แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คำนำ
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้ นฐานแห่ งรัฐมาตรา
๗๖ และพระราชกฤษฎี กาว่ าด้วยหลั กเกณฑ์ และวิ ธีการบริ หารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓
และมาตรา ๑๔ บัญญัติให้คณะรั ฐมนตรี ต้องจั ดทาแผนการบริ หารราชการแผ่ นดิน เพื่ อแสดงมาตราการและ
รายละเอี ยดของแนวทางในการปฏิ บัติราชการในแต่ ละปี ซึ่งจะต้ องสอดคล้ องกับการแถลงนโยบายต่ อรัฐสภา
และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รัฐบาลจึ งได้จัดทาแผนการบริ หารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕
– ๒๕๕๘ ขึน้ และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ เพือ่ รัฐบาลใช้ เป็นกรอบ
แนวทางในการบริ หารราชการแผ่ นดิ น และทุ กส่ วนราชการใช้ เป็ นแนวทางในการจั ดทาแผนปฏิ บัติราชการ
ประจาปีต่อไป
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ จั ดทาแผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กรอบของแผน
บริ หารราชการแผ่ นดิ น พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ โดยนาพันธกิ จของคณะที่สอดคล้ องกั บแผนบริ หารราชการ
แผ่ นดิ น และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มาบู รณาการเพื่ อให้ คณะได้มี ส่ วนร่ วมในการดา เนิ นการ
สนับสนุนนโยบาย ตามแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อย่างเป็น
รูปธรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หวั งเป็ นอย่ างยิ่ งว่ าแผนปฏิ บัติราชการประจา ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบั บนี้
จะเป็ นเครื่ องมื อเพื่อให้ห น่วยงานในสั งกดใช้ เป็นแนวทางในการดา เนิ นงานให้ บรรลุ พันธกิ จและเป้ าประสงค์
ของมหาวิทยาลัยต่อไป
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สารบัญ
หน้า
บทที่ ๑ บทนา

๑

บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์

๘

บทที่ ๓ การเชื่อมโยงของแผนปฎิบัติราชการ

๑๐

การเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ยุทธศาสตร์กระทรวง ผลผลิต
และโครงการ ปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖ ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกากับ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว ๑๕ ปี แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ ปรัชญา หรือ ปณิธาน พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยและนโยบาย สภา มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัย
การเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ กับเป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการของมหาวิทยาลัย และ เป้าหมายการ
ให้บริการของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บทที่ ๔ แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๔

บทที่ ๕ การติดตามประเมินผล

๒๐

บทที่ ๑
บทนา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดทาแผนปฏิบัติราชการขึ้น
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙
กาหนดว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังนี้ ๑) ก่อนจะ
ดาเนิน การตามภารกิจได้ ส่วนราชการต้องจัดทาแผน ปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ๒) การกาหนด
แผนปฏิบัติราชการตามข้อ ๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ งบประมาณ ที่จะต้องใช้ในการ
ดาเนินการขอ งแต่ละขั้น ตอน เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตั วชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ โดยแผนปฏิบัติ
ราชการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มี ๒ ประเภท คือ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗๖ วรรคแรก กาหนดว่า คณะรัฐมนตรี
ต้องจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ ในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งต้องสอดคล้องกั บแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (มาตรา
๗๗ – ๘๗) นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ กาหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดระยะเวลาการ
บริหารราชการของคณะรัฐมนตรี มาตรา ๑๖ กาหนดให้ ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ของส่วน
ราชการนั้น โดยให้จัดทาเป็นแผน ๔ ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๔๖ โดย
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี ๒๕๕๖ ฉบับนี้ มีสาระสาคัญเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕
– ๒๕๕๘) แต่จัดทาเป็นแผนประจาปีที่ละเอียดและชัดเจนขึ้น เ พื่อนาไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และแสดง
ให้เห็นถึงภารกิจที่มหาวิทยาลัยจะดาเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความสาคัญกับ
แผน การบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ) นโยบายของคณะรัฐมนตรี และได้กา หนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการการดา เนินงานตาม
นโยบายเร่งด่วน และนโยบายสา คัญของรัฐบาลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใ ห้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
เพื่อให้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ สามารถนา ไปใช้เป็นแนวทางในการกา หนดลาดับความสา คัญของ

ภารกิจหน่วยงาน และใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖
ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นการวางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจา ปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย ๘
ยุทธศาสตร์และรายการค่าดา เนินการภาครัฐ ภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์และรายการค่าดา เนินการภาครัฐ
ประกอบด้วย แผนงานรวม ๕๑ แผนงาน สาระสาคัญของยุทธศาสตร์การจั ดสรรงบประมาณและแผนงานตาม
ยุทธศาสตร์โดยสรุป ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม
๑.๑ แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย
๑.๒ แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษายาเสพติด
๑.๓ แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑.๔ แผนงานบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
๑.๕ แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๖ แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
๑.๗ แผนงานลดภาระค่าครองชีพ ส่งเสริมและรักษาเสถียรภาพราคาพลังงาน
๑.๘ แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
๑.๙ แผนงานส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
๑.๑๐ แผนงานเสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร
๑.๑๑ แผนงานสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเกษตร
๑.๑๒ แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
๑.๑๓ แผนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
๑.๑๔ แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
๑.๑๕ แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา
๑.๑๖ แผนงานส่งเสริมการปฏิรูปการเมือง
๒. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ
๒.๑ แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๒ แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ
๒.๓ แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๓.๑ แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน
๓.๒ แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร
๓.๓ แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
๓.๔ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน
๓.๕ แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
๒

๓.๖ แผนงานส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ
๓.๗ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๘ แผนงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
๓.๙ แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม
๔.๑ แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๒ แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
๔.๓ แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน
๔.๔ แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข
๔.๕ แผนงานอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๖ แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม
๔.๗ แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน
๕. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๒ แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม
๕.๓ แผนงานจัดการทรัพยากรน้า
๕.๔ แผนงานจัดการภัยพิบัติ
๕.๕ แผนงานแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
๖.๑ แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
๖.๒ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
๗. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
๗.๑ แผนงานรักษา พัฒนาและคุ้มครองสิทธิคนไทยและผลประโยชน์ของประเทศ
๘. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
๘.๒ แผนงานส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๘.๓ แผนงานส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๘.๔ แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
๘.๕ แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๓

สถานภาพปัจจุบันของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานภาย ในของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่
จัดตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อจัดการเรียนการสอนและ
ผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม
๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานเพชร
ชินินทร เป็นผู้ประสานงานด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามคาสั่ง ที่ ๑๕๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๔๘
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ เริ่มต้นก่ อตั้ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จากการคิดเห็นร่วมกันของคณะ
กรรมการจัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานคณะ
กรรมการ ผู้บริหาร และคณาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาเทคนิคศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ ในวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ รวม ๑๖ คน ร่วมพิจารณาการแบ่งส่วนราชการและภาระงานของ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยให้มี ๑ สานัก ๒ ภาควิชา คือ
๑. สานักงานคณบดี
๒. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ๕ สาขาวิชา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
- สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
๓. ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ประกอบด้วย ๓ สาขาวิชา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาเทคนิคศึกษา
๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
จัดตั้งคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ กระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงให้จัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีประกาศแต่งตั้ง นายสมยศ อัมหิรัญ
เป็นคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามคาสั่ง ที่ ๐๙๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐
๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการในราชกิจจานุเบกษา ให้ แบ่งส่วนราชการในคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดังนี้
๔

๑. สานักงานคณบดี
๒. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๓. ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา

รายนามคณบดี (ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานเพชร ชนินทร
ดารงตาแหน่งผู้ประสานงาน ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ ถึง วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐
๒. อาจารย์สมยศ อัมหิรัญ
ดารงตาแหน่งคณบดี ตั้งแต่ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึง วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาน อุฬารธรรม
รักษาการในตาแหน่งคณบดี ตั้งแต่ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาน อุฬารธรรม
ดารงตาแหน่งคณบดี ตั้งแต่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ถึง ปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง
สานักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ตั้งอยู่ ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓
ด้านถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

๕

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
การแบ่งส่วนราชการ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
๑๒๔ตอนพิเศษ ๑๖๓ หน้า ๑๔ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ดังนี้

แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการ (Organization Chart)

โครงสร้างการบริหารงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

๖

ข้อมูลพื้นฐานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
จานวนนักศึกษา
จานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2555 จาแนกตามชั้นปี
ปริญญาตรี
ป.บัณฑิต
ปริญญาโท
๕๓๕
๕๓๕
-

ลาดับ
คณะวิชา
ที่
๑. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รวม

รวม
๕๓๕
๕๓๕

จานวนอาจารย์ประจาและบุคลากรสายสนับสนุน
จานวนอาจารย์ประจา ปีการศึกษา 2555 (นับตามรายชื่อ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556)
ลาดับ
ที่
๑.

คณะวิชา
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
รวม
รวมทั้งหมด

จานวนอาจารย์จาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
รวม
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ.
๕

-

๕
๕

๒๔

๙

๓๓
๓๓

-

๔

๑

๕
๕

- ๓๓ ๑๐

-

-

๔๓
๔๓

๗

บทที่ ๒
ยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
วิสัยทัศน์
การจัดการศึกษาวิชาชีพที่สมบูรณ์ บนพื้นฐานเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
๒. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
๓. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและการศึกษา
๔. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ
๕. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
๒. การสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และ สิ่งประดิษฐ์
๓. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและการศึกษาสู่ชุมชน
๔. การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
๕. การธารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าประสงค์
๑. บัณฑิตมีงานทาตรงสาขาวิชาชีพ
๒. เพิ่มมูลค่าจากงานวิจัย
๓. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและการศึกษา
๔. บริหารจัดการและประกันคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
๕. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ตามประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา
สัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก
สัดส่วนตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายสอน
อาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ศาสตราจารย์
จานวนสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
จานวนบุคลากรที่ให้บริการวิชาการ
จานวนโครงการ/กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จานวนงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ผลการประเมินการสอนของอาจารย์
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ร้อยละ ๘๐
๑๐ : ๗๕ : ๑๕
๗๔ : ๒๕ : ๑ : ๐
๑ ครั้ง/คน
๑๐ คน
๓ โครงการ
๒ เรื่อง
๓.๕๑ คะแนน
๓.๕๑ คะแนน
๓.๖ คะแนน

๙

บทที่ ๓
ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ยุทธศาสตร์กระท
ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกากับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน/
นโยบาย/เป้าหมายเชิงนโยบายและ
ตัวชี้วัด

นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะ
เริ่มดาเนินการในปีแรก
๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่อง
เที่ยวทั้งในและนอกประเทศ

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย :
๑. การท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่าง
สมดุลและยั่งยืน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :
- จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้
จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ
แผนงาน/เป้าหมายเชิง
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐาน
การพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม
๑.๑๒ การเพิ่มรายได้จากการท่อง
เที่ยว
แผนงานเพิ่มรายได้จากการ ท่ อง
เที่ยว
กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ :
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
นโยบาย ๑. เร่งเพิ่ม รายได้จากการ - ภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกสาคัญ
ท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ในการสร้างรายได้ของประเทศ
โดยประกาศให้ปี พ .ศ. ๒๕๕๔ –
๒๕๕๕ เป็นปี "มหัศจรรย์ไทย
แลนด์ " (Miracle Thailand Year) ตัวชี้วัด
และประชาสัมพันธ์เชิญชวน
- รายได้จากนักท่องเที่ย วชาวต่าง
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมเฉลิม ประเทศเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ฉลองในพระราชพิธีมหามงคลที่จะ 9
มีขึ้นในช่วงปี พ .ศ. ๒๕๕๔ – - รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่

เป้าหมาย และยุทธ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
ตัวชี้วัด

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน/
นโยบาย/เป้าหมายเชิงนโยบายและ
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ

นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต
๔.๑ นโยบายการศึกษา

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย :
๒. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณ
ภาพ มาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ :
นโยบาย ๒. สร้างโอกาสทางการ
ศึ กษากระจายโอกาสทางการศึก
ษาในสังคมไทย โดยคานึงถึงการ
สร้างความเสมอภาคและความเป็น
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :
ธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม
- จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคน ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ไทย
พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการ
เรียนรู้ รวมทั้งชนกลุ่มน้อย โดยส่ง
เสริมการให้ความรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๖
ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/เป้าหมายเชิง
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์
๔. ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณ
ธรรม จริยธรรมคุณภาพชีวิต และ
ความเท่าเทียมกันในสังคม
๔.๒ การขยายโอกาสและพัฒนา
การศึกษา
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
การศึกษา
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
- คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการ
ศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด
- จานวนปีการศึกษาเฉลี่ ยของประ
ชากรเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2555
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

เป้าหมาย และยุทธ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
ตัวชี้วัด

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน/
นโยบาย/เป้าหมายเชิงนโยบายและ
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ
การศึกษาและการเทียบโอนเพื่อ
ขยายโอกาสให้กว้างขวางและลด
ปัญหาคนออกจากระบบการศึกษา
นอกจากนี้ จะดาเนินการลดข้อ
จากัดของการเข้าถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
ชั้นสูง โดยจัดให้มี “โครงการเงินกู้
เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ใน
อนาคต”โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อ
มีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้ พัก
ชาระหนี้แก่ผู้เป็นหนี้กองทุนเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยปรับเปลี่ยน
การชาระหนี้เป็นระบบที่ผูกพันกับ
รายได้ในอนาคต ปรับปรุงระบบ
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทุกระดับ
ให้เอื้อต่อการกระจายโอกาสโดย
เฉ พาะอย่างยิ่งจะจัดให้มีระบบ
คัดเลือกกลางเพื่อเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๖
ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

เป้าหมาย และยุทธ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
ตัวชี้วัด

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน/
นโยบาย/เป้าหมายเชิงนโยบายและ
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ
ระบบและนอกระบบการศึกษาใน
การเข้าถึงบริการการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและ
หลากหลาย

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย :
๑. พัฒนา ๕ ศักยภาพของพื้นที่ ใน
๕ กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่ง
ขันได้ใน ๕ ภูมิภาคหลักของโลก

กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ :
นโยบาย ๔. จัดการศึกษาขั้นอุดม
ศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้อง
กับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพโดยกระบวนการสร้าง

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๖
ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

เป้าหมาย และยุทธ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
ตัวชี้วัด

การเรียนรู้ให้คนทุกกลุ่มวัยควบคู่ คุณภาพ
กับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในทุก
ประเภทและในระดับพื้นที่ รวมทั้ง
ส่งเสริมการรักการอ่าน การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ่น
ตัวชี้วัด :
- ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัม
ฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทด
สอบระดับชาติเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับ
และประเภทที่เข้ารับการประเมิน
และได้รับการรับรองคุณภาพจาก
สมศ.

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน/
นโยบาย/เป้าหมายเชิงนโยบายและ
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ
ก่อนไปประกอบอาชีพโดยให้สถา
บันอาชีวศึกษาดาเนินการร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ รวมทั้ง
จัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างประจาชุมชน
เพื่อฝึกฝนช่างฝีมือและการสร้าง
ทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งนี้ จะดาเนินการร่วมกับภาคเอก
ชนอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมการ
ศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็นที่
ยอมรับและสามารถมีรายได้สูงตาม
ความสามารถ
กลยุทธ์ /วิธีการ :- ผลิตและพัฒนา
กาลังคนระดับ กลางและระดับสูงที่
สอดคล้ องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยเน้นการปฏิบัติ
มากกว่าทฤษฎีควบคู่กับการขยาย
การศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจ
ศึกษา และการฝึก งานให้มากขึ้น
รวมทั้ง ส่งเสริมการมีงานทา

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๖
ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

นโยบายการจัดสรรฯ :
๔.๒.๕ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
กาลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
สอดคล้อง ตามความต้องการของ
ตลาด และเพื่อรองรับการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย และยุทธ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
ตัวชี้วัด

เป้าหมายฯ :
กาลังคนระดับกลางและระดับสูงมี
คุณภาพมาตรฐานสามารถแข่งขัน
ได้ในระดับสากล

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน/
นโยบาย/เป้าหมายเชิงนโยบายและ
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๖
ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

เป้าหมาย และยุทธ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
ตัวชี้วัด

ทาภายใน ๑ ปี รวมทั้ง ประกอบอา
ชีพอิสระเพิ่มขึ้น

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน/
นโยบาย/เป้าหมายเชิงนโยบายและ
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ

นโยบายที่ ๔.๔ นโยบายศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๖
ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์
๔.๕ การอนุรักษ์ ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒน
ธรรม
แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย :
๓. ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทใน
การขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศมากขึ้น

กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ :
นโยบาย ๕. นาทุนทางวัฒนธรรม
ของประเทศมาสร้างคุณค่าทาง
สังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
โดยนาวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :
ปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้าง
- ร้อยละของผลงานทางศิลปวัฒน
อาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการ
ธรรมที่ได้รับการเผยแพร่และเพิ่ม
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวัฒน
มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ธรรมสร้างสรรค์ก่อให้เกิดคุณค่า
ทางสังคม และนามาซึ่งรายได้สู่
ชุมชน ตลอดจนให้สามารถต่อยอด
ไปสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้าง
สรรค์อย่างครบวงจรที่สร้างรายได้

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
- สังคมและคนไทยมีศีลธรรม คุณ
ธรรม จริยธรรม จิตสานึก ค่านิยมที่
ดีงาม และรักษามรดกวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด :
- จานวนเด็ก เยาวชน และประชา
ชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม
และทากิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่ม
สูงขึ้น จากปี ๒๕๕๕
- จานวนมรดกวัฒนธรรมและแหล่ง
เรียนรู้ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนา

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

เป้าหมาย และยุทธ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
ตัวชี้วัด

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน/
นโยบาย/เป้าหมายเชิงนโยบายและ
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๖
ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

เป้าหมาย และยุทธ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
ตัวชี้วัด

- จานวนเด็ก เยาวชน และประชา
ชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน/
นโยบาย/เป้าหมายเชิงนโยบายและ
ตัวชี้วัด

นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและ
คุณภาพชีวิต
๔.๑ นโยบายการศึกษา

กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๖
ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/เป้าหมายเชิง
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยา
ศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัย และ
นวัตกรรม
๖.๒ การส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัย
แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัย

เป้าประสงค์เชิงนโยบาย :
กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ :
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
๕. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณ นโยบาย ๖. สนับสนุนการวิจัยและ - ผลงานวิจัยทุกระดับถูกนาไปประ

เป้าหมาย และยุทธ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
ตัวชี้วัด

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน/
นโยบาย/เป้าหมายเชิงนโยบายและ
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์/วิธีดาเนินการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๖
ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ/
แผนงาน/เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

เป้าหมาย และยุทธ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
ตัวชี้วัด

กรรม จัดตั้งศูนย์เป็นเลิศ เพื่อการ
วิจัยสาหรับสาขา วิชาที่จาเป็น
พัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน
วิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์
อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
ระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับ
สถาบันอุดมศึกษา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด :
- จานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่เผยแพร่ในวารสาร หรือนาไปใช้
อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ
หรือนาไปใช้ประโยชน์ หรือ ต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์

ตัวชี้วัด
- จานวนผลงานวิจัยที่สามารถนา
ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพิ่มสูงขึ้น

กลยุทธ์/วิธีการ :
- พัฒนาองค์ความรู้/วิจัย

นโยบายการจัดสรรฯ :
๖.๒.๑ สนับสนุนการวิจัย และ
พัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก สร้าง

เป้าหมายฯ :
มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับ
การเผยแพร่ นาไปใช้ประโยชน์ หรือ
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ความเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท
ปรัชญาหรือปณิธาน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยและนโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการม

นโยบายของรัฐบาล

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม - เครือข่ายอุดมศึกษา
ดาเนินการในปีแรก
- การพัฒนาขีดความสามารถด้านการ
๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว แข่งขันของประเทศ
ทั้งในและนอกประเทศ

นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณ
ภาพชีวิต

๔.๑ นโยบายการศึกษา

- มุ่งแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประ
เทศโดยมีส่วนช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนจากวิกฤตด้านเศรษฐกิจโดย
เฉพาะเรื่องการว่างงาน

ปรัชญา / ปณิธาน และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย/
นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ปรัชญา / ปณิธาน แล ะพระราชบัญ
ญัติมหาวิทยาลัย
- เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันวิชา
ชีพในระดับภูมิภาค
นโยบายสภามหาวิทยาลัย
- นโยบายด้านบริการวิชาการ
ปรัชญา / ปณิธาน และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
- จัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้นักศึกษา
คิดสร้างสรรค์ และปฏิบัติงานได้จริง
- เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันวิชา
ชีพในระดับภูมิภาค

- รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น
- การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน

- มุ่งปฏิรูปการศึกษาทุกด้าน เพื่อนาไป นโยบายสภามหาวิทยาลัย
สู่การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย
- นโยบายด้านวิชาการ
- มุ่งยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย - นโยบายด้านบริการวิชาการ

แผนยุทธศา

ประเด็นยุทธศา
งานวิชาการสู่เศร
ประเด็นยุทธศา
จัดการและการส
ประเด็นยุทธศา
ระบบการประกัน

ประเด็นยุทธศา
คุณภาพนักศึกษ
ประเด็นยุทธศา
งานวิชาการสู่เศร
ประเด็นยุทธศา
การและการสร้า
ประเด็นยุทธศา
ระบบการประกัน

นโยบายของรัฐบาล

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒน - การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
ธรรม

- มุ่งพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาไทยใน
การสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประ
เทศบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการแข่งขันในระดับสากล
รวมทั้งเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืนของชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐาน
ของเสรีภาพทางวิชาการและเอกภาพ
เชิงระบบ โดยใช้กลไกธรรมาภิบาล
เครือข่ายอุดมศึกษาทั้งประเทศ

ปรัชญา / ปณิธาน และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย/
นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ปรัชญา / ปณิธาน และ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
- สร้างงานวิจัย สิ่งประดิ ษฐ์ และนวัต
กรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
นโยบายสภามหาวิทยาลัย
- นโยบายด้านการวิจัย
ปรัชญา / ปณิธาน และ พระราชบัญ
ญัติมหาวิทยาลัย
- ส่งเสริมและบูรณาการศิลปวัฒนธรรม
นโยบายสภามหาวิทยาลัย
- นโยบายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒน
ธรรม

แผนยุทธศา

ประเด็นยุทธศา
วิจัย นวัตกรรม
การ และบริการ
ประเด็นยุทธศา
จัดการและการส
ประเด็นยุทธศา
ระบบการประกัน

ประเด็นยุทธศา
จัดการและการส
ประเด็นยุทธศา
ระบบการประกัน
ประเด็นยุทธศ า
ซึ่งศิลปวัฒนธรร
ชีวิตที่ดี

ความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัย และ เป้าหมายการให้บริการของคณะครุศา
นโยบายของรัฐบาล
เป้าประสงค์

นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเรื่มดาเนินการในปีแรก
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ๔.๑ นโยบายการศึกษา
การท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑. พัฒนา ๕ ศักยภาพของพื้นที่ ใน ๕ กลุ่ มอาชีพให
สามารถแข่งขันได้ใน ๕ ภูมิภาคหลักของโลก
๒. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน

แ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

๓. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ได้รับการเผยแพ

นาไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา สังคม ประเทศ หรือ
ยอดในเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์

อนุรักษ์ ทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

๑. ผลิตและพัฒนากาลังคนระดับกลางและระดับสูงที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

โดย

การปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีควบคู่กั บการขยายการศึก

ระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา และการฝึกงานให้มาก
รวมทั้งส่งเสริมการมีงานทาระหว่างเรียน
๒. สร้างโอกาสและทางเลือกสาหรับเด็กเยาวชนและ

ประชาชน ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาในกา

เข้าถึงบริการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่มีความยืดห

และหลากหลายผลิตและพัฒ นากาลังคนระดับกลาง

ระดับสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงา
โดยเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีควบคู่กับการขยาย

ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

นโยบายของรัฐบาล

นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเรื่มดาเนินการในปีแรก
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ๔.๑ นโยบายการศึกษา
๓. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึก
สมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้และมีงานทาภายใน
รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น
๔. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับและประเภทที่เข้ารับ
ประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.
๕. มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นาไป
ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
เพื่อฝึกอบรมบุคลากร นักศึกษา ให้มีทักษะด้านภาษา และมี ๑. เพื่อผลิตกาลังคนด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์แ
ความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมในการพัฒนาการท่องเที่ยว
เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
๒. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนแ
สังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
๓. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร
นวัตกรรมที่นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ท้องถิ่นและประเทศ
๑. จานวนผู้เข้ารับการอบรม
๑. ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาตรงสาขา
๒. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ๒. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ของโครงการ
๓. ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาศึกษาต่อ หรือประกอบ
๓. ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินงานได้ตามแผน
อาชีพภายในระยะเวลา ๑ ปี

เป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดการให้บริการของมหาวิทยาลัย

๑. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึก
สมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้และมีงานทาภายใน
รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับและประเภทที่เข้ารับ

ระยะเวลา ๑ ปี
๑. ผลิตกาลังคนที่มีศักยภาพด้านการปฏิบัติควบคู่กับกา
เชิงสร้างสรรค์
๒. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแบบบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ชุมชน
๓. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยา
และเพิ่มมูลค่าการผลิตให้สังคมและประเทศ

กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

การพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

นโยบายของรัฐบาล

นโยบายที่ ๑ นโยบายเร่งด่วนที่จะเรื่มดาเนินการในปีแรก
นโยบายที่ ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๑.๑๒ เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ๔.๑ นโยบายการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
๑. ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
๒. ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโน
๓. ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ
๔. ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
๕. ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
๑. เพื่อผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ม
คุณภาพตามความต้องการของสังคม
๒. เพื่อผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ม
คุณภาพตามความต้องการของสังคม
๓. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ที่นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐก
และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
๔. เพื่อบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและการศึกษาแก่

ผลผลิตของมหาวิทยาลัย

เป้าหมายการให้บริการของคณะ

กลยุทธ์ของคณะ

-

ผลผลิตของคณะ

-

๖. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร
ระดับชาติหรือนานาชาติ
๗. จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน
๑. ผลิตกาลังคนที่มีศักยภาพด้านการปฏิบัติควบคู่กับการ
เชิงสร้างสรรค์
๒. สร้างงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อการพัฒ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเพิ่มมูลค่าการผลิตให้
สังคม
๓. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแบบบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อศักยภาพของชุม
๑. ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโน
๒. ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ
๓. ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
๔. ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2556
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าหมายการให้บริการ/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย

เป้าหมายการให้บริการคณะ/สานัก/สถาบัน/
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

เป้าหมายการให้บริการมหาวิทยาลัย
เป้าหมายการให้บริการ 1. เพือ่ ผลิตกาลังคนด้าน
: เพือ่ ผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทมี่ ี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีม่ ีคุณภาพตามความ
คุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ต้องการของสังคม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สาเร็จการศึกษาทีไ่ ด้งานทาตรง ตัวชี้วัด 1. ผู้สาเร็จการศึกษาทีไ่ ด้งานทาตรงสาขา
สาขา
วิชาชีพ

ร้อยละ

80

80

80

-

-

-

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ ีต่อ 2. ความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ ีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษา

ร้อยละ

80

80

80

-

-

-

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สาเร็จการศึกษาทีไ่ ด้งานทาศึกษา 3. ผู้สาเร็จการศึกษาทีไ่ ด้งานทาศึกษาต่อ หรือประกอบ
ต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี
อาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ

80

80

80

-

-

-

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผลผลิต : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาทีเ่ ข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาทีค่ งอยู่
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
1. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตร
ฐานหลักสูตร

ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2. จานวนนักศึกษาทีเ่ ข้าใหม่
3. จานวนนักศึกษาทีค่ งอยู่

คน
คน
คน

1. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตร
ฐานหลักสูตร

ร้อยละ

80

80

80

-

-

-

ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
1. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทีจ่ บการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

1. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทีจ่ บการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

ร้อยละ

80

80

80

-

-

-

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
1. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตร
ฐานหลักสูตร

1. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตร
ฐานหลักสูตร

ร้อยละ

80

80

80

-

-

-

โครงการ

ปี 2555
แผน

ผล

แผนงบประมาณ
ปี 2556
แผน
ผล

ปี 2557
แผน

ผล

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายการให้บริการ/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย

เป้าหมายการให้บริการคณะ/สานัก/สถาบัน/
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยนับ

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

คน

โครงการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

คน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
30
-

-

50

-

-

-

ปี 2555
แผน
-

ผล
-

200,000

200,000

แผนงบประมาณ
ปี 2556
แผน
ผล
30,000
200,000

-

ปี 2557
แผน
-

ผล
-

-

-

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย.-56

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ก.พ.-56

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2556
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและการศึกษาสู่ชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

เป้าหมายการให้บริการ/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย

เป้าหมายการให้บริการคณะ/สานัก/สถาบัน/
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

เป้าหมายการให้บริการมหาวิทยาลัย : เพือ่ บริการ
วิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้
มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพือ่ เพิม่
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมายการให้บริการ 3. เพือ่ บริการวิชาการด้าน
เทคโนโลยีและการศึกษาแก่หน่วยงาน / ประชาชนใน
ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการ
พัฒนาตนเอง เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์

ตัวชี้วัด 1. ผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

80

80

80

-

-

-

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์การบริการ

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ
ต่อประโยชน์การบริการ

ร้อยละ

80

80

80

-

-

-

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการทีส่ ่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ในเวลา ๑ ปี
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
ตัวชี้วัด
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม

โครงการ

2

2

2

-

-

-

ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวน การ ร้อยละ
ให้บริการ
ให้บริการ

80

80

80

-

-

-

ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
1. ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะ เวลา 1. ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะ เวลา
ทีก่ าหนด
ทีก่ าหนด

80

80

80

-

-

-

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
1. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม
งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร (งบดาเนินการ)

1. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม
งบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร (งบดาเนินการ)
โครงการ

ร้อยละ

บาท

ปี 2555
แผน

ผล

แผนงบประมาณ
ปี 2556
แผน
ผล

ปี 2557

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายการให้บริการ/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย

เป้าหมายการให้บริการคณะ/สานัก/สถาบัน/
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยนับ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแบบผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์

คน

โครงการอบรมการพัฒนาชิ้นส่วนและอุปกรณ์
เครื่องจักรกลการเกษตรด้วยกรรมวิธีทางความร้อน เพือ่
เพิม่ ศักยภาพ และผลผลิตแก่เกษตรกรไทย

คน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
40
40
40
-

-

30

-

-

-

ปี 2555
แผน
77,900

ผล
73,170

-

-

แผนงบประมาณ
ปี 2556
แผน
ผล
43,500
-

-

-

พ.ค.-56

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

150,000

-

-

พ.ค.-56

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

-

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ปี 2557

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2556
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และ สิ่งประดิษฐ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพ
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

เป้าหมายการให้บริการ/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย

เป้าหมายการให้บริการคณะ/สานัก/สถาบัน/
ผลผลิต/โครงการ

เป้าหมายการให้บริการมหาวิทยาลัย : เพือ่ วิจัยและ
พัฒนารวมทัง้ ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่
นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและ
ประเทศ

เป้าหมายการให้บริการ 2. เพือ่ วิจัยและพัฒนารวมทัง้
ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทีน่ าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น
และประเทศ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี 2555
ปี 2556
แผน
ผล
แผน
ผล

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผลงานวิจัยหรืองาน
ตัวชี้วัด 1. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
สร้างสรรค์ทตี่ ีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการ

1

1

1

-

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ 2. จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมทีน่ าไปใช้ประโยชน์
นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน เชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน

โครงการ

1

1

1

-

โครงการ

1

1

1

-

โครงการ

1

1

1

-

ร้อยละ

80

80

80

-

บาท

-

-

95,000

-

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่
นาไปใช้ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 1 ปี
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
1. จานวนโครงการวิจัย
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
1. จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
1. จานวนของโครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
1. จานวนโครงการวิจัย
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
1. จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
1. จานวนของโครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
1. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร
(งบดาเนินการ)

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
1. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร
(งบดาเนินการ)

ปี 2557
แผน
ผล

ปี 2555
แผน

ผล

แผนงบประมาณ
ปี 2556
แผน
ผล

ปี 2557
แผน

ผล

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายการให้บริการ/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย

เป้าหมายการให้บริการคณะ/สานัก/สถาบัน/
ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
1. จานวนโครงการวิจัย
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
1. จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
1. จานวนของโครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
1. จานวนโครงการวิจัย
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
1. จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
1. จานวนของโครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
1. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร
(งบดาเนินการ)

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
1. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร
(งบดาเนินการ)

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี 2555
ปี 2556
แผน
ผล
แผน
ผล

ปี 2557
แผน
ผล

ปี 2555
แผน

ผล

แผนงบประมาณ
ปี 2556
แผน
ผล

ปี 2557
แผน

ผล

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

1

1

1

-

โครงการ

1

1

1

-

ร้อยละ

80

80

80

-

บาท

-

-

-

-

การพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวเจริญสติ

บาท

-

-

95,000

-

-

-

-

-

ต.ค.-56 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

การน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแนวคิดด้านเศรษฐกิจ
วิศวกรรมของประเทศไทย

บาท

-

-

125,000

-

-

-

-

-

ต.ค.-56 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

แผนปฎิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2556
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และ สิ่งประดิษฐ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพ
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

เป้าหมายการให้บริการ/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย

เป้าหมายการให้บริการคณะ/สานัก/สถาบัน/
ผลผลิต/โครงการ

เป้าหมายการให้บริการมหาวิทยาลัย : เพือ่ วิจัยและ
พัฒนารวมทัง้ ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่
นาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและ
ประเทศ

เป้าหมายการให้บริการ 2. เพือ่ วิจัยและพัฒนารวมทัง้
ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ทีน่ าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น
และประเทศ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี 2555
ปี 2556
แผน
ผล
แผน
ผล

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผลงานวิจัยหรืองาน
ตัวชี้วัด 1. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
สร้างสรรค์ทตี่ ีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการ

1

1

1

-

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ 2. จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมทีน่ าไปใช้ประโยชน์
นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน เชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน

โครงการ

1

1

1

-

โครงการ

1

1

1

-

โครงการ

1

1

1

-

ร้อยละ

80

80

80

-

บาท

-

-

95,000

-

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่
นาไปใช้ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 1 ปี
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
1. จานวนโครงการวิจัย
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
1. จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
1. จานวนของโครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
1. จานวนโครงการวิจัย
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
1. จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
1. จานวนของโครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
1. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร
(งบดาเนินการ)

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
1. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร
(งบดาเนินการ)

ปี 2557
แผน
ผล

ปี 2555
แผน

ผล

แผนงบประมาณ
ปี 2556
แผน
ผล

ปี 2557
แผน

ผล

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายการให้บริการ/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด
มหาวิทยาลัย

เป้าหมายการให้บริการคณะ/สานัก/สถาบัน/
ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
1. จานวนโครงการวิจัย
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
1. จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
1. จานวนของโครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ)
1. จานวนโครงการวิจัย
ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)
1. จานวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด
ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)
1. จานวนของโครงการวิจัยทีแ่ ล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
1. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร
(งบดาเนินการ)

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)
1. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร
(งบดาเนินการ)

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี 2555
ปี 2556
แผน
ผล
แผน
ผล

ปี 2557
แผน
ผล

ปี 2555
แผน

ผล

แผนงบประมาณ
ปี 2556
แผน
ผล

ปี 2557
แผน

ผล

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

1

1

1

-

โครงการ

1

1

1

-

ร้อยละ

80

80

80

-

บาท

-

-

-

-

การพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวเจริญสติ

บาท

-

-

95,000

-

-

-

-

-

ต.ค.-56 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

การน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแนวคิดด้านเศรษฐกิจ
วิศวกรรมของประเทศไทย

บาท

-

-

125,000

-

-

-

-

-

ต.ค.-56 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

บทที่ ๕
การติดตามประเมินผล
เพื่อให้การดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖ เป็นไปตามเ ป้า
หมายตัวบ่งชี้ ที่ตั้งไว้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงได้กาหนดแผนการติดตามและประเมินผล การปฎิบัติงาน
ดังนี้
๑. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ใช้แผนปฏิบัติราช การ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้
กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว้ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะ
๒. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยใช้
กรอบแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม และจัดทารายงานผลการดาเ นินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
๓. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี ในระยะครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผน โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
๔. เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจาคณะ
๕. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นาผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจาปี มาวิเคร าะห์ความ
สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน เป้าประสงค์ กับสภาพการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
๖. มีการนาผลการประเมินและการ วิเคราะห์ และข้อเสนอแนะจาก คณะกรรมการประจาคณะ มา
ปรับปรุงการจัดทาแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป

การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (ฉบับปรับปรุง)
การจัดการศึกษาวิชาชีพที่สมบูรณ์ บนพื้นฐานเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ ที่มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการปฏิบัติอย่าง
มีคุณธรรมและจริยธรรม

พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

บริการวิชาการด้านเทคโนโลยี
และการศึกษา

การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
และการประกันคุณภาพ

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

คุณภาพและมาตรฐาน
การจัดศึกษา

การสร้างงานวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์

การบริการวิชาการด้าน
เทคโนโลยีและการศึกษา
สู่ชุมชน

การบริหารจัดการและ
การประกันคุณภาพ

การธารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

บัณฑิตมีงานทาตรงสาขาวิชาชีพ

เพิ่มมูลค่าจากงานวิจัย

บริการวิชาการด้านเทคโนโลยี
และการศึกษา

บริหารจัดการและประกัน
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
๒. ส่งเสริมบุคลากร นักศึกษา
และชุมชน ในการพัฒนางาน
เพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชน
สังคม ผ่านกระบวนการวิจัย

๑. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและการศึกษา
๒. การพัฒนาบุคลากรจากภาค
อุตสาหกรรมและภาคการ
ศึกษา
๓. การพัฒนาสังคมเพื่อการเป็น
อยู่ที่ดีและยั่งยืน

๑. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ทุกระดับ
๒. การพัฒนากระบวนการทา
งาน
๓. การติดตามและประเมินผล
การทางานตามหลักธรรมา
ภิบาล
๔. การสื่อสารภายในภายนอก
๕. การส่งเสริมการเป็นแบบ
อย่างที่ดีในการทางานและ
การครองตน
๖. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง

๑. การส่งเสริมศิลปวัฒธรรม
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร
๓. การพัฒนาสภาพแวดล้อม

๑. การพัฒนาทักษะภาษา วิชา
ชีพ และ IT เพื่อการสื่อสาร
๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบ
การณ์และการฝึกงาน
แบบอย่
งทีลค่่ดาีนเพิากรท
๓. การสร้าางมู
่มให้ าง
นักศึกษา
๔. การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
๕. การเสริมสุขภาพนักศึกษา
๖. การพัฒนาบุคลากร (สายสอน
และสายสนับสนุน)
๗. การพัฒนาหลักสูตร
๘. การพัฒนาสภาพแวดล้อมการ
เรียนการสอน

