รอบแผนยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

การติดตามประเมินผลแผน 
๑. ติดตามความก้าวหน้ากตามเปูาหมายของตัวชี้วัดประจ าปี กทุกปีกปีละก๒กครั้งกคือกรอบก๖กเดือน 

และกรอบก๑๒กเดือน 
๒. น าเสนอผลการติดตามและประเมินผล กต่อผู้บริหารกและคณะกรรมการบริหารคณะ กเพ่ือพิจารณา

และให้ข้อเสนอแนะ 
๓. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะกจากคณะกรรมการบริหารคณะกมาปรับปรุงการด าเนินงานของ

คณะ 
๔. ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล กรอบครึ่งแผน ก (ปีกพ.ศ.ก๒๕๕๗ )กและเม่ือสิ้นสุดแผน ก(ปี 

พ.ศ.ก ๒๕๕๙)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ๑ แผนภาพแสดงการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกพ.ศ.ก๒๕๕๕ก–ก๒๕๕๙ 

     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้หลักการบริ หารการ
จัดการที่ ดีและการมี
ส่วนร่วม   
 

ส่ ง เสริ มการสร้ าง
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
เชิงสร้างสรรค์ ทางด้าน
การศึ กษาแล ะเทคโน  
โลยี 

ส่ งเสริ มและพั ฒนา
บุคลากรให้ มีศักยภาพ
ตามกรอบภาระงาน 
และก้ าวทั นต่ อการ
เปลีย่นแปลง 

ผลิตครูวิชาชีพและนั ก
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
รวมทัง้ พัฒนาบุคลากร
ทางการศึ กษาและอุ ต 
สาหกรรม 
 

สร้ างเครื อข่ ายความ
ร่วมมื อ เพื่ อให้ บริการ
วิชาการแกสั่งคม 
 

ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ 
ท านุ บ า รุ งศิ ลปวั ฒน  
ธรรม รั กษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

วิชาชีพสรา้งสรรค ์ เชี่ยวชาญปฏิบัติ  คุณธรรมเปน็เลศิ  มุง่สู่อาเซยีน 
 

 

การบริหารจัดการ 

 

 

 

การพัฒนางาน     
สร้างสรรค์ 

 

 

 

การส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร 

 

 

 

คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 

 

 
- มีผลงานทางการ

บริหารเป็นที่ยอมรับ 
- เชื่อมั่นใ นระบบการ

บริหารจัดการ 

- การให้บริการวิชามี
ประสิทธิภาพ 

- ผลงานวิจัยสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

- ผลงานสร้างสรรค์

ได้รับการยอมรับ 

- บุคลากรมีความสุข
ในการท างาน 

- ได้รับการยอมรั บจาก 
บุคคลภายนอก 

 

-  ศิษย์เก่าและบัณฑิตสามารถออกสู่ตลาดแรงงานอาเซียน 
-  อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการยอมรับจากภายนอก 

- การประเมินผลการ
ด าเนินการ 

- จัดท าแบบประเมิน
ความเชื่อมั่น 

- การติดตามประเมิน  
ผลผู้รับบริการวิชา  
การ 

- ส่งเสริมให้บุคลากร
น าผลงาน วิจัยและ
งานสร้างรรค์ไปสู่เวที
ภายนอก 

- ส่งเสริมให้บุคลา กรท า 
งานอย่างมีความสุข 

- ส่งเสริมการสร้างแรงจูง 
ใจในการท างาน 

- สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานของบุคลากร 

-  ติดตาม ประเมินผล ศิษย์เก่าและบัณฑิต 
-  ส่งเสริม สนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการ  
 

กลยุทธ์ 

เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร ์

พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 



ภาคผนวกก๒กสรุปรายละเอียดการก าหนดกวิสัยทัศน์กพันธกิจกและประเด็นยุทธศาสตร์  
ที่ได้จากการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการก“การพัฒนาแผนยุทธศาสตรก์ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกปีงบประมาณกพ.ศ.ก๒๕๕๕ก 

ในข้ันตอนการก าหนดกเป้าหมายกตัวชี้วัดกและกลยุทธ”์   
ณกอิมภูกฮิลล์กรีสอร์ทกต าบลไทยสามัคคีกอ าเภอวังน้ าเขียวกจังหวัดนครราชสีมา  
เมื่อวันที่ก๒๙กพฤศจิกายนกถึงกวันที่ก๑กธันวาคมก๒๕๕๔ 
 

การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร ์ 
การก าหนดวิสัยทัศน์กพันธกิจกและประเด็นยุทธศาสตร์กของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กมาจากการท า 

Workshopกของบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กจ านวนก๕๑กคนกโดยแบ่งออกเป็นก๔กกลุ่มกซ่ึงแต่ละได้
กลุ่มช่วยกันคิดกวิสัยทัศน์กพันธกิจกและประเด็นยุทธศาสตร์ กของคณะฯกหลังจากนั้นกจึงน าประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ได้มาจัดท ากBalancedกScorecardกตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่แต่ละกลุ่มรับผิดชอบกซ่ึงได้บทสรุปกดังต่อไปนี้ 
 

วิสัยทัศน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ของเดิม) 
“จัดการศึกษาวิชาชีพที่สมบูรณ์กบนพื้นฐานคุณภาพ”  

 

วิสัยทัศน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ตามแนวคิดของแต่ละกลุ่ม) 
๑. จัดการศึกษาวิชาชีพที่สมบูรณ์กบนพื้นฐานคุณภาพ 
๒. วิชาชพีสร้างสรรค์กเชี่ยวชาญปฏิบัติกคุณธรรมเป็นเลิศกมุ่งสู่อาเซียน 
๓. จดัการศึกษาวิชาชีพทีส่มบูรณ์กสร้างสรรค์กเป็นสุขกสู่อาเซียน  
๔. คุณธรรมน าสุขกวิชาชีพสร้างสรรคก์เชี่ยวชาญปฏิบัติกบนพื้นฐานคณุภาพ 
ผลจากการแสดงความคิดเห็นกวิสัยทัศน์กที่ได้กคือก“วิชาชีพสร้างสรรค์กเชี่ยวชาญปฏิบัติกคุณธรรม

เป็นเลิศกมุ่งสู่อาเซียน” 
 
พันธกิจกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมก(ของเดิม)  

๑. จัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาและบุคลากรประจ าการกทางด้านบุคลากรครูวิชาชีพกและบุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยีงานอุตสาหกรรมกบนพื้นฐานที่มีความรู้กคู่คุณธรรม 

๒. สร้างงานวิจัยกสิ่งประดิษฐ์กนวัตกรรมกทางด้านการศึกษากและเทคโนโลยี  
๓. สร้างความร่วมมือและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์กท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกรักษาธรรมชาติกและสิ่งแวดล้อม 
๔. ส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพกตามมาตรฐานวิชาชีพกและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๕. ใช้หลักการบริหารและจัดการที่ดี 



พันธกิจกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมก(ตามแนวคิดของแต่ละกลุ่ม)  
๑. ใช้หลักการบริหารกการจัดการที่ดีกและการมีส่วนร่วม       
๒. ส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์กนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์กทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยี  
๓. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรกให้มีศักยภาพตามกรอบภาระงานก และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
๔. ผลิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกรวมทั้งกพัฒนาบุคลากรทางการศึกษากและ 

อุตสาหกรรม 
๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกเพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคม  
๖. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์กท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกรักษาธรรมชาติกและสิ่งแวดล้อม  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์กคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมก(ของเดิม)  

๑. คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 
๒. การบริการวิชาการแก่สังคม 
๓. การวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
๔. การบริหารทรัพย์สินให้มีมูลค่าเพ่ิม 
๕. การบริหารจัดการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์กคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมก(ตามแนวคิดของแต่ละกลุ่ม)  

๑. การบริหารจัดการ 
๒. การพัฒนางานสร้างสรรค์ 
๓. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
๔. คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวกก๓กรายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการก“การพัฒนาแผน
ยุทธศาสตรก์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกปีงบประมาณกพ.ศ.ก๒๕๕๕ก 
ในข้ันตอนการก าหนดกเป้าหมายกตัวชี้วัดกและกลยุทธ”์   
ณกอิมภูกฮิลล์กรีสอร์ทกต าบลไทยสามัคคีกอ าเภอวังน้ าเขียวกจังหวัดนครราชสีมา  
เมื่อวันที่ก๒๙กพฤศจิกายนกถึงกวันที่ก๑กธันวาคมก๒๕๕๔ 

ภาคผนวกก๓กรายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการก 
การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์กคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกปีงบประมาณกพ.ศ.ก๒๕๕๕ก 
ในข้ันตอนการก าหนดกเป้าหมายกตัวชี้วัดกและกลยุทธ์   
ณกอิมภูกฮิลล์กรีสอร์ทกต าบลไทยสามัคคีกอ าเภอวังน้ าเขียวกจังหวัดนครราชสีมา  
เมื่อวันที่ก๒๙กพฤศจิกายนกถึงกวันที่ก๑กธันวาคมก๒๕๕๔  

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาน อุฬารธรรม 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารณี ทองไทยนันท์ 
๓. นายปราโมทย์  พลิคามิน 
๔. นายอนุวิทย์   สนศิร ิ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง ฉันทวิทย์ 
๖. นายศุภชัย   นพพรสุวรรณ 
๗. นายภชรดิษฐ์  แปงจิตต์ 
๘. นางสาวมนฤดี  ผาบสิมมา 
๙. นายประณุต   พรหมลักษณ์ 
๑๐. นายเสน่ห์   สัพพทานนท์ 
๑๑. นายพงระภี  ศรีสวัสดิ์ 
๑๒. นายสมเกียรติ  เติมสุข 
๑๓. นายสุระศักดิ์  ศรีปาน 
๑๔. นายเอนก   สุทธิฤทธ์ 
๑๕. นายนภดล   กลิ่นทอง 
๑๖. นายชณัญ   แสงอินทร์ 
๑๗. นายสุพจน์   ปราชญากุล 
๑๘. นายส ารวม  โกศลานันท์ 
๑๙. นายทรงวุฒิ  กระแสอินทร์ 
๒๐. นางสาวปรียาภรณ์  มัชฌิกะ 
๒๑. นายพูนศักดิ์  วงศ์สวัสดิ์ 



๒๒. นายวิโรจน์  เลิศธีระชาญชัย 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ สุวรรณภิชาต ิ
๒๔. นายนรินทร์  จีระนันตสิน 
๒๕. นายพนัสชัย  ศรีบ ารุง 
๒๖. นายสุรพล   มากอุส่าห์ 
๒๗. นายเลิศพันธุ์  ศรีเจริญประมง 
๒๘. นายด ารงฤทธิ์  ปิ่นประดับ 
๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิราณี ศรีกนก 
๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ 
๓๑. นางพิณทิพย์  เทียนจวง 
๓๒. นางชยศมน  ทรัพย์สุขบวร 
๓๓. นางสราณี   สุทธิศรีปก 
๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดี พฤกษตระกูล 
๓๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนา เหลืองเจริญ 
๓๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสริยา ชิโนดม 
๓๗. นางหทัยชนก  ตีรณวัฒนากูล 
๓๘. นางสมใจ   หุตะสุขพัฒน์ 
๓๙. นางพัชรี    ทองแย้ม 
๔๐. นายแสวง   พละสาร 
๔๑. นายไพรัช   แก้วศรีงาม 
๔๒. นายค าพอง  ภวภูตานนท์ 
๔๓. นางมณเฑียร  เนียมสุข 
๔๔. นางสาวกรรณิการ์  ปัญญา 
๔๕. นางสาวจรัสพิมพ์  จงสถิตเสถียร 
๔๖. นางสาวลัดดาวรรณ แซ่ซิ่น 
๔๗. นางน้ าอ้อย  จงเสถียร 
๔๘. นางสาวปราณี  เลิศกิจโกศล 
๔๙. นางสาวเบญจพรรณ พลิคามิน 
๕๐. นางสาวชุติมา  บัวรุ่ง 
๕๑. นางสาวนภัทร  จันทร์เลิศ 
๕๒. นางเพียร   โพธิ์มณี 

 
 


