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ค ำน ำ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามกรอบของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2560 - 2579 
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ .ศ. 2548  และ แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย โดยน าพันธกิจของ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย พ .ศ. 2560 - 2564 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 
2561) และ วิสัยทัศน์ของ ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

การ จัดท า แผน ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 256 3 ฉบับนี้  ครอบคลุมทั้งพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  แผนยุทธศาสตร์การ
บริหารงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ฉบับนี้  จะเป็น เครื่องมือส า หรับหน่วยงานในสังกัด  คณะ      
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและการจัด
การศึกษา เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจของคณะ  และ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย  ตลอดจน
เป็นแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  จัดท า แผนปฏิบัติราชการขึ้นตาม

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2550  มาตรา 76 วรรคแรก ก าหนดว่าคณะรัฐมนตรีต้องจัดท า
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดง มาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของ
การบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ (มาตรา 77 - 87) 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 9 ก าหนดว่า 
การบริหารราชการ  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ  ดังนี้ 1) ก่อนจะด า เนินการตาม
ภารกิจได้ ส่วนราชการต้องจัดท า แผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการตามข้อ 1) 
ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ งบประมาณ ที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เปูาหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ และ ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ โดยแผนปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มี 2 ประเภท คือ 
แผนปฏิบัติราชการสี่ปี และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มาตรา 13 ก าหนดให้คณะรัฐมนตรี จัดให้มีแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี มาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผน  
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยให้ จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการสี่ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2547  ก าหนดให้
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 ฉบับนี้ มีสาระส าคัญเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ. 2559 - 2562) แต่
จัดท าเป็นแผนประจ า ปีที่ละเอียดและชัดเจนขึ้น เพื่อน า ไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และ  แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่
มหาวิทยาลัยจะด า เนินการ  ในปีงบประมาณ พ .ศ. 256 2 รวม ถึง  การรายงานผลการปฏิบัติราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 

นโยบายของคณะรั ฐมนตรี พล .อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  รัฐบาลภายใต้การน า ของ พล .อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เปิดแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ในวัน ศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 การเข้าบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล แม้จะเป็น การใช้อ านาจ
ดังที่รัฐบาลก่อนๆ เคยปฏิบัติมา แต่ก็มีเงื่อนไข และ  เงื่อนเวลาที่มีความแตกต่างกัน โดยรัฐบาลนี้  เข้ามาสืบทอดงาน
และสานต่อภารกิจจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลตระหนักว่า แม้ ความเร่งด่วนและรุนแรงของปัญหา 
บางปัญหาจะคั่งค้างสะสมมานานหลายปี เมื่อเทียบกับช่วงเวลาน้ีที่สถานการณ์ยังไม่ปกติ แต่รัฐบาลจะไม่ถือว่าเวลา
เป็นจุดอ่อน หรือ  ข้อจ ากัด แต่ถือเป็นความท้าทาย โดยเฉพาะการคืนค วามสุขแก่ประชาชนนั้น ยิ่งต้องท าก่อน ท า
จริงจัง และ ทันที จนบังเกิดผลสัมฤทธิ์เร็วที่สุดและยั่งยืนเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลดีต่อประชาชน รัฐบาลนี้ไม่ได้จัดต้ังขึ้นจาก
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พรรคการเมือง จึงไม่หวังหาเสียง หรือ คะแนนจากประชานิยม จึงไม่ต้องวิตกว่าจะน าประเทศเข้าไปผูกพันจนเสียวินัย
การคลังหรือเกิดภาระในอนาคต 

โดย มาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญก าหนดหน้าที่ของรัฐบาลไว้สามประการ  คือ การบริหารราชการ แผ่นดิน การ
ด าเนินการให้มีการปฏิรูป  และ การส่งเสริมความสามัคคี  รัฐบาลจึงขอก า หนดนโยบายให้สอดคล้องกับหน้าที่สาม
ประการ 

 
ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบาย 11 ด้าน โดยได้น ายุทธศาสตร์การเข้าใจ เข้าถึงพัฒนาตาม

แนวพระราชด า ริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลัก และใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งทรงเน้นความพอดี
พอสมควรแก่ฐานะ ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
และความต้องการของประชาชน เป็นแนวทางในการก า หนดนโยบาย และนโยบายที่แถลงต้องการสร้างความเข้มแข็ง
แก่องค์กรการปกครองทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ โดยนโยบาย 11 ด้าน ประกอบด้วย 

1.  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
2.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

2.1  ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส า คัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
ทางอาเซียน ในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ ชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และ  การเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน 

2.2  เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2.3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้ทันสมัย 
2.4  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ  บนหลักการที่ว่า นโยบายการต่างประเทศ  เป็นส่วน  

ประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน 
3.  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ 

3.1  ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และ  การมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
รวมทั้ง สตรีผู้ด้อยโอกาส และ แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย 

3.2  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์
3.3  ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน        

ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 
3.4  เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม 
3.5  เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเน่ืองจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3.6  จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐ านด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมภิ บาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ

ประชาชนทั่วไป 
3.7  แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตปุาสงวน 

4.  การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม 
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4.1  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู ้
4.2  ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ

จ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา 
4.3  ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชนทั่วไป มีโอกาส

ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง 
4.4  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.5  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
4.6  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ และมีจติวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน ให้มี

คุณวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 
4.7  ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ 
4.8  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทย และ ภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง 

ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
4.9  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล 
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ 

5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ สุขภาพของประชาชน 
5.1  วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมคีุณภาพ โดยไม่มี

ความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ 
5.2  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมารักษา 
5.3  เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝูาระวังโรคระบาด 
5.4  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสูก่ารบาดเจ็บและเสียชีวิต 
5.5  ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ 
5.6  ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
5.7  พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 

6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
6.1  ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุน ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบาย

งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามทีค่ณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้ 
6.2  สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาต ิได้จัดท าไว้ 

โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้ให้
ความส าคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินการ รวมทั้ง น าแหล่งเงินอ่ืนมา
ประกอบการพิจารณาด้วย 

6.3  กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนมุัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

6.4  ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ 
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6.5  ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
6.6  ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
6.7  ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
6.8  แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่และปัญหาขาดแคลนน้ าใน

บางพื้นที่และบางฤดูกาล 
6.9  ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่เหมาะสม

ระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท 
6.10  ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน 
6.11  บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา 
6.12  ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
6.13  ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ 

หน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และ หน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และ จัดตั้งหน่วยงาน
ก ากับดูแลระบบราง 

6.14  พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ 
6.15  ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้

สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีต่างๆ และ การสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิต
สินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออกได ้

6.16  ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ 
6.17  เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
6.18  ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
7.1  เร่งส่งเสริมความ เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
7.2  พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
7.3  พัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ  แรงงานมี

ทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ 
7.4  เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
7.5  ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป  เพื่อเพิ่ม

มูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน 
7.6  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง

บริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน 
8.  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
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8.1  สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เปูาหมาย  ให้ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 1 ของรายได้ประชาชาติ และ มีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 

8.2  เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน  ที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร ์

8.3  ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัยและพัฒนาไปต่อ
ยอด หรือ ใช้ประโยชน์  รวมทั้ง ส่งเสริมการจัดท า แผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนา  ในระดับภาค  หรือ 
กลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิน่ 

8.4  ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์  ไฟฟูา 
การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม 

8.5  ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้ านการวิจัยและพัฒนา 
และด้านนวัตกรรม 

9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหวา่งการอนุรักษ์กับการใชป้ระโยชน์อย่า
ยั่งยืน 
9.1  ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปูองและฟื้นฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา 
9.2  ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง

ยั่งยืน 
9.3  ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และ  แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  โดยยึดแนว

พระราชด าริทีใ่ห้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับปุาได ้
9.4  บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
9.5  เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และ น้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 

10.  การส่งเสริมการบริหารราชกา รแผ่นดิน  ที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปรา บปรามกา รทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
10.1  ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และ

ท้องถิ่น 
10.2  ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 

ประหยัด และ สะดวก 
10.3  ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ 
10.4  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
10.5  ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังคา่นิยม คุณธรรม จริยธรรม และ จิตส านึกในการรักษา

ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต 
10.6  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมาย เพื่อให้ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ และการมีผลประโยชน์ทบัซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
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10.7  ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ 
11.  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

11.1  ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่นๆ ที่ล้าสมัย 
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ 

 11.2  เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 

11.3  ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
11.4  น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้เชิงนิติวิทยาศาสตร์มาใช ้เพื่อเร่งรัดการด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้

รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน 
11.5  ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
11.6  มาตรการทางการเงิน ภาษี และ  การปูองกันการฟอกเงินมาใช้ในการปูองกันแ ละปราบปราม         

ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) 
ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
- รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น 
- การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน 
- ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
- บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
- การเงินอุดมศึกษา 
- การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 
- เครือข่ายอุดมศึกษา 
- การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้
- โครงสร้างพื้นฐานการเรยีนรู้ 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ ดังนี ้
1.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 

1.1  การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาต ิ
1.2  การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
1.3  การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้
1.4  การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
1.5  การปูองกัน ปราบปราม และ บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
1.6  การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง 
1.7  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
1.8  การเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ 
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1.9  การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.1  การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
2.2  การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
2.3  การพัฒนาพ้ืนที่เขตพิเศษ 
2.4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์
2.5  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
2.6  การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
2.7  การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
2.8  การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
2.9  การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
2.10 การพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และ การลงทุน 
2.11  การส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
2.12  การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
2.13  การพัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ 
2.14  การพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน 
2.15  การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3.1  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
3.2  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.3  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 
3.4  การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
3.5  การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และ สร้างการเติบโตจากภายใน 
4.1  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
4.2  การจัดการปัญหาที่ดินท ากิน 
4.3  การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
4.4  การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอาย ุ
4.5  การเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 
4.6  การส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม 
4.7  การด าเนินภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร ์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า

และ สร้างการเติบโตจากภายใน 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
5.1  การบริหารจัดการน้ าและสิ่งแวดล้อม 
5.2  การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.3  การบริหารจัดการทรพัยากรน้ า 
5.4  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปูองกันทรัพยากรธรรมชาต ิ
5.5  การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และภัยพิบัต ิ
5.6  การด าเนินภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

6.1  การปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.2  การปฏิรูปกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
6.3  การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 
6.4  การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.5  การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ 
6.6  การบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
6.7  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
6.8  การจัดการของรัฐสภา ศาล และ หน่วยงานอิสระของรัฐ 
6.9  การด าเนินภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

7.  รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 
7.1  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
7.2  รายจา่ยเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
7.3  การบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 

นโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 วันที่ 18 – 20 มกราคม 2557 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 18 – 20 

มกราคม 2558 ได้มีนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดังนี ้

1.  นโยบายด้านวิชาการ 
1.1  จัดการศึกษาระดับปริญญา มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสามารถเชิงปฏิบัติการ มีความพร้อมในการท างาน      

ในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ โดยสนับสนุนให้ฝึกงาน/สหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ 
1.2  จัดการศึกษาวิชาชีพให้กับผู้ท างานตามความต้องการ (On - demand learning) และ ทันความจ าเป็น  

(Just - in - time learning) 
1.3  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน (Demand driven) 
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1.4  สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ โดยพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ให้มีวุฒิการศึกษาต าแหน่ง
ทางวิชาการ ตามเกณฑ์ สกอ. ก าหนด 

2.  นโยบายด้านการวิจัย 
2.1  ส่งเสรมิและสนับสนุนการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ส่งเสริมให้น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์       

เชิงพาณิชย์ รวมทั้ง ส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัยใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2.2  จัดตั้งสถาบัน/ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง เพื่อสนองตอบความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ 

3.  นโยบายด้านบริการวิชาการ 
3.1  บริการด้านวิชาการด้านวิชาชีพสู่ชุมชนท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนและภาคอุตสาหกรรม 
3.2  จัดตั้งศูนย์บริการวิชาชีพร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน 
3.3  ถ่ายทอดความรู้วิชาชีพและสร้างผู้ประกอบการขนาดเล็ก 

4. นโยบายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
4.1  ส่งเสริมการบูรณาการการท านุบ ารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
4.2  ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนถึงการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมโลก 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 - 2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตสู่เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และการบริการ 

เป้าประสงค:์ 
1. บัณฑิตเป็นที่ยอมรับ 
2. การเพ่ิมมูลค่างานวิจยัและนวัตกรรม 
3. การเพ่ิมมูลค่างานบริการวิชาการ 
4. การบริหารงานเป็นที่ยอมรับ 
5. การสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน 
6. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 



บทที่ 2 
ยุทธศาสตรก์ารบริหารงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

สถานภาพปัจจุบันของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
คณะครุ ศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโล ยีราชมงคลกรุงเทพ        

ที่จัดตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ .ศ. 2548 เพื่อจัดการเรียนการสอนและ
ผลิตบัณฑิต ที่มีประสิทธิภาพ เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และ เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม 

30 กันยายน 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แต่ งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานเพชร    
ชินินทร เป็นผู้ประสานงานด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามค าสั่ง ที่ 155/2548 ลงวันที่ 30 กันยายน 2548 

15 มีนาคม 2549 เริ่มต้นก่อตั้ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จากการคิดเห็นร่วมกันของคณะกรรมการ
จัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีฝุายวิชาการ เป็ นประธาน คณะกรรมการ
ผู้บริหาร และ คณาจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาเทคนิคศึกษา และ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในวิทยา
เขตเทคนิคกรุงเทพฯ รวม 16 คน ร่วมพิจารณาการแบ่งส่ วนราชการ และภาระงานของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม โดยให้มี 1 ส านัก 2ภาควิชา คือ 

1. ส านักงานคณบด ี
2. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา  
 -   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
 -   สาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการ 
 -   สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
 -   สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง 
 -   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
3.  ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา  
 -   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 -   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 - สาขาวิชาเทคนิคศึกษา 
28 มีนาคม 2549 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดตัง้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
14 พฤศจิกายน 2549 กระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงให้จัดตั้ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
1 กุมภาพันธ์ 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีประกาศแต่งตั้ง นายสมยศ อัมหิรัญ 

เป็นคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามค าสั่ง ที่ 099/2551 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 



3 ตุลาคม 2550 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการในราชกิจจานุเบกษา ให้แบ่งส่วนราชการ ในคณะ        
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดังนี ้

1. ส านักงานคณบด ี
2. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ 

การจัดการศึกษาวิชาชีพที่สมบูรณ์ บนพื้นฐานเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค ์

พันธกิจ 
1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการปฏิบัติ และมีคุณธรรม 
2.  มุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
3.  บริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน 
4.  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ค่านิยมหลัก 
U หมายถึง Unity (ความสามัคคีรวมเป็นหนึ่งเดียว ) บุคลากร และ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีใจ

รวมกันเป็นหนึ่งเดียว มีคว ามสามัคคีกลมเกลียว  ร่วมใจกันท างานเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและราชการ
เป็นหลัก 

T หมายถึง Talent (ความสามารถพิเศษ) บุคลากร และ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้รับการฝึกฝนจน
มีความสามารถที่โดดเด่นเฉพาะ แตกตา่งจากบุคคลอื่น 

K หมายถึง Keen (ความเชี่ยวชาญ) บุคลากร และ นักศึกษา ใฝุหาความรู้ มุ่งพัฒนาตนเองให้มีความ
เชี่ยวชาญ ทั้งในดา้นทฤษฎีและปฏิบัต ิบนพื้นฐานเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค ์

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
 บัณฑิตนักปฏิบัติ เช่ียวชาญวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
เทคโนโลยีเชิงสร้ างสรรค์ โดยที่เทคโนโลยีเชิงสร้ างสรรค์ หม ายถึง การหาค าตอบใหม่จ ากปัญหาเดิม

ด้วยผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ หรือ บริการใหม่ 

 

 

 



การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกคณะ (SWOT Analysis) 
สภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดแข็ง 

1. บัณฑิตของคณะเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ/สถานศึกษา 
2. คณะ/มหาวิทยาลัยพัฒนามาจากสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่  มีชื่อเสียงในอดีต  ท าให้ได้รับการยอมรับ

จากสังคม 
3. อาจารย์มีประสบการณ์ในวิชาที่สอน ท าให้มีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 
4. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการท างาน (จิตบริการ รักในองค์กรและท างานเป็นทีม) 
5. ที่ตั้งคณะอยู่ใจกลางเมืองย่านศูนย์กลางธุรกิจการคมนาคมที่สะดวกและหลากหลาย 
6. เป็นองค์กรขนาดเล็ก บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีความคล่องตัวในการท างาน 

 จุดอ่อน 
1. บุคลากรสายสนับสนุน ขาดขวัญและก าลังใจในการท างาน เนื่องจาก ไม่ทราบความก้าวหน้าในอาชีพ 
2. บุคลากรขาดการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองในวิชาชีพเฉพาะในสายงานที่ตนเองรับผิด ชอบ 
3. บุคลากรสายสนับสนุน ขาดการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 
4. การประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการของคณะฯ ขาดประสิทธิภาพ 
5. ภาระงานของอาจารย์มีปริมาณมากส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอน 
6. ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการไม่ทันสมัย 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
 โอกาส 

1. การเปิดเสรีประชาคมอาเซียนท าให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้น 
2. มีแหล่งทุนสนับสนุนวิจัย/การเผยแพร่ผลงานวิชาการที่หลากหลาย 
3. สภาพสังคมทีม่ีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้บุคลากรตื่นตัวในการพัฒนา 
4. สถานประกอบการ/สถานศึกษา ให้ความเช่ือมั่นและยอมรับ ในศักยภาพของนักศึกษา คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมในการฝึกงาน/ฝึกสอน 
5. เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เช่น สภาคณบดีคณะครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์สมาคม       

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไทย เครือข่ายศิษย์เก่า ฯลฯ ท าให้บุคลากรและการจัดการศึกษาของคณะ   
ได้รับการพัฒนา 

ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม 
1. สภาพสังคมรอบมหาวิทยาลัยมีการจ าหน่าย  เหล้า  บุหรี่ และ ยาเสพติด  เป็นเหตุให้นักศึกษาเข้าไป

เกี่ยวข้องได้ง่าย 
2. การแข่งขันจากมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
3. ค่านิยมของเยาวชนไม่สนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร ์วิชาวิทยาศาสตร ์(ค านวณ)ก 
4. วิชาภาษาต่างประเทศท าให้มหาวิทยาลัยมีตัวเลือกในการรับนักศึกษาน้อย 



5. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบังคับให้ใช้เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเก่าท าให้มหาวิทยาลัย เสียโอกาสในการได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก 

6. สถานภาพของรัฐบาลไม่มั่นคง ท าให้การวางแผนการศึกษาไม่ต่อเน่ือง 



ความเชื่อมโยง นโยบายของรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
ปรัชญาหรือปณิธาน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยและนโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย  

แผนยุทธศาสตร์คณะ และ แผนปฏิบัติราชการคณะ 
 

นโยบายของรัฐบาล 
 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี 

ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551 - 2565) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ 

ประจ าปี 2562 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. 2562) 

แผนยุทธศาสตรค์ณะ 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนปฏิบัติราชการคณะ 
(พ.ศ. 2562) 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและ
เรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1  จัดให้มีการปฏิรูปการ ศึกษา

และการเรียนรู ้
4.6  พัฒนาระบบการผลิตและ

พัฒนาครูที่มีคุณภ าพและมี
จิตวิญญาณของความเป็นครู 
เน้นครูผู้สอนให้มีคุณวุฒิตรง
ตามวิชาที่สอน 

4.9  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษา  
ต่างประเทศ วัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้านและวัฒน  
ธรรมสากล 

-  รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น 
-  การแก้ปัญหาอุดมศึกษาใน

ปัจจุบัน 
-  ธรรมาภิบาลและการบริหาร 

จัดการอุดมศึกษา 
-  การเงินอุดมศึกษา 
-  เครือข่ายอุดมศึกษา 
-  โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
3.5 การด าเนินภารกิจพื้นฐาน

เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาและเสริม 
สร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 รายการด าเนิน 
การภาครัฐ 
7.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
7.2 รายจ่ายเพื่อรองรับกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
7.3 การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การผลิตบัณฑิตสู่เทคโนโลยีเชิง
สร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้างงานวิชาการเชิง
สร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
การบริหารจัดการและการสร้าง
ภาพลักษณ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และ
การบริการ 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การผลิตบัณฑิตสู่เทคโนโลยีเชิง
สร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้างงานวิชาการเชิง
สร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
การบริหารจัดการและการสร้าง
ภาพลักษณ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และ
การบริการ 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการ ศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการ : ประกวดนวัตกรรม
การสอน สิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพ 
และ งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ 
โครงการ : พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรส าหรับองค์กร ยุค 4.0 
โครงการ : สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ด้านรูปแบบการสอนเชิงสร้าง 
สรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

นโยบายที่ 3 การลดความ
เหลื่อมล้ าของสังคม และการ
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ 
3.1  ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่ง

สร้างโอกาส อาชีพ และ 
การมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่
เข้าสู่ตลาดแรงงาน รวมทั้ง 
สตรีผู้ด้อยโอกาส และ 
แรงงานข้ามชาติที่ถูก
กฎหมาย 

 

บทบาทของมหาวิทยาลัย ในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
3.5 การด าเนินภารกิจพื้นฐาน

เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาและเสริม 
สร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้าน
การแก้ไขปัญหาความยากจน 
ลดความเหลื่อมล้ า และสร้าง
การเติบโตจากภายใน 
4.7 การด าเนินภารกิจพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การบริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และ
การบริการ 
 
 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ
วิชาการ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การบริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และ
การบริการ 

 
 
 
 
 
 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ
วิชาการ 
โครงการ : บริการวิชาการใน
หลักสูตรช่างอุตสาหกรรมสู่ชุมชน 
โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้งานพ้ืนฐานด้วยโปรแกรม 
Solid Works เพื่อใช้ในการ
ออกแบบชิ้นงาน 
โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแบบและผลิต CAD & 
CAM ส าหรับงานกลึง   
โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ



 เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
ด้านการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ลดความเหล่ือมล้ า 
และ สร้างการเติบโตจาก
ภายใน 

ช่างซ่อมเครื่องท าความเย็นขนาด
เล็กและเครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนัง 

นโยบายของรัฐบาล 
 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี 

ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551 - 2565) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ 

ประจ าปี 2562 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. 2562) 

แผนยุทธศาสตรค์ณะ 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนปฏิบัติราชการคณะ 
(พ.ศ. 2562) 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและ
เรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.7  ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระ 

พุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 
4.8  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ เผยแพร่

มรดกทางวัฒนธรรม 
ภาษาไทย และภาษาถิ่น  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง 
ความหลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึก
ที่ดี รวมทั้ง สนับสนุนการ
ผลิตสื่อคุณภาพ 

การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้าน
การแก้ไขปัญหาความยากจน 
ลดความเหลื่อมล้ า และสร้าง
การเติบโตจากภายใน 
4.6  การส่งเสริมและพัฒนา

ศาสนา ศิลปะ และ 
วัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสืบสานและสร้างสรรค์ 
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
โครงการ : 16 มกราคม เชิดชู
เกียรติความเป็นคร ู
โครงการ : ท านุบ ารุงศิลปวัฒน 
ธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่ 8 การพัฒนา และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 
8.1  สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่าย

ในการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
มุ่งไปสู่เปูาหมาย ให้ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 1 ของรายได้
ประชาชาติ และมีสัดส่วน 
รัฐต่อเอกชน 30:70 

บทบาทของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
2.6  การส่งเสริมการวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
เชิงสร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และ
การบริการ 

ผลผลิต : การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
เชิงสร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และ
การบริการ 

ผลผลิต : การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาประเทศ 
โครงการ : ยานยนต์ไฟฟูา/
ชิ้นส่วนยานยนต์ 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และการบริการ

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

เป้าหมายการให้บริการมหาวิทยาลัย 
: เพื่อผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพตามความต้องการของประเทศ

เป้าหมายการให้บริการ 1. เพื่อผลิตก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามความ
ต้องการของสังคม

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรง
สาขา

ตัวช้ีวัด 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขาวิชาชีพ ร้อยละ 80 80 80 80 80   

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา

2. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึก ษา ร้อยละ 80 80 80 80 80

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานท าศึกษา
ต่อหรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี

3. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าศึกษาต่อ หรือ ประ 
กอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละ 80 80 80 80 80

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ตัวช้ีวัด (เชิงปริมาณ) ตัวช้ีวัด

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน

2. จ านวนนกัศึกษาที่เข้าใหม่ 2. จ านวนนกัศึกษาที่เข้าใหม่ คน

3. จ านวนนกัศึกษาที่คงอยู่ 3. จ านวนนกัศึกษาที่คงอยู่ คน

ตัวช้ีวัด (เชิงคุณภาพ) ตัวช้ีวัด (เชิงคุณภาพ)

1. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษา          ตาม
มาตรฐานหลักสูตร

1. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตร 
ฐานหลักสูตร

ร้อยละ 80 80 80 80 80

ตัวช้ีวัด (เชิงเวลา) ตัวช้ีวัด (เชิงเวลา)

1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา     ตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด

1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม 
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80 80 80 80 80

ตัวช้ีวัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน) ตัวช้ีวัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)

ปี 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตสู่เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ปี 2561
เป้าหมายการให้บริการ/โครงการ/ผลผลิต

ตัวช้ีวัดคณะ
หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างงานวิชาการเชิงสร้างสรรค์

บทที ่3

แผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี 2561
เป้าหมายการให้บริการ/โครงการ/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

แผนงบประมาณค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

ผู้รับผิดชอบ



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

ปี 2563
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ปี 2561
เป้าหมายการให้บริการ/โครงการ/ผลผลิต

ตัวช้ีวัดคณะ
หน่วยนับ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562ปี 2561

เป้าหมายการให้บริการ/โครงการ/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด
มหาวิทยาลัย

แผนงบประมาณค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

ผู้รับผิดชอบ

1. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษา          ตาม
มาตรฐานหลักสูตร

1. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตร 
ฐานหลักสูตร

ร้อยละ 80 80 80 80 80



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

เป้าหมายการให้บริการมหาวิทยาลัย : เพื่อบริการ 
วิชาการแก่หนว่ยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหม้ี

ความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมายการให้บริการ 3. เพื่อบริการวิชาการด้าน
เทคโนโลยีและการศึกษาแก่หนว่ยงาน/ประชาชนใน

ชุมชนและสังคม ใหม้ีความรู้ ความสามารถ ในการ
พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์

ตัวช้ีวัด 1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 80 80 80 80

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชนก์ารบริการ

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ
ประโยชนก์ารบริการ

ร้อยละ 80 80 80 80 80

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ในเวลา 1 ปี

3. โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ ในเวลา 1 ปี

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ตัวช้ีวัด (เชิงปริมาณ) ตัวช้ีวัด (เชิงปริมาณ)

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ 3 3 5 5 8

ตัวช้ีวัด (เชิงคุณภาพ) ตัวช้ีวัด (เชิงคุณภาพ)

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวน การ
ใหบ้ริการ

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวน การ
ใหบ้ริการ

ร้อยละ 80 80 80 80 80

ตัวช้ีวัด (เชิงเวลา) ตัวช้ีวัด (เชิงเวลา)

1. ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่
ก าหนด

1. ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่
ก าหนด

ร้อยละ 80 80 80 80 80

ตัวช้ีวัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน) ตัวช้ีวัดเชิงค่าใช้จ่าย (เชิงต้นทุน)

1. ต้นทนุ/ค่าใช้จ่ายของการใหบ้ริการวิชาการตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  (งบด าเนนิการ)

1. ต้นทนุ/ค่าใช้จ่ายของการใหบ้ริการวิชาการตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  (งบด าเนนิการ)

บาท

โครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการเขียนแบบและผลิต
(CAD & CAE) ส าหรับงานกลึง

คน  -  -  -  - 20   -  -  -  - 50,000 ก.พ.-63 รองคณบดี     
ฝ่ายวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการช่างซ่อมเคร่ืองท าความ
เย็นขนาดเล็กและเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงั

คน  -  -  -  - 20  -  -  -  - 125,000 ก.พ.-63 รองคณบดี     
ฝ่ายวิชาการ

ผู้รับผิดชอบปี 2561 ปี 2563
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

ปี 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์

เป้าหมายการให้บริการ/โครงการ/ผลผลิต
ตัวช้ีวัดคณะ

แผนงบประมาณ

ผลผลิต : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

เป้าหมายการให้บริการ/โครงการ/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด
มหาวิทยาลัย

ปี 2561 ปี 2563 ปี 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่และการบริการ



โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการใช้งานพื้นฐานด้วย
โปรแกรม Solid work เพื่อใช้ในการออกแบบชิน้งาน

คน  -  -  -  - 20  -  -  -  - 50,000 พ.ค.-63 รองคณบดี     
ฝ่ายวิชาการ



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

เป้าหมายการให้บรกิารมหาวิทยาลัย : เพื่อวิจัยและ

พัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม ที่

น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของท้องถิ่นและ

ประเทศ

เป้าหมายการให้บรกิาร 2. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวม ทั้ง

 ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมและส่ิง   

ประดิษฐ์ ที่น าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของ

ท้องถิ่นและประเทศ

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ : จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวช้ีวัด 1. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการ 1 1 1 1 1

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่

น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน

2. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน

โครงการ 1 1 1 1 1

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่

น าไปใช้ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 1 ปี

3. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ภายในระยะเวลา 1 ปี

ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัด (เชิงปรมิาณ) ตัวช้ีวัด (เชิงปรมิาณ)

1. จ านวนโครงการวิจัย 1. จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 1 1 1 1 NA

ตัวช้ีวัด (เชิงคุณภาพ) ตัวช้ีวัด (เชิงคุณภาพ)

1. จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 1. จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด โครงการ 1 1 1 1 NA  

ตัวช้ีวัด (เชิงเวลา) ตัวช้ีวัด (เชิงเวลา)

1. จ านวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะ เวลา

ที่ก าหนด

1. จ านวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะ เวลา

ที่ก าหนด

ร้อยละ 80 80 80 80 NA

ตัวช้ีวัดเชิงค่าใช้จา่ย (เชิงต้นทุน) ตัวช้ีวัดเชิงค่าใช้จา่ย (เชิงต้นทุน)

1. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

(งบด าเนินการ)

1. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

(งบด าเนินการ)

บาท 604,600 604,600 370,000 370,000 NA

เป้าหมายการให้บรกิาร/โครงการ/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด

มหาวิทยาลัย
ปี 2563

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

หน่วยนับ

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ผู้รบัผิดชอบ

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

ปี 2562ปี 2561 ปี 2562
ระยะเวลา

ด าเนินงาน

เป้าหมายการให้บรกิาร/โครงการ/ผลผลิต

ตัวช้ีวัดคณะ

แผนงบประมาณ

ปี 2563 ปี 2561



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

เป้าหมายการให้บรกิาร/โครงการ/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด

มหาวิทยาลัย
ปี 2563

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

หน่วยนับ ผู้รบัผิดชอบปี 2562ปี 2561 ปี 2562
ระยะเวลา

ด าเนินงาน

เป้าหมายการให้บรกิาร/โครงการ/ผลผลิต

ตัวช้ีวัดคณะ

แผนงบประมาณ

ปี 2563 ปี 2561

ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพ่ือสรา้งองค์ความรู้ ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพ่ือสรา้งองค์ความรู้

ตัวช้ีวัด (เชิงปรมิาณ) ตัวช้ีวัด (เชิงปรมิาณ)

1. จ านวนโครงการวิจัย 1. จ านวนโครงการวิจัย โครงการ 1 1 1 1 NA

ตัวช้ีวัด (เชิงคุณภาพ) ตัวช้ีวัด (เชิงคุณภาพ)

1. จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 1. จ านวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด โครงการ 1 1 1 1 NA

ตัวช้ีวัด (เชิงเวลา) ตัวช้ีวัด (เชิงเวลา)

1. จ านวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะ เวลา

ที่ก าหนด

1. จ านวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะ เวลา

ที่ก าหนด

ร้อยละ 80 80 80 80 NA

ตัวช้ีวัดเชิงค่าใช้จา่ย (เชิงต้นทุน) ตัวช้ีวัดเชิงค่าใช้จา่ย (เชิงต้นทุน)

1. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

(งบด าเนินการ)

1. ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

(งบด าเนินการ)

บาท  -  -  -  - NA

ผลผลิต : ผลงานวิจยัเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ



ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 5 การสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

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

เป้าหมายการให้บรกิารมหาวิทยาลัย : 4 ปลูกฝังค่านิยม

ให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปและ

วัฒนธรรมไทย

เป้าหมายการให้บรกิาร 5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึก ษา

และชุมชนในการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ไทย

ตัวช้ีวัดเชิงปรมิาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่มีการ

เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวช้ีวัด 1. จ านวนโครงการ/กจิกรรมด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ 2 2 2 2 1 NA

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของ

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ 80 80 80 80 80 NA

ตัวช้ีวัดเชิงเวลา : จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่มีการ

เผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในระยะเวลา 1 ปี

3. จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในระยะเวลา 1 ปี

ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม

ตัวช้ีวัด (เชิงปรมิาณ) ตัวช้ีวัด (เชิงปรมิาณ)

1. จ านวนโครงการ/ กจิกรรม ศิลปวัฒนธรรม 1. จ านวนโครงการ/กจิกรรมศิลปวัฒนธรรม โครงการ 2 2 2 2 1 NA

ตัวช้ีวัด (เชิงคุณภาพ) ตัวช้ีวัด (เชิงคุณภาพ)

1. ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ

1. ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ

ร้อยละ 80 80 80 80 80 NA

ตัวช้ีวัด (เชิงเวลา) ตัวช้ีวัด (เชิงเวลา)

1. ร้อยละของโครงการ/กจิกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะ 

เวลาที่ก าหนด

1. ร้อยละของโครงการ/กจิกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะ 

เวลาที่ก าหนด

ร้อยละ 80 80 80 80 100 NA

ตัวช้ีวัดเชิงค่าใช้จา่ย (เชิงต้นทุน) ตัวช้ีวัดเชิงค่าใช้จา่ย (เชิงต้นทุน)

1. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบด าเนินการ)

1. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบด าเนินการ)

บาท 92,200 92,200 108,700 108,700 123,300 NA

โครงการ

โครงการ 16 มกราคม เชิดชูเกยีรติความเป็นครู คน 120 120 120 120 60 NA 108,700 108,700 123,300 123,300 127,600 NA ม.ค.-63 รองคณบดีฝ่าย

กจิการทั่วไป

เป้าหมายการให้บรกิาร/โครงการ/ผลผลิต/ตัวช้ีวัด

มหาวิทยาลัย

เป้าหมายการให้บรกิาร/โครงการ/ผลผลิต

ตัวช้ีวัดคณะ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

หน่วยนับ ปี 2562

แผนงบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินงาน
ผู้รบัผิดชอบปี 2561 ปี 2563



บทที่ 4 
การติดตามประเมินผล 

 
เพื่อให้การด า เนินงานเป็นไปตามเป้าหมายตัวบ่งชี้  ประจ าปี พ.ศ. 2563 ที่ตั้งไว้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
จึงได้ก าหนดแผนการติดตามและประเมินผล ดังนี ้
1.  คณะฯ ประกาศใช้แผนปฏิบัติ ราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนิน 

งาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ไว้ โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  

2.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ า ปี โดยใช้กรอบแผน ยุทธศาสตร์การบริหาร 
งานคณะและมหาวิทยาลัย และ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

3.  คณะฯ ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในระยะครึ่งแผน และ เมื่อสิ้นสุด
แผน โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 

4.  เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารคณะ 
5.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม น าผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ า ปี มาวิเคราะห์ความสอดคล้อง

ระหว่างกลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และ แนวโน้มในอนาคต 
6.  มีการน าผลการประเมิน การวิเคราะห์  และ ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร คณะฯ มาปรับปรุง การจัดท าแผน 

ปฏิบัติราชการในปีต่อไป 



 

            


