
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 



บทที่ 1 
บทน า 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ขึ้นตาม

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา จักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 76 วรรคแรก ก าหนดว่า  คณะรัฐมนตรี  ต้องจัดท า

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของ
การบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (มาตรา 77 - 87) 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 9 ก าหนดว่า
การบริหารราชการเพ่ือ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ  ดังนี้ 1) ก่อนจะด า เนินการตาม
ภารกิจได้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็ นการล่วงหน้า  2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการ  ตามข้อ 1) 
ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ งบประมาณ ที่จะต้องใช้ในการด า เนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมาย
ผล สัมฤทธิ์ และ  ตัวชี้วัดความส า เร็จของภารกิจ  โดยแผนปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกา  ฉบับนี้ มี 2 ประเภท
คือ แผนปฏิบั ติราชการสี่ปี  และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มาตรา 13 ก าหนดให้คณะรัฐมนตรี  จัดให้มีแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  ตลอดระยะเ วลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี มาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการ
จัดท าแผน  ปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยให้จัดท า เป็นแผนปฏิบัติราชการสี่ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผน
บริหารราชการแผ่นดิน 

ระเบียบส านักนา ยกรัฐมนตรี  ว่าด้วย  การจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2547 ก าหนดให้
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2559 ฉบับนี้ มีสาระส าคัญเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ. 2559 - 2562) แต่
จัด ท าเป็นแผนประจ า ปีที่ละเอียดและชัดเจ นขึ้น เพื่อน าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และแสดงให้เห็นถึงภารกิจที่
คณะฯ จะต้องด า เนินการ  ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 รวมถึง การรายงานผลการปฏิบัติราชการ เมื่อสิ้นปีงบประ  
มาณ 

นโยบายของคณะรั ฐมนตรี พล .อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รัฐบาลภายใต้การน า ของ พล .อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เปิดแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ในวันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 การเข้าบริหารราชการแผ่ นดินของรัฐบาล แม้จะเป็นการใช้อ า นาจ
ดังที่รัฐบาลก่อนๆ เคยปฏิบัติมา แต่ก็มีเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่มีความแตกต่างกัน โดยรัฐบาลนี้เข้ามาสืบทอด งานและ
สานต่อภารกิจจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลตระหนักว่า แม้ ความเร่งด่วนและรุนแรงของ ปัญหาบาง
ปัญหาจะคั่งค้างสะสมมานานหลายปี เมื่อเทียบกับช่วงเวลานี้ ที่สถานการณ์ยังไม่ปกติ แต่รัฐบาลจะไม่ถือว่าเวลาเป็น
จุดอ่อนหรือข้อจ า กัด แต่ถือเป็นความท้าทาย โดยเฉพาะการคืน ความสุขแก่ประชาชนนั้น ยิ่งต้องท าก่อน ท า จริงจัง
และ ทันที จนบังเกิดผลสัมฤทธิ์เร็วที่สุดและยั่งยืนเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลดีต่อประชาชน รัฐบาลนี้  ไม่ได้จัดตั้งขึ้นจากพรรค
การเมือง  จึงไม่หวังหาเสียงหรือคะแนนจากประชานิยม  จึงไม่ต้องวิตกว่าจะน า ประเทศเข้าไปผูกพันจนเสียวินัยการ
คลังหรือเกิดภาระในอนาคต 



 

โดยมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญก าหนดหน้าที่ของรัฐบาลไว้สามประการ คือ การบริหารราชการแผ่นดินการ
ด าเนินการให้มีการปฏิรูปและการส่ งเสริมความสามัคคี รัฐบาลจึงขอก า หนดนโยบายให้สอดคล้องกับหน้าที่สาม
ประการ 

ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบาย 11 ด้าน โดยได้น ายุทธศาสตร์การเข้าใจ เข้าถึงพัฒนา
ตามแนวพระราชด า ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลัก และใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งทรงเน้นความ
พอดี พอสมควรแก่ฐานะ ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและความต้องการของประชาชน เป็นแนวทางในการก า หนดนโยบายและนโยบายที่แถล งต้องการสร้างความ
เขม้ แข็งแก่องค์กรการปกครองทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ โดยนโยบาย 11 ด้าน ประกอบด้วย 

1.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

2.1  ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส า คัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงทางอาเซียน  ในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไข
ปัญหาอาชญากรข้ามชาติ การสร้าง ความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  และ การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติ  
การทางทหารร่วมกันของอาเซียน 

2.2  เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2.3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย  
2.4  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่า นโย บายการต่างประเทศเป็นส่วน  

ประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน 
3.  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ 

3.1  ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และ  การมีรายได้ที่มั่นคง  แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั้ง สตรีผู้ด้อยโอกาส และ แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

3.2  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์
3.3  ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม  และ ระบบสวัสดิการชุมชน

ให้มีประสิทธิภาพ และ มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 
3.4  เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและการมีงาน ท า หรือ กิจกรรม

ที่เหมาะสม 
3.5  เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3.6  จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

และ ประชาชนทั่วไป 
3.7  แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน 

4.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
4.1  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 



 

4.2  ในระยะเฉพาะหน้า  จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับ สนุนการศึกษา  ให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา 

4.3  ให้องค์กรภาคประชาชน ภาค เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ ประชาชนทั่วไป  มีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง 

4.4  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.5  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
4.6  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ และ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นผู้สอนให้มี

คุณวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 
4.7  ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 
4.8  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวม  

ทั้ง ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
4.9  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล 
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้ง สนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ 

5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
5.1  วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพ  ครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่ างมีคุณภาพ  โดย

ไม่เหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ 
5.2  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรค มากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา 
5.3  เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 
5.4  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร อันน าไปสู่การบาดเจ็บ และ การเสียชีวิต 
5.5  ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
5.6  ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
5.7  พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 

6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
6.1  ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของ  ปีงบประมาณ พ .ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก า หนด

ภายในสิ้นปีนี้ และ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้ 
6.2  สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้ 
6.3  กระตุ้นการลงทุน  ด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ

ส่วนส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
6.4  ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ 
6.5  ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
6.6  ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
6.7  ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 



 

6.8  แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝน ทั้งท่ีท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่  และปัญหาขาดแคลนน้ า
ในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล 

6.9  ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื่อเพลิงต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน 
6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน 
6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดข้ึนในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา 
6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานระดับ

นโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน 
6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบ

ได ้
6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด า เนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้

สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีต่างๆ และ การสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมบท  
บาทในฐานะผู้ซื้อพืชผล จนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้ 

6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ 
6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
7.1  เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความร่วม  

มือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
7.2  พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
7.3  พัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรม  เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเ ซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรง  

งานมีทักษะ และ แรงงานไม่มีทักษะ 
7.4  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
7.5  ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์  จากฐานรากการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน 
7.6  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด้านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคม

ขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน 
8.  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

8.1  สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ  เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ า กว่า
ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 

8.2  เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่ เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ 



 

8.3  ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และ  กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนางานวิจัย  และ พัฒนา
ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ 

8.4  ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระ บบราง ยานยนต์ ไฟ  
ฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 

8.5  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์แล ะเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และ ด้านนวัตกรรม 

9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

9.1  ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
9.2  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง

ยั่งยืน 
9.3  ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และ แก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ โดยยึดแนว

พระราชด าร ิที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ 
9.4  บริหารจัดการทรัพยากรน้าของประเทศ ให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
9.5  เร่งการควบคุมมลพิษ ทั้งทาง อากาศ ขยะ และ น้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 

10.  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประ 
พฤติมิชอบในภาครัฐ 

10.1  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งใน ระดับประเทศ ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น 

10.2  ในระยะแรก กระจายอ า นาจ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ การสาธารณะได้โดยรวดเร็ว  
ประหยัดและสะดวก 

10.3  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 
10.4  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม แล ะ จิตส านึกในการรักษา

ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต 
10.6  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมาย เพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันแ ละปราบปรามการทุจริตประพฤติ

มิชอบและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
10.7  ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ 

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
11.1  ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ ที่ล้า  

สมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ 
11.2  เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้ าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท า กฎหมายให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 



 

11.3  ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
11.4  น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้เชิงนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ เพ่ือเร่งรัดการด า เนินคดีทุกขั้นตอน

ให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม 
11.5  ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
11.6  น ามาตรการทางการเงินภาษี และ การป้องกันการฟอกเงิน มาใช้ในการป้องกันและปราบปราม

ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สถานภาพปัจจุบันของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ที่จัดตั้งขึ้น 
มาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 2548 เพ่ือจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตที่มี
ประสิทธิภาพ เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และ เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม 

30 กันยายน 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานเพชร  ชินิน 
ทร เป็นผู้ประสานงานด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามค าสั่ง ที ่155/2548 ลงวันที่ 30 กันยายน 2548 

15 มีนาคม  2549 เริ่มต้นก่อตั้ง  คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม  จากการคิดเห็นร่วมกันของคณะ กรรมการ
จัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ซึ่งประกอบด้วย  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธาน  คณะกรรมการผู้บริหาร  
และคณาจารย์  ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  สาขา 
วิชาเทคโนโลยี การผลิต สาขาวิชาเทคนิคศึกษา  และ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ในวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ  
รวม 16 คน ร่วมพิจารณาการแบ่งส่วนราชการ  และภาระงานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  โดยให้มี 1 ส านัก 2
ภาควิชา คือ 

1. ส านักงานคณบดี 
2. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา  
 -   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
 -   สาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการ 
 -   สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
 -   สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง 
 -   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
3.  ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา  
 -   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 -   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 -  สาขาวิชาเทคนิคศึกษา 

28 มีนาคม 2549 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  



 

14 พฤศจิกายน  2549 กระทรวงศึกษาธิการ  ออกกฎกระทรวงใ ห้จัดตั้ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรร ม เป็น
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

1 กุมภาพันธ์ 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มีประกาศแต่งตั้ง  นายสมยศ อัมหิรัญ เป็น
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามค าสั่ง ที ่099/2551 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 

3 ตุลาคม 2550 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการในราชกิจจานุเบกษา  ให้แบ่งส่วนราชการ  ในคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ดังนี้ 

1. ส านักงานคณบดี 
2. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

และมีภาระหน้าที่ตามบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาโดยเน้นภารกิจ 4 ด้านคือ 
1.  จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเ ทคโนโลยีอย่างสร้าง  

สรรค์ ที่มีคุณภาพ และ มีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ 
2.  สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และ งานสร้างสรรค์ บนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่

การผลิตและการบริการ ที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าของประเทศ 
3.  ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่

การแข่งขัน 
4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

การจัดการศึกษาของ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีกลุ่ม  
เป้าหมาย เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักเรียนระดับมัธยม  
ศึกษาตอนปลาย และ นักศึกษานอกระบบ ซึ่งประกอบด้วย ประชากรวัยท างานภาคการผลิต  และ ผู้ที่สนใจเรียนรู้ทั่ว  
ไป ส่วนพื้นที่เป้าหมายการให้บริการ (Area Serve) เป็นจังหวัดในกลุ่มภาคกลาง ได้แก่ ก รุงเทพมหานคร นครปฐม 
สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรี  
อยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี และ สมุทรปราการ 

 



บทที่ 2 
ยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ประจ าปี พ.ศ. 2559 
 
วิสัยทัศน์ 
 การจัดการศึกษาวิชาชีพที่สมบูรณ์ บนพ้ืนฐานเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  
2. พัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
3. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและการศึกษา  
4. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพ 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ค่านิยมหลัก 
U หมายถึง Unity (ความสามัคคีรวมเป็นหนึ่งเดียว) บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีใจ

รวมกันเป็นหนึ่งเดียว มีความสามัคคีกลมเกลียว ร่วมใจกันท างานเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและราชการ
เป็นหลัก 

T หมายถึง Talent (ความสามารถพิเศษ) บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ไดร้ับการฝึกฝน
จนมีความสามารถที่โดดเด่นเฉพาะ แตกต่างจากบุคคลอ่ืน 

K หมายถึง Keen (ความเชี่ยวชาญ) บุคลากรและนักศึกษา ใฝุหาความรู้ มุ่งพัฒนาตนเองให้มีความ
เชี่ยวชาญ ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ บนพื้นฐานเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 

นโยบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
1.  นโยบายดา้นวิชาการ 

1.1  จัดการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญา ให้บัณฑิตมีความรู้ในหลักทฤษฎี โดยมุ่งเน้นความ 
สามารถในเชิงปฏิบัติการ มีความพร้อมในการท างานภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ อุตสาหกรรมการ
บริการ 

1.2  จัดการศึกษาวิชาชีพให้กับผู้ท างานตามความต้องการ (On – demand learning) และทัน
ความจ าเป็น (Just – in – time learning) 

1.3  จัดหลักสูตรและหรือปรับหลักสูตรใหม่ในรูปแบบที่สนองตอบต่อความต้องการตลาด 
แรงงาน (Demand driven) บนพื้นฐานความพร้อม ด้านคณาจารย์และอุปกรณ์การเรียนการสอน 



1.4  สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ โดยพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จัดให้มี
การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรียนรู้ประสบการณ์และสร้าง
เครือข่ายกับมหาวิทยาลัย ที่มีศักยภาพสูง ทั้งในและต่างประเทศ 

1.5  ผลิตบัณฑิตโดยมุ่งเน้นเชิงคุณภาพ บนพ้ืนฐานตามเกณฑ์การจัดการศึกษาที่ดี ด้วยต้นทุนที่
เหมาะสม 

2.  นโยบายดา้นการวิจัย 
2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยขั้นพื้นฐานและประยุกต์ ทั้งนี้ ให้ความส าคัญกับงานวิจัยทาง 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง สิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ทั้งดา้นงานหัตถกรรม
และอุตสาหกรรม 

2.2  จัดตั้งสถาบัน/ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
บนพื้นฐานความพร้อมบุคลากรและเครือข่าย 

3.  นโยบายดา้นบริการวิชาการ 
3.1  บริการด้านวิชาการด้านวิชาชีพสู่ชุมชนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน และ ภาคอุตสาหกรรม 
3.2  จัดตั้งศูนย์บริการวิชาชีพร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน 
3.3  ถ่ายทอดความรู้วิชาชีพและการจัดการในการสร้างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

4.  นโยบายดา้นศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม 
4.1  ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย ให้มีความก้าวหน้า รวมถึง การวิจัยและ

ฟ้ืนฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ปลูกฝังค่านิยม และ จิตส านึกท่ีดี
ทางวัฒนธรรม 

4.2  ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนถึงการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการเรียนรู้ และ
เผยแพร่สู่สังคมโลก 

4.3  สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา ในการน าหลักธรรมของศาสนามา
ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
บัณฑิตนักปฏิบัติ เชี่ยวชาญวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ โดยที่เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การหาค าตอบใหม่จากปัญหาเดิม 

ด้วยผลลัพธ์ที่ดีข้ึน โดยมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ หรือ บริการใหม่ 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และ สิ่งประดิษฐ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและการศึกษาสู่ชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

เป้าประสงค์  
1. บัณฑิตมีงานท าตรงสาขาวิชาชีพ 
2. เพ่ิมมูลค่าจากงานวิจัย 
3. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีและการศึกษา 
4. บริหารจัดการและประกันคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
5.  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 



ความเชื่อมโยง นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปรัชญา หรือ ปณิธาน 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยและนโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์คณะ และ แผนปฏิบัติราชการคณะ 

 
นโยบายของรัฐบาล 

 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ี

ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ 

ปรัชญา/ปณิธาน และ
พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย/นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตร ์
คณะ 

แผนปฏิบัติราชการ 
คณะ 

นโยบายที่ 4 การศึกษา
และเรียนรู้ การทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการ 
ศึกษาและการเรียนรู ้
4.6 พัฒนาระบบการผลิต
และพัฒนาครูที่มีคุณภาพ
และมีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู เน้นผู้สอน
ให้มีคุณวุฒิตรงตามวิชาที่
สอน 
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ วัฒน 
ธรรมของประเทศเพื่อน
บ้านและวัฒนธรรมสากล 

- รอยต่อกับการศึกษา 
  ระดับอื่น 
- การแก้ปัญหาอุดมศึกษา 
  ในปัจจบุัน 
- ธรรมาภิบาลและการ 
  บริหารจัดการอุดม  
  ศึกษา 
- การเงินอุดมศึกษา 
- เครือข่ายอุดมศึกษา 
- โครงสร้างพื้นฐานการ 
  เรียนรู ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยน
ระบบการนาองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบ
องค์รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมือ
อาชีพให้เป็นอาจารย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตอย่างก้าว
กระโดด 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูป
การบริหารการเงินอุดม 
ศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถา 
บันอุดมศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การฟื้น 
ฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัด
การวางรากฐานที่ดีของ
ประเทศ 
1.5 แผนงานด าเนินการ
ตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
สร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม 
3.5 แผนงานพัฒนาและ
เพิ่มรายได้จากการท่อง 
เท่ียวและบริการ 

ปรัชญา/ปณิธาน และ 
พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย 
- จัดการศึกษาวิชาชีพที ่
  เน้นให้นักศึกษาคิด 
  สร้างสรรค์ และปฏิบัต ิ 
  งานได้จริง 
- เพิ่มขีดความสามารถ 
  การแข่งขันวิชาชีพใน 
  ระดับภูมิภาค 
นโยบายสภามหาวิทยา 
ลัย 
นโยบายด้านวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาสู่เทคโนโลยีเชิง
สร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการและ
การสร้างภาพลักษณ์เชิง
สร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ใหม่และการบริการ 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการ 
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการ 
ศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
โครงการ : เตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
โครงการ : พัฒนาศักย 
ภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
คุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษา 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการ 
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
โครงการ : ประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
โครงการ : ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผน 
ปฏิบัติราชการ คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม 
โครงการ : สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการด้านรูปแบบ
การสอนเชิงสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
โครงการ : สัมมนาเทค 
นิคการนิเทศการสอนของ
อาจารย์และอาจารย์พี่
เล้ียง คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
โครงการ : การจัดการ
เรียนการสอนแบบ 
Activity Based 
Learning 



นโยบายของรัฐบาล 
 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ี

ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ 

ปรัชญา/ปณิธาน และ
พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย/นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตร ์
คณะ 

แผนปฏิบัติราชการ 
คณะ 

        โครงการ : สัมมนา
ปรับปรุงหลักสูตรคณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายของรัฐบาล 
 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ี

ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ 

ปรัชญา/ปณิธาน และ
พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย/นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตร ์
คณะ 

แผนปฏิบัติราชการ 
คณะ 

นโยบายที่ 3 การลด
ความเหลื่อมล้ าของสังคม 
และการสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการของรัฐ 
3.1 ในระยะเฉพาะหน้า 
จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ 
และ การมีรายได้ที่มั่นคง
แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
รวมทั้ง สตรีผู ้ด้อยโอกาส
และแรงงานข้ามชาติที่ถูก
กฎหมาย 
3.5 เตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมที่มีความหลาก 
หลาย เนื่องจาก การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

บทบาทของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาขีดความ 
สามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยน
ระบบการน าองค์กรให้ขับ 
เคลื่อนอุดมศึกษาแบบ
องค์รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมือ
อาชีพให้เป็นอาจารย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตอย่างก้าว
กระโดด 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูป
การบริหารการเงินอุดม 
ศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถา 
บันอุดมศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
สร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม 
3.4  แผนงานยกระดับ
ความสามารถในการแข่ง 
ขันของภาคอุตสาหกรรม 
3.8  แผนงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึก 
ษา สาธารณสุข คุณธรรม 
จริยธรรม 
4.5 แผนงานดูแลผู้สูงอายุ 
เด็ก สตรี คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ปรัชญา/ปณิธาน และ 
พระราชบัญญัติมหา 
วิทยาลัย 
เพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันวิชาชีพในระดับ
ภูมิภาค 
นโยบายสภามหาวิทยา 
ลัย 
นโยบายด้านบริการวิชา 
การ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างงานวิชาการเชิง
สร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ใหม่และการบริการ 
 
 

ผลผลิต : ผลงานการให้ 
บริการวิชาการ 
โครงการ : เตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
โครงการ : พัฒนาศักย 
ภาพบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริการวิชาการด้านเทคโน 
โลยีและการศึกษาสู่ชุมชน 

 
 
 
 
 
 

ผลผลิต : ผลงานการให้ 
บริการวิชาการ 
โครงการ : อบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการ
ตรวจเช็คและซ่อมเครื่อง 
ยนต์ระบบหวัฉีดเบนซิน
อย่างมืออาชีพ 
โครงการ : พัฒนาสื่อการ
สอนแบบสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน 
โครงการ : อบรมเชิง
ปฏิบัติการการออกแบบ
และผลิตชิ้นงานเชิงสร้าง 
สรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์  
โครงการ : บริการวิชา 
การในหลักสูตรช่างอุตสา 
หกรรมสู่ชุมชน 
โครงการ : ฝึกอบรมนัก
คอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์  
โครงการ : อบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการ
ตรวจเช็คและซ่อมเครื่อง 
ยนต์คอมมอนเรลอย่างมือ
อาชีพ 
โครงการ : อบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้งานพื้น 
ฐานด้วยโปรแกรม Solid 
work เพื่อใช้ในการออก 
แบบชิ้นงาน 

นโยบายที่ 7 การส่งเสริม
บทบาทและการใช ้     
โอกาสในประชาคม
อาเซียน 
7.2 พัฒนาศักยภาพใน
การแข่งขันของผู้ประ 
กอบการไทยทุกระดับ 
7.3 พัฒนาแรงงานภาค 
อุตสาหกรรม เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอา 
เซียน 



นโยบายของรัฐบาล 
 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ี

ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ 

ปรัชญา/ปณิธาน และ
พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย/นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตร ์
คณะ 

แผนปฏิบัติราชการ 
คณะ 

นโยบายที่ 4 การศึกษา
และเรียนรู้ การทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
4.7 ทะนุบ ารุงและอุป 
ถัมภ์พระพุทธศาสนาและ
ศาสนาอื่นๆ 
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูและ 
เผยแพร่มรดก ทางวัฒน 
ธรรม ภาษาไทย และภา 
ษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลาก หลาย
ของศิลปวัฒนธรรมไทย 
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและ
จิตส านึกที่ดี รวมทั้ง สนับ 
สนุนการผลิตส่ือคุณภาพ 

การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยน
ระบบการนาองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบ
องค์รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมือ
อาชีพให้เป็นอาจารย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตอย่างก้าว
กระโดด 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูป
การบริหารการเงินอุดม 
ศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถา 
บันอุดมศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึก 
ษา สาธารณสุข คุณธรรม 
จริยธรรม 
4.6 แผนงานยกระดับคุณ 
ภาพชีวิตของประชาชน 
4.10 แผนงานอนุรักษ์ ส่ง 
เสริมและพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 
4.11 แผนงานส่งเสริม
และพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัด 
การทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
5.4 แผนงานจัดการส่ิง 
แวดล้อม 

ปรัชญา/ปณิธาน และ 
พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย 
ส่งเสริมและบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม 
นโยบายสภามหาวิทยา 
ลัย 
นโยบายด้านศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การสืบสานและสร้าง 
สรรค์ ศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิต : ผลงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การธ ารงไว้ซ่ึงศิลปวัฒน 
ธรรมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ผลผลิต : ผลงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการ : 16 มกราคม 
เชิดชูเกียรติความเป็นครู 
โครงการ : หล่อเทียน
จ าน าพรรษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายของรัฐบาล 
 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ี

ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ 

ปรัชญา/ปณิธาน และ
พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย/นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตร ์
คณะ 

แผนปฏิบัติราชการ 
คณะ 

นโยบายที่ 8 การพัฒนา 
และส่งเสริมการใช้ประ 
โยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัย และ
พัฒนา และนวัตกรรม 
8.1 สนับสนุนการเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย และ
พัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่เปูา 
หมาย ให้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
1 ของรายได้ประชาชาติ 
และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 
30:70 

บทบาทของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาขีดความ 
สามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยน
ระบบการนาองค์กรให้ขับ 
เคลื่อนอุดมศึกษาแบบ
องค์รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ 
มืออาชีพให้เป็นอาจารย ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตอย่างก้าว
กระโดด 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูป
การบริหารการเงินอุดม 
ศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถา 
บันอุดมศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การฟื้น 
ฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัด
วางรากฐานที่ดีของประ 
เทศ 
1.7 แผนงานเร่งรัดการ
ประยุกต์ใช้งานวิจัยและ
พัฒนาไปสู่การปฏิบัต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
สร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม 
3.10 แผนงานพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึก 
ษา สาธารณสุข คุณธรรม 
จริยธรรม 
4.5 แผนงานดูแลผู้สูงอายุ 
เด็ก สตรี คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัด 
การทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
5.4 แผนงานจัดการส่ิง 
แวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์เทค 
โนโลยี การวิจัย และ 
นวัตกรรม 

ปรัชญา/ปณิธาน และ 
พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย 
สร้างงานวิจัย สิ่งประ 
ดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและสัง 
คมของประเทศ 
นโยบายสภามหาวิทยา 
ลัย 
นโยบายด้านการวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างงานวิจัย และ
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ใหม่และการบริการ 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพือ่
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างงานวิจัย นวัต 
กรรมและสิ่งประดิษฐ ์

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ 



นโยบายของรัฐบาล 
 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป ี

ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ 

ปรัชญา/ปณิธาน และ
พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย/นโยบาย
สภามหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัย 

แผนยุทธศาสตร ์
คณะ 

แผนปฏิบตัิราชการ 
คณะ 

   6.1 แผนงานส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา 
6.2 แผนงานพัฒนาวิทยา 
ศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

     

 



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

เป้าหมายการให้บริการมหาวิทยาลัย 
: เพื่อผลิตก าลังคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

เป้าหมายการให้บริการ 1. เพื่อผลิตก าลังคนด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามความ
ต้องการของสังคม

ตัวชีว้ัดเชงิปริมาณ : ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า
ตรงสาขา

ตัวชีว้ัด 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา
วชิาชีพ

ร้อยละ 80 80 80 80 80   

ตัวชีว้ัดเชงิคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

2.  ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 80 80 80 80

ตัวชีว้ัดเชงิเวลา : ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าศึกษา

ต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าศึกษาต่อ หรือ

ประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ 80 80 80 80 80

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ตัวชีว้ัด (เชงิปริมาณ) ตัวชีว้ัด

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน

2. จ านวนนกัศึกษาที่เข้าใหม่ 2. จ านวนนกัศึกษาที่เข้าใหม่ คน

3. จ านวนนกัศึกษาที่คงอยู่ 3. จ านวนนกัศึกษาที่คงอยู่ คน

ตัวชีว้ัด (เชงิคุณภาพ)

1. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตร 
ฐานหลักสูตร

1. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตร 
ฐานหลักสูตร

ร้อยละ 80 80 80 80 80

ตัวชีว้ัด (เชงิเวลา)

1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด

1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80 80 80 80 80

ตัวชีว้ัดเชงิค่าใชจ้่าย (เชงิต้นทุน)

1. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตร 
ฐานหลักสูตร

1. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตร 
ฐานหลักสูตร

ร้อยละ 80 80 80 80 80

โครงการ

ปี 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ

ปี 2557
เป้าหมายการให้บริการคณะ/ส านัก/สถาบัน/

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

บทที่ 3

แผนปฎบิัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2559

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี 2557
เป้าหมายการให้บริการ/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชีว้ัด

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แผนงบประมาณค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด

ผู้รับผิดชอบ



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ปี 2559
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ปี 2557
เป้าหมายการให้บริการคณะ/ส านัก/สถาบัน/

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558ปี 2557

เป้าหมายการให้บริการ/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชีว้ัด
มหาวิทยาลัย

แผนงบประมาณค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด

ผู้รับผิดชอบ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

โครงการประกวดนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ คน 50 50 50 50 30 151,600 147,200 200,000 200,000 180,000 เม.ย.-59 รองคณบดี     
ฝ่ายวชิาการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการการจัดท าแผนยุทธ 
ศาสตร์และแผนปฏบิติัราชการ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

คน  -  -  -  - 45  -  -  -  - 180,000 ธ.ค.-59 รองคณบดี     
ฝ่ายวชิาการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการด้านรูปแบบการสอนเชิง

สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม

คน  -  -  -  - 35  -  -  -  - 270,000 มี.ค.-59 รองคณบดี     

ฝ่ายวชิาการ

โครงการสัมมนาเทคนคิการนเิทศการสอนของอาจารย์
และอาจารย์พี่เล้ียง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คน  -  -  -  - 30  -  -  -  - 117,000 พ.ค.-59 รองคณบดี     
ฝ่ายวชิาการ

โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ Activity 
Based Learning

คน  -  -  -  - 30  -  -  -  - 108,000 มิ.ย.-59 รองคณบดี     
ฝ่ายวชิาการ

โครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม

คน  -  -  -  - 32  -  -  -  - 225,000 มิ.ย.-58 รองคณบดี     
ฝ่ายวชิาการ

ผู้รับผิดชอบปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
เป้าหมายการให้บริการ/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชีว้ัด

มหาวิทยาลัย
เป้าหมายการให้บริการคณะ/ส านัก/สถาบัน/

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด แผนงบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินงาน



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

เป้าหมายการให้บริการมหาวิทยาลัย : เพื่อบริการ
วชิาการแก่หนว่ยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้
มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมายการให้บริการ 3. เพื่อบริการวชิาการด้าน
เทคโนโลยีและการศึกษาแก่หนว่ยงาน / ประชาชนใน
ชุมชนและสังคม ใหม้ีความรู้ ความสามารถ ในการ
พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ

ตัวชีว้ัดเชงิปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์

ตัวชีว้ัด 1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 80 80 80 80

ตัวชีว้ัดเชงิคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วชิาการและวชิาชีพต่อประโยชนก์ารบริการ

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวชิาการและวชิาชีพ
ต่อประโยชนก์ารบริการ

ร้อยละ 80 80 80 80 80

ตัวชีว้ัดเชงิเวลา : โครงการบริการวชิาการที่ส่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ในเวลา ๑ ปี
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ตัวชีว้ัด (เชงิปริมาณ) ตัวชีว้ัด

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแก่สังคม 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการแก่สังคม โครงการ 3 3 5

ตัวชีว้ัด (เชงิคุณภาพ)

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ใหบ้ริการ

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวน 
การใหบ้ริการ

ร้อยละ 80 80 80 80 80

ตัวชีว้ัด (เชงิเวลา)

1. ร้อยละงานบริการวชิาการแล้วเสร็จตามระยะ เวลา
ที่ก าหนด

1. ร้อยละงานบริการวชิาการแล้วเสร็จตามระยะ เวลา
ที่ก าหนด

ร้อยละ 80 80 80 80 80

ตัวชีว้ัดเชงิค่าใชจ้่าย (เชงิต้นทุน)

1. ต้นทนุ/ค่าใช้จ่ายของการใหบ้ริการวชิาการตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  (งบด าเนนิการ)

1. ต้นทนุ/ค่าใช้จ่ายของการใหบ้ริการวชิาการตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  (งบด าเนนิการ)

บาท

โครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเทคนคิการตรวจเช็คและ
ซ่อมเคร่ืองยนต์ระบบหวัฉีดเบนซินอย่างมืออาชีพ

คน  -  -  -  - 20  -  -  -  - 74,000 ธ.ค.-58 รองคณบดี     
ฝ่ายวชิาการ

โครงการพัฒนาส่ือการสอนแบบสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
ก่อนวยัเรียน

คน  -  - 30 30 35  -  - 90,000 90,000 85,000 ต.ค.-58 รองคณบดี     
ฝ่ายวชิาการ

ผู้รับผิดชอบปี 2557 ปี 2559
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวชิาการด้านเทคโนโลยีและการศึกษาสู่ชุมชน

เป้าหมายการให้บริการคณะ/ส านัก/สถาบัน/
ผลผลิต/โครงการ

แผนงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพ

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

เป้าหมายการให้บริการ/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชีว้ัด
มหาวิทยาลัย

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการออกแบบและผลิต
ชิน้งานเชิงสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ (CNC)

คน  -  -  -  - 20  -  -  -  - 102,100 ก.พ.-59 รองคณบดี     
ฝ่ายวชิาการ

โครงการบริการวชิาการในหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่
ชุมชน

คน  -  -  -  - 91  -  -  -  - 150,000 ก.พ.-59 รองคณบดี     
ฝ่ายวชิาการ

โครงการฝึกอบรมนกัคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ คน  -  -  -  - 40  -  -  -  - 85,000 เม.ย.-59 รองคณบดี     
ฝ่ายวชิาการ

โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเทคนคิการตรวจเช็คและ
ซ่อมเคร่ืองยนต์คอมมอนเรลอย่างมืออาชีพ

คน  -  -  -  - 20  -  -  -  - 74,000 พ.ค.-59 รองคณบดี     
ฝ่ายวชิาการ

โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการการใช้งานพื้นฐานด้วย
โปรแกรม Solid work เพื่อใช้ในการออกแบบชิน้งาน

คน  -  -  -  - 20  -  -  -  - 79,000 มิ.ย.-59 รองคณบดี     
ฝ่ายวชิาการ

ระยะเวลา
ด าเนินงานปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ผู้รับผิดชอบปี 2559

เป้าหมายการให้บริการคณะ/ส านัก/สถาบัน/
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด แผนงบประมาณ

ปี 2557 ปี 2558
เป้าหมายการให้บริการ/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชีว้ัด

มหาวิทยาลัย



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

เป้าหมายการให้บรกิารมหาวิทยาลัย : เพื่อวจิัยและ

พัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวตักรรมที่

น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของท้องถิ่นและ

ประเทศ

เป้าหมายการให้บรกิาร 2. เพื่อวจิัยและพัฒนารวมทั้ง

ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์

 ที่น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมของท้องถิ่น

และประเทศ

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : จ านวนผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวชี้วัด 1. จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการ 1 1 1 1

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวนผลงานวจิัย/นวตักรรมที่

น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย/์ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน

2. จ านวนผลงานวจิัย/นวตักรรมที่น าไปใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย/์ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน

โครงการ 1 1 1 1

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จ านวนผลงานวจิัย/นวตักรรมที่

น าไปใช้ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 1 ปี

ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด (เชิงปรมิาณ) ตัวชี้วัด (เชิงปรมิาณ)

1. จ านวนโครงการวจิัย 1. จ านวนโครงการวจิัย โครงการ 1 1 1 1 1

ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ) ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)

1. จ านวนผลงานวจิัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 1. จ านวนผลงานวจิัยเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด โครงการ 1 1 1 1 1  

ตัวชี้วัด (เชิงเวลา) ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)

1. จ านวนของโครงการวจิัยที่แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด

1. จ านวนของโครงการวจิัยที่แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด
ร้อยละ 80 80 80 80 80

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จา่ย (เชิงต้นทุน) ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จา่ย (เชิงต้นทุน)

1. ค่าใช้จ่ายการวจิัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

(งบด าเนินการ)

1. ค่าใช้จ่ายการวจิัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

(งบด าเนินการ)

บาท 95,000 95,000 604,600 604,600 370,000

ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพ่ือสรา้งองค์ความรู้ ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพ่ือสรา้งองค์ความรู้

ตัวชี้วัด (เชิงปรมิาณ) ตัวชี้วัด (เชิงปรมิาณ)

1. จ านวนโครงการวจิัย 1. จ านวนโครงการวจิัย โครงการ 1 1 1 1 1

ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ) ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)

1. จ านวนผลงานวจิัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 1. จ านวนผลงานวจิัยเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด โครงการ 1 1 1 1 1

ตัวชี้วัด (เชิงเวลา) ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)

เป้าหมายการให้บรกิาร/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัย

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 การส่งเสริมระบบการประกนัคุณภาพ

ปี 2559

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวจิัย นวตักรรม และ ส่ิงประดิษฐ์

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพ่ือสรา้งองค์ความรู้

ผู้รบัผิดชอบ

ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

ปี 2558ปี 2557 ปี 2558
ระยะเวลา

ด าเนินงาน

เป้าหมายการให้บรกิารคณะ/ส านัก/สถาบัน/

ผลผลิต/โครงการ

แผนงบประมาณ

ปี 2559 ปี 2557



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

เป้าหมายการให้บรกิาร/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัย
ปี 2559

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

หน่วยนับ ผู้รบัผิดชอบปี 2558ปี 2557 ปี 2558
ระยะเวลา

ด าเนินงาน

เป้าหมายการให้บรกิารคณะ/ส านัก/สถาบัน/

ผลผลิต/โครงการ

แผนงบประมาณ

ปี 2559 ปี 2557

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. จ านวนของโครงการวจิัยที่แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด

1. จ านวนของโครงการวจิัยที่แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด
ร้อยละ 80 80 80 80 80

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จา่ย (เชิงต้นทุน) ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จา่ย (เชิงต้นทุน)

1. ค่าใช้จ่ายการวจิัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

(งบด าเนินการ)

1. ค่าใช้จ่ายการวจิัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

(งบด าเนินการ)

บาท  -  -  -  -  -  -

ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ

ผู้รบัผิดชอบปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
เป้าหมายการให้บรกิาร/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัย

เป้าหมายการให้บรกิารคณะ/ส านัก/สถาบัน/

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด แผนงบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินงาน



ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 การส่งเสริมระบบการประกนัคุณภาพ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 6 การธ ารงค์ไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

เป้าหมายการให้บรกิารมหาวิทยาลัย : 4 ปลูกฝัง

ค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ท านุบ ารุง

ศิลปและวฒันธรรมไทย

เป้าหมายการให้บรกิาร 4. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา

และชุมชนในการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

ไทย

ตัวชี้วัดเชิงปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่มีการ

เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ตัวชี้วัด 1. จ านวนโครงการ / กจิกรรมด้านท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 4 4 4 4 4

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์

ของการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ร้อยละ 80 80 80 80 80

ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่มีการ

เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ในระยะเวลา 1 ปี

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด (เชิงปรมิาณ) ตัวชี้วัด (เชิงปรมิาณ)

1. จ านวนโครงการ/ กจิกรรม ศิลปวฒันธรรม 1. จ านวนโครงการ/ กจิกรรม ศิลปวฒันธรรม โครงการ 4 4 2 4 4

ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ) ตัวชี้วัด (เชิงคุณภาพ)

1. ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ของ

โครงการ

1. ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ของ

โครงการ

ร้อยละ 80 80 80 80 80

ตัวชี้วัด (เชิงเวลา) ตัวชี้วัด (เชิงเวลา)

1. ร้อยละของโครงการ/กจิกรรมที่แล้วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด

1. ร้อยละของโครงการ/กจิกรรมที่แล้วเสร็จตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80 80 80 80 80

ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จา่ย (เชิงต้นทุน) ตัวชี้วัดเชิงค่าใช้จา่ย (เชิงต้นทุน)

1. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบด าเนินการ)

1. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบด าเนินการ)

บาท

โครงการ

โครงการ 16 มกราคม เชิดชูเกยีรติความเป็นครู คน 250 250 250 250 120 90,400 88,643 87,800 87,800 92,200 ม.ค.-59 รองคณบดีฝ่าย

กจิการทั่วไป

โครงการหล่อเทียนจ าน าพรรษา คน  -  -  -  - 40  -  -  -  - 22,500 ม.ิย.-59 รองคณบดีฝ่าย

กจิการทั่วไป

ปี 2558

แผนงบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินงาน
ผู้รบัผิดชอบปี 2557 ปี 2559

เป้าหมายการให้บรกิาร/โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัย

เป้าหมายการให้บรกิารคณะ/ส านัก/สถาบัน/

ผลผลิต/โครงการ
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

หน่วยนับ



บทที่ 4 
การติดตามประเมินผล 

 เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นไปตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ ประจ าปีงบประ 
มาณ พ.ศ. 2559 ที่ตั้งไว้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงได้ก าหนดแผนการติดตามและประเมินผล การด าเนิน 
งานตามแผนฯ ดังนี้ 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยใช้กรอบแผนปฏิบัติราชการสี่
ปี ของคณะฯ  

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซ่ึง
ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไว้ โดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

3.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในระยะครึ่ง
แผนและเมื่อสิ้นสุดแผน โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 

4.  เสนอผลการติดตามต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ 
5.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และน า

ผลการประเมินมาวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ สภาพการณ์ใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  

6. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนเสนอต่อ
ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ 

7.  น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ในปีต่อ 
ไป 



การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง) 

แบบอย่างที่ดีนากรท าง 
 
 
 
 

 

           ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ย. 56 

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

การจัดการศึกษาวิชาชีพท่ีสมบูรณ์ บนพื้นฐานเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 

ผลิตบัณฑิตวิชาชีพ ที่มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการปฏิบัติอย่าง

มีคุณธรรมและจริยธรรม 

พัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

บริการวิชาการด้านเทคโนโลย ี
และการศึกษา 

การบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

และการประกันคุณภาพ 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คุณภาพและมาตรฐาน 
การจัดศึกษา 

การสร้างงานวิจัย นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ ์

การบริการวิชาการด้าน
เทคโนโลยีและการศึกษา 

สู่ชุมชน 

การบริหารจัดการและ 
การประกันคุณภาพ 

 

การธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี

บัณฑิตมีงานท าตรงสาขา
วิชาชีพ 

เพิ่มมูลค่าจากงานวิจัย 

 
บริการวิชาการด้านเทคโนโลยี

และการศึกษา 
บริหารจัดการและประกัน

คุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. การพัฒนาทักษะภาษา วิชา 
ชีพ และ IT เพ่ือการสื่อสาร 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบ 
การณ์และการฝึกงาน 

3. การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
นักศึกษา 

4. การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
5. การเสริมสุขภาพนักศึกษา 
6. การพัฒนาบุคลากร (สายสอน

และสายสนับสนุน) 
7. การพัฒนาหลักสูตร 
8. การพัฒนาสภาพแวดล้อมการ

เรียนการสอน 

1. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม 
    และสิ่งประดิษฐ ์
2. ส่งเสริมบุคลากร นักศึกษา 

และชุมชน ในการพัฒนางาน 
เพ่ือแก้ปัญหาให้กับชุมชน 
สังคม ผ่านกระบวน การวิจัย 

1. การถ่ายทอดองค์ความรู ้ 
    ด้านเทคโนโลยีและ  
    การศึกษา 
2. การพัฒนาบุคลากรจากภาค 
    อุตสาหกรรมและภาคการ  
    ศึกษา 
3. การพัฒนาสังคมเพ่ือการ   
    เป็นอยู่ท่ีดีและยั่งยืน 

1. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ทุกระดับ 

2. การพัฒนากระบวนการท า  
    งาน 
3. การติดตามและประเมินผล  
    การท างานตามหลักธรรมา 

 ภิบาล  
4. การสื่อสารภายในภายนอก 
5. การส่งเสริมการเป็นแบบ  
    อย่างท่ีดีในการท างานและ 
    การครองตน 
6. พัฒนาระบบประกันคุณ 

ภาพอย่างต่อเนื่อง 

1. การส่งเสริมศิลปวัฒธรรม 
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    บุคลากร 
3. การพัฒนาสภาพแวดล้อม 


