
 
 
 

1. ด้านวิชาการ 
1.1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการผลักดันนโยบายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์  ของ มทร.พระนคร 
1.2 จัดและปรับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  ให้สอดคล้องความ

ต้องการของภาครัฐ และเอกชนโดยค านึงถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติจริง เน้น
บัณฑิตนักปฏิบัติ 

1.3 พัฒนาองค์ความรู้ของคณาจารย์โดยมุ่งในเชิงรูปธรรมและสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ ที่จ าเป็น
ต่อการผลิตบัณฑิตของทุกสาขาวิชา อันเป็นแนวทางท่ีส าคัญส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.4 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและของประเทศและนานาชาติ 
2. ด้านงานวิจัย 

2.1 จัดหา/จัดสรรงบประมาณในการจัดท าวิจัยของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและจัดสรรให้
เพ่ิมข้ึนทุกปีงบประมาณ 

2.2 ผลักดันให้เกิดการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
2.3 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรในสาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย  ในการผลิตผลงานวิจัย  ทั้งในลักษณะ

พ่ีเลี้ยง และร่วมมือกันตามความช านาญของผู้วิจัย 
2.4 สนับสนุนการท าวิจัยในเชิงพาณิชย์และบริการวิชาการสังคม 
2.5 ผลักดันให้มีการน าเสนอผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติและการตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยระดับนานาชาติ  
3. ด้านงบประมาณ 

3.1 จัดหางบประมาณและบริหารงบประมาณท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาคณะ/สาขาวิชา/ส านักงานคณบดี 
3.2 จัดให้มีงบประมาณที่ส่งเสริมการวิจัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียนการสอนและวิจัยทุกสาขาใน

คณะฯ 
3.3 จัดให้มีงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรอย่างมีสัดส่วนและเป็นธรรม 
3.4 จัดหางบประมาณจากภาคเอกชนมาสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะฯให้มาก

ยิ่งขึ้น 
4. ด้านทรัพยากรมนุษย์ 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิทางวิชาการและคุณวุฒิทางวิชาชีพ ของบุคลากรให้สูงขึ้นในสายวิชาการ/
สายสนับสนุน  เช่น การศึกษาต่อ/การอบรมสัมมนา/การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 

4.2 ส่งเสริมให้มีการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในสายวิชาการให้สูงขึ้นต่อจากที่ด าเนินการผ่านมาแล้ว  
โดยจะเร่งรัด/พัฒนา/ส่งเสริมในเชิงรุก 

นโยบายคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ.2554– พ.ศ.2557 
 



4.3 ส่งเสริมและพัฒนาการด้านความรู้และความสามารถในการท างานให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการท างานของคณะ 

4.4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรักคณะ รู้รัก สามัคคีร่วมใจในการปฏิบัติงานเพ่ือส่วนรวม 
4.5 ส่งเสริมระบบพัฒนาบุคลากรโดนฐานสมรรถนะ 
4.6 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการท างานด้วยระบบการประเมินผลที่เป็นธรรม 
4.7 จัดให้มีระบบสวัสดิการให้แก่บุคลากรให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบตามสิทธิ ตามระเบียบและข้อบังคับ 
4.8 บ ารุงขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานอย่างเสมอภาค 

5. ด้านกิจการนักศึกษา 
5.1 ส่งเสริมงานกิจกรรมในทุกด้าน 
5.2 ส่งเสริมงานวินัยนักศึกษาทั้งการแต่งกายและการสอบ 
5.3 ส่งเสริมงานทุนการศึกษา 
5.4 ส่งเสริมงานแนะแนววิชาชีพและการศึกษาต่อ 
5.5 ส่งเสริมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
5.6 ส่งเสริมงานพัฒนาและอนุรักษ์ภูมิทัศน์เพ่ือการพักผ่อน 
5.7 สนับสนุนพัฒนาสโมสรนักศึกษาเพ่ือให้เป็นแกนกลางในการพัฒนานักศึกษาโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน  

6. ด้านการบริการวิชาการ 
6.1 จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพในการบริการวิชาการแก่สังคม เช่น การฝึกอบรม  และการผลิตผลิตภัณฑ์ในลักษณะมือ

อาชีพ 
6.2 ร่วมมือกับบุคลากรในสายครุศาสตร์อุตสาหกรรมของประเทศในการพัฒนาบุคลากร/นักศึกษา และการ

เรียนการสอนครุศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม 
6.3 จัดตัง้ศูนย์บริการทดสอบทางอาชีวศึกษา เช่น การทดสอบวิชาชีพ การทดสอบการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ 
6.4 จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือบริการทางวิชาการ สนับสนุนการปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนด้านการอาชีวศึกษา 
6.5 ร่วมมือกับองค์กรในประเทศ จัดอบรมสัมมนาต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ กระทรวงอุตสาหกรรม  สภา

อุตสาหกรรม หอการค้า อุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ. 
6.6 ร่วมมือกับคณะต่างในมหาวิทยาลัยในลักษณะการบูรณาการการบริการวิชาการ 

7. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
7.1 จัดกิจกรรมอันก่อให้เกิดการดูแลรักษาวัฒนธรรมที่ดีของชาติไทย 
7.2 สนับสนุนให้นักศึกษา/คณาจารย์ให้ท ากิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
7.3 ผลักดันให้บุคลากรได้มีการท างานร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตรทั้งในระดับคณะ  ต่างคณะหรือต่างเชื้อชาติ  

และศาสนาและทั้งงานวิชาการ  งานวิจัย  งานบริหาร ฯลฯ 
8 ด้านสารสนเทศ   

สร้างระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับนโยบาย 1-7 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 



 
 
 
  
      

เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายที่พึงประสงค์ แนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับด้านต่างๆจะเป็นดังนี้ 
 
 กระตุ้นและประสานงานกับสาขาวิชาในการพัฒนาระบบและกระบวนการประกันคุณภาพของหลักสูตรการเรียน

การสอน  และการจัดการศึกษาที่เหมาะสม  โดยค านึงถึงคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
 ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์รวมถึงบุคลากรส่วนต่างๆให้เป็นที่รู้จักของสังคม และ

เผยแพร่ผลงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยผ่านกระบวนการกิจกรรมนักศึกษา  เพ่ือให้นักศึกษาที่จบการศึกษามีความ

พร้อมในการเป็นผู้น าสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตน  มีความรับผิดชอบ  เสียสละ  มีเจตนคติที่
ดีในการท างานเพ่ือส่วนรวม  มีความเป็นอาสาสมัครในการท างานเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 

 ประสานกับสาขาวิชาต่างๆและในระดับนโยบายของสถาบันในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการศึกษา การ
บริการทางวิชาการ และการวิจัย  ใช้งบประมาณที่ได้รับเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  
ตรวจสอบได ้

 สร้างบรรยากาศการศึกษา การบริการทางวิชาการและวิจัย  การสร้างทีมวิจัย  การก าหนดหัวข้อวิจัย  การวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหา  การวิจัยเพื่อการพัฒนา  สร้างนวัตกรรม  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  การสร้างทรัพย์สิน
ทางปัญญา  ส่งเสริมการจัดหาทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งต่างๆรวมถึงการเผยแพร่งานวิจัย 

 สนับสนุนให้คณาจารย์มีปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทางด้านครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม  การศึกษาและการวิจัยด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  ในการสร้างนวัตกรรม
และองค์ความรู้ใหม่  เพ่ือสามารถน ามาประยุกต์ใช้และเป็นฐานความรู้เพ่ือการให้การศึกษาต่อไป 

 ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของคณะให้มีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
ท างาน  รวมถึงจัดหาอุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เน้นให้บุคลากรมีการท างานด้วยความเต็มใจและ
จริงจัง  อยู่ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร  มีความจริงใจ  ความเชื่อถือ  และการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติงาน 

 เร่งสร้างบรรยากาศของการเป็นสถานที่ศึกษาระดับอุดมศึกษา  สถานที่ท างาน  ที่สามารถเข้าถึงได้  และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทั้งนักศึกษา และบุคลากรของคณะ และบุคคลอ่ืนๆของสถาบัน 

 ประสานงานและจัดระบบการบริหารทรัพยากร ยึดหลักการใช้ทรัพยากรร่วม บริหารจัดการแยก 
 จัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือคุณภาพของนักศึกษา 
 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานของเหตุผล และข้อจ ากัดทางการบริหาร เพ่ือลดความ

ขัดแย้ง และเสริมสร้างความร่วมมือ 
 มุ่งพัฒนาหลักสูตรตามข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเพ่ือประโยชน์ในการยกระดับการจัดการศึกษาของคณะ 

แนวทางการบริหารครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ.2554 – พ.ศ.2557 
 



 สร้างเครือข่ายกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพ่ือประโยชน์ในการสร้างการยอมรับและเผยแพร่
ชื่อเสียงของคณะ 

 สร้างจุดเด่นและบริหารจัดการเชิงรุกทุกมาตรการ เพ่ือเร่งรัดพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการประสานงานกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน  มหาวิทยาลัย  ทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือ

ประโยชน์ในการพัฒนาความหลากหลายและความเป็นสากลของการศึกษาทุกระดับ 
 ส่งเสริม สนับสนุน ศิษย์เก่าของคณะ เพ่ือเพ่ิมกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการรับฟังข้อคิดเห็น และรับฟังแนวทางใน

การพัฒนาคณะจากบุคคลภายนอกและสังคม 
 
 
 

 ด้านประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างและกระจายชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
 ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพ่ือให้มีสมรรถนะในการท างานและมี

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  พร้อมทั้งสร้างความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
โดยใช้หลักการพัฒนาบุคลากรโดยฐานสมรรถนะ 

 ด้านพัฒนาสิ่งสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จ าเป็นต่อการศึกษา วิจัย และการบริการทางวิชาการ มุ่งเน้น
การบริหารจัดการระบบใช้ทรัพยากรร่วม และบริหารจัดการแยก 

 ด้านการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  มีการสร้างทักษะในการปฏิบัติงานที่
ถูกต้องโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน  

 ด้านวิชาการ เพ่ือให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ก้าวสู่การเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้วยการ 
พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 ด้านขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยการพัฒนา
หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้มีความเท่าเทียมทางการศึกษาตามความต้องการของสังคม 

 ด้านการวิจัย เพ่ือให้มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และตอบสนองความต้องการของภาคการศึกษาอาชีพ 
ภาคประกอบการ และสังคมได้ โดยพัฒนาศูนย์วิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการอาชีวศึกษาที่มี
เครือข่ายทั้งภายใน และต่างประเทศ  โดยมุ่งเน้นความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน/สถาบัน/
มหาวิทยาลัย ต่างๆ 

 ด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์ทดสอบด้านการอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้นงานด้าน
การอาชีวศึกษา งานพัฒนาการอาชีวศึกษารวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา 

 ด้านบริหารจัดการ เพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการท างาน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีข้อมูลพร้อม 
ส าหรับการตัดสินใจและการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนกลยุทธ์ 

 แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษาเป็นคนดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  มี
ความเสยีสละ มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคโ์ดยมุ่งเน้นการพัฒนา และ
บูรณาการกิจกรรมนักศึกษา โดยใช้สโมสรนักศึกษา 

แผนบริหารจัดการ 
 



 แผนพัฒนาด้านวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางวิชาการส าหรับเสริมสร้างความแข็งแกร่งของคณะ
และมหาวิทยาลัย  

 แผนพัฒนาระบบการบริการทางวิชาการ เพ่ือให้ความชว่ยเหลือสงัคมและภาคประกอบการ รวมถึงการเสริมสร้างรายได้
เพ่ือใช้ในการพัฒนาคณะ 

 แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เน้นความซื่อสัตย์ สุจริต ค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม  หลักธรรมาภิบาล ความชอบธรรม 

 แผนพัฒนาองค์กรคุณภาพ เพ่ือจัดการบริหารระบบคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ  
และพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ  

 แผนพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา ดว้ยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นในระบบการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา  

 
 


