
ผังยทุธศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เป็นผู้น ำกำรศึกษำด้ำนครุศำสตร์อุตสำหกรรม  ที่มีศักยภำพสูงในกำรผลิตครูวิชำชพี และนักเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 

1.  สร้างครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นสมรรถนะทางวิชาชีพควบคู่คุณธรรม  มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
2.  พัฒนา ส่งเสริม บูรณาการองค์ความรู้ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่องานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาวิชาชีพ 
3.  ให้บริการทางวิชาการ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคการศึกษาอาชีพและภาคประกอบการรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถด้านการอาชีวศึกษาของประเทศและต่างประเทศ 
4.  ส่งเสริม สนับสนุนท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การศึกษา  คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

1.  จัดการศึกษาด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
 

2.  พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3.  สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเชิง 
    บูรณาการที่ได้มาตรฐาน 

1.  เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเชิง 
    บูรณาการที่เข้มแข็งและได้มาตรฐาน 

2.  สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะ 
    ทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

3.  ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยยึดหลัก 
     เศรษฐกิจพอเพียง 

4.  เป็นแหล่งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
    สิ่งแวดล้อม 

5.  สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงบูรณาการ 
    เพื่อการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 

1.1  การบูรณาการหลักสูตรแบบ
องค์รวม 

1.2  สร้างความเข้มแข็งทางวิฃาชีพเฉพาะ
ทาง 
 

1.3 การบริหารจัดการเชิงรุก 
 
 

1.1.1  พัฒนาหลักสูตรท่ี
ตอบสนองความต้องการของสังคม 
1.1.2  พัฒนาหลักสูตรต่อยอด
ให้แก่ผู้มีงานท า 
1.1.3  พัฒนาหลักสูตร 2 ปริญญา
ตรีและหลักสูตรทางเลือก 
1.1.4  สร้างหลักสูตรนานา ชาติ
เพื่อก้าว ไปสู่สากล 
1.1.5  พัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยท้ังใน/ต่างประเทศ
1.1.6  พัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
องค์กรภาครัฐและเอกชน 
1.1.7  จัดการเรียนการสอน E-
Learning 
1.1.8  จัดระบบเทียบโอน
ประสบการณ ์
1.1.9  ประเมินผลหลักสูตร 
อย่างต่อเน่ือง 

1.2.1  พัฒนาห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 
1.2.2  จัดท าหลักสูตรมาตรฐาน
วิชาชีพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
การศึกษา (TQF) 
1.2.3  พัฒนาการจัดการความรู้โดย
ใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based  
Knowledge) 
1.2.4  จัดต้ังศูนย์นวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรู(้ศูนย์โสตทัศนศึกษาที ่
เน้นนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู ้
1.2.5  เร่งส่งเสริมสหกิจศึกษา 
ทั้งในและต่างประเทศ 
1.2.6  พัฒนาระบบคุณภาพ 

1.3.1  สร้างเคร่ือข่ายฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
1.3.2  พัฒนาผู้บริหารสายเลือดใหม่ 
1.3.3  ปรับปรุงพัฒนาสู่ระบบของ 
การเปลี่ยนแปลง 
1.3.4  ประชาสัมพันธ์และ 
แนะแนวเชิงรุก 
1.3.5  พัฒนาระบบสือสารท้ัง
ภายใน/นอกองค์กร 
1.3.6  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน 
ICT เพื่อการบริหารจัดการ 
และการให้บริการทางการศึกษา 
1.3.7  หารายได้จากสินทรัพย์และ
องค์ความรู้ที่บุคลากรมีอยู่ 
1.3.8  พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2.1  พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า 

2.1.1  เตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 
สู่โลกอาชีพ 
2.1.2  พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
2.1.3  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม2.1.4  
สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก ่
นักศึกษา 
2.1.5  แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับ
นานาชาติ 
2.1.6  ท าความร่วมมือกับสถานศึกษา/ 
สถานประกอบการท้ังใน/ต่างประเทศ 
2.1.7  จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง 
และซ่อมเสริมฐานความรู้ให้แก ่
นักศึกษา 
2.1.8  พัฒนาองค์กรนักศึกษาให้เข้มแข็ง 
2.1.9  สร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า 

2.2  พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
 

2.2.1  ปลูกจิตส านึกการท างาน
ร่วมกัน 
2.2.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพของบุคลากร 
2.2.3  เสริมสร้างสุขภาวะและ
สภาพแวดล้อม 
2.2.4  จัดท าTraining Roadmap 
ส าหรับสายวิชาการ 
2.2.5  จัดท าTraining Roadmap 
ส าหรับสายสนับสนุน 
2.2.6  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
2.2.7  พัฒนาคุณวุฒิ 

3.1  ให้บริการวิชาการเพื่อสร้าง
เสริมและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.1.1  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ 
การบริการวิชาการ 
3.1.2  ผลิตสื่อเพื่อสร้างและพัฒนา 
วิชาชีพทั้งภาษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศ 
3.1.3  พัฒนาศูนย์สารนิเทศและ 
การบริการวิชาการ (e-Resource) 
3.1.4  จัดต้ังศูนย์ทดสอบด้าน
อาชีวศึกษา 
3.1.5  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
การบริการวิชาการ ร่วมกับ 
หน่วยงานภายนอกภาครัฐและ เอกชน
ท้ังภายในประเทศและ ต่างประเทศ 
 

4.1.2  จัดโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมโดยบรรจุในแผนและ
งบประมาณของคณะ 
4.1.2  ส่งเสริมการศึกษา การน า  
เทคโนโลยีผสมผสานกับภูมิ 
ปัญญาท้องถ่ิน 
4.1.3  บูรณาการการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม และท านุบ ารุงศิลป 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการจัด
การศึกษาและการให้บริการวิชาการ 
4.1.4 สนับสนุนให้สโมสรนักศึกษา
ร่วมเป็นแกนน าในการท ากิจกรรม 
4.1.5 จัดท าประวัติ ความเป็นมาของ
คณะและชุมชน 

4.1  สนับสนุนและสืบสาน 
งานท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม 

5.1.1  ท าวิจัยร่วมกับภาครัฐและ
เอกชน 
5.1.2  สร้างเครือข่ายการวิจัย 
5.1.3  ฝึกอบรมด้านการวิจัยและ
พัฒนา 
5.1.4  พัฒนานักวิจัยใหม ่
5.1.5  ส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัย
และสิงประดิษฐ ์

5.1  พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 
เชิงบูรณาการ 

5.2  เผยแพร่และถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ 

5.2.1  จัดต้ังศูนย์พัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
5.2.2  ส่งเสริมการท าวิจัยใน
ช้ันเรียนทุกรายวิชา 
5.2.3  ส่งเสริมให้น าเสนอ
งานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ยุทธศำสตร์ชำติ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

เป้ำประสงค ์

ยุทธศำสตร์ 
(กลยุทธ์หลัก) 

กลวิธี /มำตรกำร 


