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ค ำน ำ 

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          

พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและ
พัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
และเชื่อมโยงกับบริบทต่างๆ อาทิ อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของคณะ แนวโน้มการเปลี่ยน
ของทางเศรษฐกิจและสังคมโลก นโยบายแห่งรัฐ นโยบายสภามหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561   

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
จากภาคส่วนต่างๆ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ  
โดยประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 สภาพปัจจุบันและการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  ส่วนที่ 2 บริบทที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และการ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน  ส่วนที่ 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561 และส่วน
ที่ 4 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่  การปฏิบัติ  และการติดตาม ประเมินผล 

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561 ฉบับนี้   
จะเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้ทุกส่วนงานร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน                   
ให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ได้ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
 
 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
.  9 /กุมภาพันธ์ /2558 
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สำรบัญ 
 

หน้ำ 

ค ำน ำ ก 

สำรบัญ  ข 

บทสรุปผู้บริหำร ค 

ส่วนที่ 1  สภำพปัจจุบันและกำรจัดกำรศึกษำของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม  
 ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน  
 แผนภูมิโครงสร้าง  
 แผนภูมิการบริหารงาน  
 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  
 คณาจารย์/บุคลากร   
 นักศึกษา  

ส่วนที่ 2  บริบทท่ีส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
 และกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบัน  
 บริบทที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 

ส่วนที่ 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของ 
 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557–2561
  
 วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยมองค์กร พันธกิจ 
 ผังยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561 
 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ส่วนที่ 4 กำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ  และกำรติดตำมประเมินผล 

 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล 

ภำคผนวก 
 งบประมาณที่ใช้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 - 2561 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          
พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561 จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
และพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความ
สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับบริบทต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของคณะ แนวโน้มการ
เปลี่ยนของทางเศรษฐกิจและสังคมโลก นโยบายแห่งรัฐ นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561   

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล           
พระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 – 2561 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 5 พันธกิจ  5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 
เป้าประสงค์ 9 กลยุทธ์ 43 มาตรการ พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายจ านวน 48 
ตัวชี้วัด และได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของการบรลุผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 
2557 – 2561 ที่ร้อยละ 70  75  80  85 และ 85 ในแต่ละปี ตามล าดับ โดยคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้น าเสนอ
ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมี
คุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 12 
มาตรการ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 16 ตัวชี้วัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ์ 4 
มาตรการ และตัวชี้วัดความส าเร็จ  7 ตัวชี้วัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 20 มาตรการ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 16 ตัวชี้วัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการให้บริการวิชาการ และการพัฒนาอาชีพ
ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ์ 4  มาตรการ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 4 ตัวชี้วัด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพ่ือสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ์  3 
มาตรการ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 5 ตัวชี้วัด 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
สภาพปัจจุบันและการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
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ส่วนที่ 1 
สภาพปัจจุบันและการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 
 ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 
 ในอดีตเป็นสถานที่ตั้งของ “วังรพีพัฒน์” ใน พระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนาศักดิ์ 
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเงินพระ
คลังข้างที่ซื้อที่ต่อจากราษฎรจ านวน 10 ราย เป็นเงิน 296 ชั่ง 36 บาท และพระยานรฤทธิราชขหัถ
ถวายโดยไม่คิดราคาอีกรายหนึ่ง รวมเป็นที่ 11 ราย เนื่อท่ีด้านเหนือยาว 4 เส้น 12 วา 1 ศอก ด้านใต้
ยาว 4 เส้น 13 วา 2 ศอก ด้านตะวันออกยาว 5 เส้น 12 วา ด้านตะวันตก ยาว 4 เส้น 5 วา 
 หลังจากท่ีพระเจ้าบรมวงค์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ 
สิ้นพระชนม์ที่กรุงปารีส เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  พุทธศักราช 2463 ประเทศไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การปกครองในปี พ.ศ. 2475 ที่ดินพร้อมวังรพัพัฒน์แห่งนี้จึงตกเป็นสมบัติของส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ จากนั้น เอกชนได้ขอเช่าที่ดินเพ่ือจัดตั้งเป็นสถานศึกษาชื่อโรงเรียนรพีพัฒน์ 
 ในปี พ.ศ. 2419 โรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษาได้ก่อตั้งขึ้นตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยหลวงพรหมโยธีรัฐมนตรีว่าการกระทรงศึกษาธิการและแต่งตั้งให้ อาจารย์
กุล มฤคทัต เป็นผู้รักษาการ ใน ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษา จัดการศึกษา
หลักสูตรครูอาชีวศึกษา ระดับ  มัธยมศึกษา (ปม.)  3 สาขา คือ ช่างก่อสร้าง การช่างสตรีและพณิชย
การ (หลักสูตรท 2 ปี ) 
 พ.ศ. 2594 โรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษา เพ่ิมการผลิตครูอาชีวศึกษาระดับประโยค
ประถมศึกษา (ปป.) 2 สาขา คือ ช่างไม้ และการช่างสตรี (หลักสูตร 3 ปี) ในระยะแรกยังไม่มีสถานที่
เรียนของตนเอง ดังนั้นจึงแยกนักเรียนส่วนหนี่ง เรียนที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาน อีกส่วนหนึ่ง
เรียนที่การช่างสตรีพระนครใต้ และโรงเรียนเสาวภา 
 ปี พ.ศ. 2495 กรมอาชีวศึกษา ได้ขอซื้อต่อจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในวงเงิน 3,905,000 
บาท เพื่อเป็นที่ตั้งของ “โรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษา” มีสิ่งก่อสร้างประกอบด้วย ตึกหลังใหญ่อัน
เป็นที่ตั้ง “วังรพีพัฒน์” 1 หลัง  (ปัจจุบันเป็นอาคาร D-Hall) อาคารหลังเล็ก 1 หลัง ห้องแถวไม่ริม
ถนนสามเสนจ านวน 18 ห้อง โรงงานขนาดยาว 1 หลัง 
 พ.ศ. 2498  พ.ศ. 2505 โรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษาได้โอนย้านมา สังกัดกรมอาชีวศึกษา 
พร้อมยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูอาชีวศึกษา สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค จัดการเรียนการสอน 7  แผนก 
คือ ช่างไม้ครุภัณฑ์ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและ
โลหะแผ่น  และช่างยนต์  เพื่อผลิตนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี ระดับประกาศนียบัตรฝึกหัดครูมัธยม 
(ปม.อ.) 
 พ.ศ. 2509 มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรประโยคครูมัธยมวิชาชีพชั้นสูง (ปม.วส.) ตาม
นโยบายพัฒนาครูอาชีวศึกษาของกรมอาชีวศึกษา และด าเนินการยุบรวมช่างไม้ครุภัณฑ์กับช่าง
ก่อสร้าง 
 พ.ศ. 2512  เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษา โดยส่งผู้เชี่ยวชาญจาก Okahoma 
Stage University USA  มาประจ าตามแผนกช่างต่างๆ และมีการจัดครูอาจารย์ไปศึกษาต่อ และ
ฝึกอบรมต่างประเทศรวมทั้งพัฒนาการด้านเครื่องมือ เครื่องจักร 
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 พ.ศ. 2517 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติในหลักการให้วิทยาลัยต่างๆ ในสังกัดกรมอาชีวศึกษาที่
มีความพร้อมเปิดสอนระดับปริญญาตรีได้ ดังนั้นจึงเกิดการแยกตัวของวิทยาลัยที่มีความพร้อมร่วมตัว
กันเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2518 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518  และประกาศในราช
กิจจานุเบกษาลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยมุ่งให้วิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเป็น
สถาบันการศึกษาและวิจัย  ผลิตครูอาชีวศึกษาในระดับปริญญาตรีรวมทั้งให้การศึกษาด้านวิชาชีพ
และให้บริการทางวิชาการ 
 พ.ศ. 2518  วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา เปิดสอนหลักสูตร ปวส. ให้นักศึกษา ปม.วส. เฉพาะรุ่น
ปีการศึกษา  2517 และ 2518 และเปิดสอนระดับปริญญาตรีโดยคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี เปิด
สอนระดับปริญญาตรี 2 สาขา คือสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2530  วิทยาลัยครูอาชีวศึกษา โอนย่านมาสังกัดกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
ใช้ชื่อ “วิทยาเขตเทเวศร์” เปิดสอนระดับ ปวส.  
 พ.ศ. 2521 วิทยาเขตเทเวศร์ เปิดสอนหลักสูตร ปม. ช่างอุตสาหกรรม 
 พ.ศ. 2526  วิทยาเขตเทเวศร์งบรับนักศึกษา ระดับต่ าว่าปริญญาตรีโดยเปิดรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในรามคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
 15 กันยายน พ.ศ. 2531  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล”โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2532 
 พ.ศ. 2537  จัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแบ่ง
ส่วนราชการใน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 พ.ศ. 2537  โดยย้านคณะวิศวกรรมเทคโนโลยีไปเปิดสอนที่ศูนย์กลางการศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล (ศรม.) ต าบลคลองหก อ าเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
 15 มีนาคม พ.ศ. 2542   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมย้ายไปเปิดสอนที่ศูนย์กลางการศึกษา 
(ศรม.)  
 18 มกราคม  พ.ศ. 2548  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้รับการสถาปนา ให้เป็น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามพระราชบัญญัติ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ซึ่งสถานที่แห่งนี้ถูกจัดเป็นที่ตั้ง ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 ป้จจุบันวิทยาลัยครูอาชีวศึกษาเดิมได้กลายมาเป็นคระครุศาสตร์อุตสาหกรรม สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รวมทั้งเป็นที่ตั้งของหลายหน่วยงานในปัจจุบันอาทิ เช่น  
ส านักงานอธิการบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 นับตั้งแต่ พ.ศ. 2491  จนปัจจุบันนับเป็นเวลามากกว่า 60 ปี  สถาบันแห่งนี้มีการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างมากมาย และด้วยประสบการณ์ในการจัด
การศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมด้วยบุคลากรที่เปี่ยมล้นด้วยคุณวุฒิ และ
ประสบการณ์ยังคงท าให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้ยังคงรักษาชื่อเสียง และมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมไว้ได้อย่างยั่งยืน 
 ทั้งนี้ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและแนวคิดในการพัฒนางาน
ด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษา ท าให้คณะ
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ครุศาสตร์อุตสาหกรรมในปัจจุบันมีความเข้มแข็งทางวิชาการมีความสามารถในการผลิตนักศึกษาให้
เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คู่คุณธรรม 
 

แผนภูมิโครงสร้าง/แผนภูมิการบริหารงาน 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน หลักสูตรและสาขาวิชา ที่เปิดสอนในปีการศึกษา  2557  ในภาคปกติ/
ภาคสมทบ 
ระดับปริญญาตรี 
  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  ค.อ.บ.  (ภาคปกติ)   
   -  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
   -  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   -  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
   -  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
   -  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  ค.อ.บ.  (ภาคสมทบ)   
   -  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
   -  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
   -  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต  อส.บ  (ภาคปกติ/ภาคสมทบ) 
   -  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง 
   -  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   -  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
   -  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
   -  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต  อส.บ  (ภาคสมทบ) 
   -  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  หลักสูตรประกาศณียบัตรบัณฑิต 
   -   สาขาวิชาชีพครู 
ระดับปริญญาโท 
  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
   -  สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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คณาจารย์/บุคลากร 
 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ  จ าแนกตามคุณวุฒิ / อาจารย์ /ผศ. / รศ./ ศ 

ประเภทบุคลากร 
คุณวุฒทิางการศึกษา (คน) ต าแหน่งทางวชิาการ (คน) 

ป.
ตรี 

ป.
โท 

ป.เอก รวม (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. รวม (คน) 

ข้าราชการ 7 19 7 33 21 11 1 - 33 

พนกังานมหาวิทยาลยั - 9 2 11 11    11 

พนกังานราชการ 2 - - 2 2    2 

รวมบุคลากรสายวิชาการทัง้หมด 9 28 9 46 34 11 1 - 46 

 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน   จ าแนกตามคุณวุฒิ  

ประเภทบุคลากร 
คุณวุฒทิางการศึกษา (คน) 

ต ่ากว่า ป.
ตรี 

ป.ตรี ป.โท รวม (คน) 

ข้าราชการ 1 2 - 3 
พนกังานมหาวิทยาลยั - 8 - 8 
พนกังานราชการ - 1 - 1 
ลกูจ้างประจ า 9 2 - 11 
ลกูจ้างชัว่คราว 9 6 - 15 

รวมบุคลากรสายสนับสนุนทัง้หมด 19 19  38 
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นักศึกษา 

 สรุปจ านวนนักศึกษาทั้งหมด  คณะครุศาสตร์อุตสากรรม ปีการศึกษา 2557 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต 
ระดับปริญาโท 

รวม นศ 
ทัง้หมด 

ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม ปกติ สมทบ รวม 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 645 104 749 - - - - - - 749 
 5  ปี 426 - 426 - - - - - - 426 
สาขาวิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล 69 - 69 - - - - - - 69 
สาขาวิชาวศิวกรรมอตุสาหการ 99 - 99 - - - - - - 99 
สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า 68 - 68 - - - - - - 68 
สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 115 - 115 - - - - - - 115 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม 75 - 75 - - - - - - 75 
สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา - - - - - - - - - - 
 2  ปี เทียบโอน 72 13 85 - - - - - - 85 
สาขาวิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล 25 13 38 - - - - - - 38 
สาขาวิชาวศิวกรรมอตุสาหการ - - - - - - - - - - 
สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า 8 - 8 - - - - - - 8 
สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 32 - 32 - - - - - - 32 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม 7 - 7 - - - - - - 7 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 147 91 238 - - - - - - 238 
 2  ปี ตอ่เน่ือง 147 91 238 - - - - - - 238 
สาขาวิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล 53 - 53 - - - - - - 53 
สาขาวิชาวศิวกรรมอตุสาหการ 21 91 112 - - - - - - 112 
สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้าก าลงั 41 - 41 - - - - - - 41 
สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 17 - 17 - - - - - - 17 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกสแ์ละโทรคมนาคม 15 - 15 - - - - - - 15 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  - - - - 180 180 - - - 180 

สาขาวิชาชีพครู - - - - 180 180 -  - 180 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต   

- - - - - - - - - - 

สาขานวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา - - - - - - - - - - 
รวมนักศึกษาทัง้หมด 645 104 749 - 180 180 - - - 929 

 



 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
บริบทที่ส่งผลกระทบตอ่การพัฒนาคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

และการวิเคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบัน 
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ส่วนที่ 2 

บริบทที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
และการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 

 
บริบทท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 80 โดยในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนา
การศึกษาของชาติ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆ  และเผยแพร่ข้อมูล
การศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและ
การเรียนรู้ ปลูกจิตส านึก และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ  ตลอดจน
ค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีเจตนารมณ์ให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยหลักในการจัดการศึกษาคือ เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
ส าหรับประชาชน สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้
เป็นไป อย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการจัดการศึกษาของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคลพระนคร น ามาพิจารณาจัดท ายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

- การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
- การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
- การจัดหาทรัพยากรเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
- การมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ ฯลฯ 
-   รูปแบบการจัดการศึกษาใน 3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ    

และการศึกษาตามอัธยาศัย และให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสามารถสะสมได้ 
- เน้นการให้ความรู้ การเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และการสร้างคุณธรรม 
- จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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- ฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติจริง 
- ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
- มีการประเมินผลผู้เรียน 
- มีการพฒันาทางวิชาการ  มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  มีกรอบ                
การพัฒนาประเทศที่มีประเด็นที่เก่ียวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา 4 ประเด็นคือ  

1.  สังคมโดยบริบทที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องความเข้มแข็งของรากฐานสังคมไทย ได้แก่ 
โลกาภิวัตน์ การพัฒนาที่ผ่านมา และการไหลของคน ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ส่งผลให้
คนไทยมีการศึกษาสูงขึ้น อายุยืน แต่คุณธรรมและจริยธรรมลดลง  

2.  เศรษฐกิจทุนนิยมและเมืองขยายตัว รายได้สูงขึ้น แต่การกระจายไม่เป็นธรรม เกิด
ความเหลื่อมล้ าระหว่างเมือง-ชนบท เกิดช่องว่างทางความรู้ ความเอ้ืออาทรเกื้อกูลกันมีน้อยลง  

3.  โครงสร้างประชากร มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เด็ก
และวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น 

4.  การสร้างคน คุณลักษณะของคนที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ควรมีหรือเป็นคือ  ใฝ่รู้ 
สังเคราะห์ เป็นสร้างสรรค์ รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และมีคุณธรรม หรือกล่าวโดยสรุปว่า             
สร้างคนให้มีความรู้ มีทักษะ และมีเหตุผล 

โดยสรุป มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการสร้างคนหรือพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีทักษะ และมีเหตุผล เพ่ือสร้างความคุ้มกันให้เข้มแข็งส าหรับรองรับวิกฤติ
ต่างๆ ของสังคมไทยในอนาคต รวมถึงต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยต่อยอดไปสู่
การใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศได้ 

แผนพัฒนาด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม (พ.ศ. 2545 -2559) มุ่งในการพัฒนาชีวิต
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน            
การด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความ
เข้มแข็ง และมีดุลยภาพใน3 ด้าน คือ สังคมคุณภาพสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้และสังคม
สมานฉันท ์และเอ้ืออาทรต่อกัน 

มหาวิทยาลัยมีบทบาทที่ เกี่ยวข้องในการท านุบ ารุงอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และ                
ภูมิปัญญาไทย  พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาศาสนาศิลปะให้ทุกคนสามารถแสวงหาและใช้ความรู้
ข่าวสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปได้โดยง่าย ช่วยให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่และสร้างแหล่ง
เรียนรู้และคลังข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับสังคม 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) เป้าหมายของ
กรอบแผนอุดมศึกษาฯ คือ ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่
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ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย  โดยใช้กลไก            
ธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ 
ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบโดยมีปัจจัยที่ส่ งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้แก ่

-  ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร:  จ านวนเด็กและเยาวชนลดลง และมีผู้สูงอายุ           
ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จึงควรให้ความส าคัญกับคุณภาพการศึกษา การสร้างความรู้ และการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม  ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการท างานหลังวัยเกษียณ การเปลี่ ยนงาน และ                
การประกอบการใหม่ๆ  

-  พลังงานและสิ่งแวดล้อม:  จะต้องสร้างบุคลากรและความรู้เพื่อให้ประเทศสามารถ
พ่ึงตนเองได้เพ่ิมข้ึน สนับสนุนการวิจัยทางด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้ง
ดิน น้ า ป่าไม้ และระบบนิเวศ พัฒนาแรงงานในตลาดแรงงานและผลิตก าลังคนทางด้านพลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม ต้องท างานร่วมกับภาคการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการอนุรักษ์และ
การจัดการพลังงาน  

-  การมีงานท าและตลาดแรงงานในอนาคต:  ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้ประชาชน ช่วย
สร้างคนและสร้างความรู้เพ่ือเน้นการเพ่ิมผลผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

-   เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต: จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรในรูปแบบของ
ทักษะชีวิต  ทักษะทางสังคม  จัดให้มีระบบวัดผลงาน (KPI) ของอาจารย์ด้านการดูแลนักศึกษาทั้งทางด้าน
วิชาการ กิจกรรมนอกหลักสูตรและจริยธรรม  เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาทางด้านภาษา
และวัฒนธรรมของต่างประเทศ  ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือให้มีการพัฒนาทางด้าน
การสื่อความ การตัดสินใจ การน าการแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม ความอดทน คุณธรรม ฯลฯ  
ให้บริการแนะแนวอาชีพและการมีงานท าแก่นักศึกษาและบัณฑิต จัดการเรียนรู้บนฐานการท างานใน
ภาคการผลิตและภาคสังคม และติดตามผล การประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างเป็นระบบ  รวมทั้ง
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและตัวบัณฑิตเอง 

-  เศรษฐกิจพอเพียง: ควรจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในเนื้อหาวิชา หรือเปิดสอนเป็นรายวิชาหรือเปิดสอนในลักษณะเป็นสาขาวิชา สร้างความรู้ใหม่
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  

ในส่วนของทิศทางนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาฯ  ที่มหาวิทยาลัยต้องค านึงถึงนั้น  
ได้แก่ 

- รอยต่อกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการอาชีวศึกษา:  นักเรียนมัธยมศึกษาที่เป็น
ตัวป้อนอุดมศึกษามีคุณภาพต่ าลง ค่านิยมในเรื่องปริญญาโทท าให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาน้อยลงเป็นล าดับ 
อุดมศึกษาต้องท างานกับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเชิงการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและการพัฒนาครู  
รวมทั้งสื่อการเรียนรู้เพ่ือให้การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ในระดับมัธยมศึกษา              
มีความเข้มข้นและสัมฤทธิผล และจัดหลักสูตรเฉพาะส าหรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้าน
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วิทยาศาสตร์รวมทั้งคณิตศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษา ควรมีนโยบายเปิดให้ผู้จบอาชีวศึกษาสามารถ          
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ด้วยความยืดหยุ่นทั้งในเรื่องเงื่อนไขเวลาที่ไม่บีบรัด และการสะสม
หน่วยกิต รวมทั้งร่วมกับอาชีวศึกษาและภาคการผลิตจริงยกระดับความรู้ สมรรถนะ ทักษะเพ่ือเพ่ิมผลิต
ภาพรองรับการเปลี่ยนงานและเปลี่ยนอาชีพผู้ท างานในภาคการผลิตจริง  

- การแก้ปัญหาอุดมศึกษา:  ปัญหาหลักของอุดมศึกษาคือ การไร้ทิศทาง ความซ้ าซ้อน  
การขาดคุณภาพ การขาดประสิทธิภาพ อุดมศึกษาควรลดเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นที่ต้องการของสังคม                  
และตลาดแรงงาน  

- ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา: อุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญในเรื่อง             
ธรรมาภิบาลตั้งแต่ระดับสภามหาวิทยาลัยจนถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ ควรจัดการฝึกอบรม            
ให้ความรู้ จัดเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน สร้างเครือข่าย เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสนับสนุน              
การวิจัยองค์กรและนวัตกรรม การบริหารนโยบายและการจัดการ ควรผลิตหลักสูตรการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาให้แก่ผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ การบริหารระดับสูง  คือ  มหาวิทยาลัยลงไปถึงคณะ 
ภาควิชา/สาขา รวมทั้ง การฝึกอบรมผู้พัฒนาหลักสูตรและผู้สอนอย่างต่อเนื่อง  

- การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ :  อุดมศึกษาต้องตั้งเป้า             
ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล/นานาชาติ  เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับระบบการประเมิน 
ผลงานวิจัย การจัดสรรทรัพยากรวิจัย จัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศให้ความส าคัญกับการสร้างและ
พัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ นักวิจัยรุ่นใหม่ ควรท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กลุ่มมหาวิทยาลัย             
ศูนย์ความเป็นเลิศ ภาคชุมชนและต่างประเทศ  

- การเงินอุดมศึกษา:  การลงทุนผ่านระบบงบประมาณยังไม่สะท้อนคุณภาพ
การศึกษาควรมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีในรูปแบบใหม่คือ 
Supply-side financing  ที่ให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศและ 
Performance-based  ต้องเตรียมความพร้อมส าหรับนโยบาย Financial Autonomy  ในการบริหาร
เงินอุดมศึกษา  

- การพัฒนาบุคลากร: ควรพัฒนาอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา โดยค านึงถึงด้าน
วิชาการ ความเป็นครู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ความสามารถในการวิจัย สมรรถนะ
ทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มิติด้านช่วงวัยต่างๆ ของการพัฒนาและการศึกษา ตั้งแต่การบ่มเพาะในช่วงต้น
การท างาน ช่วงการท างานจริงและช่วงเป็นผู้สูงความรู้และประสบการณ์ควรเน้นการพัฒนาจาก       
การท างานจริงกับภาคการผลิตจริง ภาคสังคม  

- เครือข่ายอุดมศึกษา: อุดมศึกษาควรเข้าร่วมเป็นเครือข่ายอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนา
ชุมชน สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมในการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในสังคม จรรโลงเสรีภาพและประชาธิปไตย ตลอดจนการสร้างแบบอย่างที่ดีและแรงบันดาลใจ 
ในความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่เยาวชน  

- โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้:  อุดมศึกษาควรพัฒนาและใช้ศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของชาติ  
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พัฒนาโครงสร้างทางกายภาพเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
พัฒนาการทางปัญญาของผู้เรียน โดยเน้นความร่มรื่นของภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ แหล่งปฏิสัมพันธ์ของ
นักศึกษาและอาจารย์/เจ้าหน้าที่ แหล่งสันทนาการต่างๆ ที่ครอบคลุมกีฬา ดนตรี ศิลปะ นอกจาก
โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมาตรฐาน รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้พิการ 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ในปี 2559 ให้อุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการ
พัฒนาชาติอย่างยั่งยืน  สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคม
อาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ โดยแผนฯ นี้จะมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  
มีศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคม รวมไปถึงการพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการ
สอนและการวิจัย การบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือมุ่งสู่ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาสังคมที่ยั่งยืน  

มหาวิทยาลัยฯ จะต้องใช้แผนฯ นี้เป็นแผนแม่บทในการวางแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  
ซ่ึงมีผลลัพธ์ที่ต้องค านึงถึง อาทิ การจัดล าดับสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพใน 
การเป็นอาจารย์มืออาชีพในหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด มีผลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ให้มากขึ้น  ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือ
ใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขา และเพ่ิมการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 
2564) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและสร้างฐานเศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพ พร้อมทั้ง          
การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์สังคมชุมชน ท้องถิ่น ความม่ันคงทางพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน โดยเป็นการมุ่งเน้นให้
เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ และการสนับสนุนเศรษฐกิจและ
สังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง โดยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  มีเป้าหมายของนโยบายฯ 
คือ เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ให้รองรับตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น ผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้น และประเทศมีนักวิจัยเพ่ิมข้ึน 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ถือเป็นหัวใจส าคัญของนโยบายรัฐบาล 
โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งในด้านการเมือง ความมั่งคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ
ในภาคการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

- รณรงค์ให้ประชากรทุกคนอ่านออกเขียนได้ ลดอัตราการไม่รู้หนังสือ เปิดโอกาส
อย่างเท่าเทียม ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนทางไกลการศึกษานอกระบบ การเรียนจากศูนย์การเรียน
ชุมชน (Community Learning Centres - CLCs) ให้ความส าคัญกับการจัดท าหลักสูตรมาตรฐาน
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อาเซียน (ASEAN Curriculum) ส าหรับช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.6) ช่วงชั้นที่ 2 (ม.1-ม.3) และช่วงชั้นที่ 3 
(ม.4-ม.6) โดยก าหนดใน 7 สาขาวิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ พลศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยศึกษา ศิลปะ และอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน         

- การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษซึ่ง
เป็นภาษาราชการของอาเซียน การพัฒนาครูซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา         

- การส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม โดยเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา เพ่ือรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมภายในประเทศ พัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพ่ือเป็นกลไกและเครื่องมือในการพัฒนาก าลังคนที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน
และสถาบันเฉพาะทาง 

- การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในสาระวิชาและระดับชั้นต่างๆ ทั้งในรูปแบบ on-line และ/
หรือ off-line ก าหนดสมรรถนะผู้ เรียนในด้าน ICT ในแต่ละระดับการศึกษา พัฒนายกระดับ
สถาบันการศึกษาให้มีความสามารถเฉพาะทางด้าน ICT เพ่ือผลิตบุคลากรด้าน ICT ให้มีทักษะความ
เชี่ยวชาญสูง สร้างแรงจูงใจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแรงงานในการเข้าฝึกอบรม และสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ด้าน ICT ที่มีการก าหนดไว้ในระดับสากล พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 

- การอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์ 
โดยส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรทางด้าน
วิชาชีพทางด้านการวิจัยที่มีคุณภาพส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมทั้งสร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย ที่ก าหนดแนวทางตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
ด้านการเรียนการสอน  

- มหาวิทยาลัยต้องผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้ได้สัดส่วนตามแผน คือ 70:30 โดยค่อยๆ ลดการผลิตบัณฑิตด้าน
สังคมศาสตรล์งและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากขึ้นในแต่ละปี 

- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน 
- พัฒนานักศึกษา และบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และคุณลักษณะที่            

พึงประสงค์ 
- สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาชีพเฉพาะทาง 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับทั้งในด้านคุณวุฒิ และต าแหน่ง           

ทางวิชาการ 
- พัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเชิงรุก 
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- เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
- เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ ประเทศอาเซียน + 6 

(CEPEA) 
ด้านวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 

- มหาวิทยาลัยต้องพัฒนางานวิจัย / นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการ 
เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ และให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และถือเป็นภารกิจที่ต้องให้ความส าคัญ 

- มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่                
ความเป็นเลิศ 

ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
- ต้องให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและพัฒนาอาชีพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนและสืบสานงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรักษา

สิ่งแวดล้อม 
 
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (SWOT) 
จุดแข็ง (Strenghts) 
 1.  โรงเรียนฝึกหัดครูอาชีวศึกษาที่มีชื่อเสียง ก่อตั้ง 2491 
 2.  บัณฑิตมีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการ และบอกต่อๆกัน 
 3.  มีบุคลากรรุ่นใหม่ที่พร้อมจะท างานอย่างเป็นระบบ หากได้รับการสนับสนุน และ 
           ท าความเข้าใจที่ถูกต้อง 
 4.  คณะอยู่ในท าเลที่เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง 
 5.  มีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัย 
 6.  มีแผนการด าเนินงานรองรับ AEC ของมหาวิทยาลัย 
 7.  ศิษย์เก่าท่ีมีชื่อเสียง 
 8.  บุคลากรมีความสามารถ 
 9.  คณะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

 1. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อภายนอก 
 2. ขาดประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลในคณะ 
 3. ขาดประสิทธิภาพการจัดการสถานที่ สภาพภูมิทัศน์ ไม่ส่งเสริมบรรยากาศการ 
          เรียนรู ้
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 4. ขาดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ดีพอต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต 
           นักปฏิบัต ิ
 5. บุคลากรบางส่วนมีทัศนคติเชิงลบท าให้ขาดแนวคิดแลการท างานเชิงรุก 
        6.  สัดส่วนคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ากณฑ์มาตรฐาน 
 7.  บุคลากรและนักศึกษาขาดทักษะทางด้านภาษา 

โอกาส (Opportunities) 

 1.  คณะได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากหน่วยงานวิชาชีพ 
 2.  สช.,สอศ.,สพฐ. และอ่ืนๆ ให้การยอมรับและสนับสนุน 
 3.  รัฐให้ความส าคัญกับสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 4.  คณะมีเครือข่ายโรงเรียนฝึกสอนที่มีคุณภาพ 
 5.  คณะมีระบบโค้วต้ารับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 
 6.  ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ 
 7. ได้รับการยอมรับจากองค์กรวิชาชีพ 

อุปสรรค (Threats) 

 1.  คณะมีคู่แข่งมาก 
 2. เครื่องมือและอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติมีราคาแพง 
 3. ระยะเวลา 5 ปี  ท าให้คนสนใจน้อย 
 4.  เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ส่งผลต่อการด าเนินงานของคณะ 
 
ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ 

..........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
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ส่วนที่ 3 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ 
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ส่วนที่ 3 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2557 - 2561 

 
วิสัยทัศน์ 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมชั้นน าด้านการผลิตครูช่างและนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมือ
อาชีพ 
 

ปรัชญา 
 สร้างบัณฑิตพร้อมท างาน เชี่ยวชาญการปฏิบัติ 
 

ปณิธาน 
 มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศในการผลิตครูวิชาชีพ  และนักเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะทางวิชาชีพ 
จรรยาบรรณพร้อมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม 
  

ค่านิยมองค์กร 
 ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  น าการเปลี่ยนแปลง 
 

 
พันธกิจ 
 1.  สร้างครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นสมรรถนะทางวิชาชีพควบคู่คุณธรรม 
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 2.  พัฒนา ส่งเสริม บูรณาการองค์ความรู้ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่องานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาวิชาชีพ 
 3.  บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 4.  ให้บริการทางวิชาการ  และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคการศึกษาอาชีพ
และภาคประกอบการรวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถด้านการอาชีวศึกษาของประเทศและต่างประเทศ 
 5.  ส่งเสริม  สนับสนุนท านุบ ารุง  ศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเปา้หมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ 
1.1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสามารถแข่งจันได้ในระด้บอาเซียน/นานาชาติ 
1.2 ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีทักษะ ในการด ารงชีวิต 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วยนับ 2557 2558 2559 2560 2561 

1 จ านวนหลักสูตรใหม่/
หลักสูตรนานาชาติที่
ตรงกับความต้องการ 
ทันสมัย  และพัฒนา
ร่วมกับสถานประกอบ 
การมีสมรรถนะวิชาชีพ
ตามมาตรฐาน
อาเซียน/สากล 

หลักสูตร - - - - - 

2 ร้อยละของจ านวน
หลักสูตรที่ต้องท า 
Mini Project ในแต่
ละปีการศึกษา 

รอ้ยละ 55 60 65 70 70 

3 จ านวนหลักสูตร/
สาขา วิชาในระดับ
ปริญญาโท/ปริญญา
เอกเพ่ิมขึ้น 

หลักสูตร/
สาขาวิชา 

- - 1 - - 
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ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วยนับ 2557 2558 2559 2560 2561 

4 สัดส่วนนักศึกษาสาย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อสาย
สังคมศาสตร์ 

คน 860:174 1,208:0 1,287:0 1,319:0 1,129:0 

5 
 

จ านวนกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยมีส่วน
ร่วมพัฒนา เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และความ
เชี่ยวชาญในด้าน 
อัตลักษณ์โดยเฉพาะ
ด้านนักปฏิบัติด้าน
วิจัยที่เกิดจาก
เครือข่ายความร่วมมือ
กับภาค อุตสาหกรรม
การผลิตและบริการ 

กิจกรรม 1 1 1 1 1 

6 
 

จ านวนวิทยาลัย/ศูนย์
ส่งเสริมอัตลักษณ์
บัณฑิตมหาวิทยาลัยฯ 

วิทยาลัย/
ศูนย ์

- - - - - 

7 
 

ผลการประเมินการ
บริหารหลักสูตร
โดยรวมของ
มหาวิทยาลัย 

คะแนน 3.55 3.60 4.00 4.30 4.51 

8 
 

รอ้ยละความส าเร็จ
ตามแผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทาง
การศึกษา 

ร้อยละและ
ความส าเร็จ
ตามแผนฯ 

76 77 78 79 80 
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ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วยนับ 2557 2558 2559 2560 2561 

9 
 

จัดท ามาตรฐาน
สมรรถนะบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

จ านวน
หลักสูตร 

- 1 1 1 1 

10 
 

ร้อยละนักศึกษาที่ผ่าน
การปฏิบัติงานใน
ทักษะวิชาชีพเทียบกับ
สมรรถนะวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 85 90 95 98 

11 
 

ร้อยละของนักศึกษา
สอบผ่านเกณฑ์และ
ได้รับใบประกอบ
วิชาชีพต่อจ านวน  นักศึกษาท่ีสมัครเข้ารับการทดสอบ 

ร้อยละ - - - - - 

12 
 

บัณฑิตระดับปริญญา
ตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 82 84 85 85 

13 
 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อ
บัณฑิต 

ร้อยละ 83 84 85 85 85 

14 
 

ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน
ตามเกณฑ์ระบบการ
วัดทรานสคริป  กิจกรรมต่อนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าระบบทรานสคริปกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ 

ร้อยละ 60 70 80 90 90 

15 
 

จ านวนกิจกรรมความ
ร่วมมือ/ความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่ากับ
มหาวิทยาลัยฯ 

กิจกรรม 1 1 1 1 1 
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ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วยนับ 2557 2558 2559 2560 2561 

16 
 

จ านวนผลงานของ
นักศึกษาได้รับรางวัล
ในระดับชาติ/
นานาชาติ 

เรื่อง/
รางวัล 

1 1 1 1 1 

17 
 

ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการท่ีสอบ
ผ่านเกณฑ์ทดสอบ
ภาษาอังกฤษเทียบ  กับผู้เข้าสอบทั้งหมด 

ร้อยละ 50 55 60 65 70 

18 
 

ร้อยละของนักศึกษา
ต่างชาติเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ - - - - - 

19 
 

การแลกเปลี่ยน
อาจารย์/นักวิชาการ/
นักศึกษาเพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอน  และการวิจัย 
 

หน่วยงาน 1 1 1 1 1 

20 
 

ร้อยละของจ านวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานที่สอบ  ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 50 55 60 60 60 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  

รองฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประจ าปีการศึกษา 2557 - 2561  

 

 - 20 - 

 
กลยุทธ์ที่ 1   การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญใน 
                วิชาชีพ   
มาตรการ 

     1) ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของบัณฑิตมืออาชีพให้มีสมรรถนะ 
                   วิชาชีพตามมาตรฐานอาเซียน/สากล 

2) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
3) พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมวิชาชีพ/สถานประกอบการ 

                4)  จัดตั้งหน่วยงานการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาที่เสริมสร้างอัตลักษณ์ มทร.พระ 
                    นคร 
                5) สร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้มีความชัดเจนและวัดสัมฤทธิผลได้ 

 

กลยุทธ์ที่ 2  การน ามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

มาตรการ 
1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ 

      2) เตรียมความพร้อมเพ่ือการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

มาตรการ 
1) พัฒนาคุณภาพพ้ืนฐานของผู้เรียน 
2) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ Soft Skill ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
3) พัฒนาระบบการสนับสนุนนักศึกษาเก่งพิเศษ (Premium Students) 

      4) พัฒนาระบบการติดตามผลการท างานของบัณฑิต 

      5) สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯและศิษย์เก่า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ 

เป้าประสงค์ 
2.1 จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพและน าไปต่อยอดได้ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วย
นับ 

2557 2558 2559 2560 2561 

1 ผลงานวิจัยแบบมุ่งเป้า จ านวน
งานวิจัย 

- 1 1 1 1 

2 จ านวนเงินสนับสนุนวิจัยต่อ
อาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 

สายวิทย์ 
บาท   
สายสงัคม 
บาท 

12,000 

6,000 

36,000 

15,000 

42,000 

17,500 

48,000 

20,000 

60,000 

25,000 

3 ร้อยละของผลงานทาง
วิชาการ/ผลงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/ 
งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ต่อปีต่ออาจารย์
ประจ า 

ร้อยละ 10 12 15 15 20 

4 ร้อยละของผลงานทาง
วิชาการ/ผลงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/ 
งานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้
ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 50 50 55 60 65 
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ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วยนับ 2557 2558 2559 2560 2561 

5 ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/งาน
สร้างสรรค์ ได้รับรางวัล
ระดับชาติ/นานาชาติหรือจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลงาน - - - - - 

6 จ านวนโครงการส่งเสริมงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมของ
นักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 

โครงการ 45 50 55 60 65 

7 จ านวนชุมชนและ/หรือ
ภาคอุตสาหกรรมและ/หรือสถาน
ประกอบการที่มีความร่วมมือด้าน
วิจัย 

จ านวน
ชุมชน/ภาค
อุตสหกรรม/

สถาน
ประกอบการ 

- - - 2 2 

8 จ านวนผลงานงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ท่ีเกิดจากความร่วมมือ
ของชุมชน และ/หรือ
ภาคอุตสาหกรรม และ/หรือสถาน
ประกอบการ 

ผลงาน - - - - 1 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 

มาตรการ 
1) พัฒนานักวิจัย/บุคลากรวิจัยที่มีศักยภาพเพ่ือการแข่งขันในเวทีโลก 

                2) พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม 

3) พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ 
4) พัฒนาเครือข่ายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ 
1.3 มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ 
3.2 มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วยนับ 2557 2558 2559 2560 2561 

1 คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 
ของ เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

2 
ร้อยละของเงินรายได้ที่เกิดจากการ
บริหารทรัพย์สินต่องบประมาณรายได้
ประจ าปี 

ร้อยละ 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

3 ร้อยละความส าเร็จตามแผนพัฒนา
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพให้เป็นไปอย่างเหมาะสมที่
มีการประเมินและน ามาทบทวนทุก
ปี ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ ตาม
กระบวนการพัฒนาแผน 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ตามแผนฯ 

70 73 76 79 82 

4 ร้อยละความส าเร็จตามแผนปฏิบัติ
การการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร และการบริการ
การศึกษา 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ตามแผนฯ 

76 77 78 79 80 
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ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วยนับ 2557 2558 2559 2560 2561 

5 
 

ร้อยละความส าเร็จตามแผนปฏิบัติ
การการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ไอซีท ี

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ตามแผนฯ 

76 77 78 79 80 

6 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่
สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50 50 50 50 60 

7 
ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อการให้บริการของ
บุคลากร 

ร้อยละ 70 72 74 76 78 

8 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20 20 25 25 25 

9 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 25 30 35 40 45 

10 
มีแผนพัฒนาการรับอาจารย์ใหม่ที่มา
จากผู้มีประสบการณ์วิชาชีพ/ 
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ โดยเพิ่ม 
ค่าตอบแทนพิเศษ 

คณะ - - 1 2 3 

11 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าของ
ค ณ ะ ที่ เข้ า ไป ฝั ง ตั ว ใน ส ถ า น
ประกอบการ  
หรือหน่วยงานวิจัยภายนอก 

ร้อยละ 1 1 1 1 1 

12 
ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนที่ ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 10 10 10 10 10 

13 
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่
ได้รับการสร้างเสริมสมรรถนะด้าน
วิชาชีพการบริหารจัดการและ
ทักษะตามสายงาน 

ร้อยละ 90 90 90 90 90 
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ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วยนับ 2557 2558 2559 2560 2561 

14 
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ ร้อยละ 70 70 75 75 80 

15 
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการน าการจัดการ
ความรู้/การสร้างนวัตกรรม/การ
พัฒนาระบบงาน มาใช้ในการพัฒนา
บุคลากร 

กิจกรรม
ต่อ

หน่วยงาน 
2 2 3 3 4 

16 
ร้อยละความส าเร็จของการเตรียม
ความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐ 

ร้อยละ - - 70 75 80 

 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  

ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 5  การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของ
มหาวิทยาลัย 

มาตรการ 
1) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
2) พัฒนาอาจารย์ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ 
3) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
4) น าการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 
5) พัฒนารูปแบบการท างานที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
6) สร้างหลักประกันความมั่นคงในการท างาน 
7) พัฒนาระบบสวัสดิการและสร้างความสุขในการท างาน 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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กลยุทธ์ที่ 6  การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

มาตรการ 
1) พัฒนารูปแบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเมื่อเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 
2) สร้างความพร้อมของบุคลากร 
3) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเมื่อเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 

          4) เตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย/ระเบียบ 
          5) เพ่ิมรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการพึงพาตนเอง 

 

กลยุทธ์ที่ 7  การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล 

มาตรการ 
   1) บริหารจัดการ คณะครุศาสตร์ฯ  เพ่ือมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรทีมีคุณภาพและธรรมภิบาล 
   2) ยกระดับชื่อเสียงของ มทร.พระนคร 
   3) สร้างรายได้ด้วยการบริหารทรัพย์สินทางกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญา 
   4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ ทั้งทางกายภาพและทางระบบเทคโนโลยี  

                 สารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนภารกิจทุกด้านของ มทร.พระนคร 
                 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   5) การเป็น คณะครุศาสตร์ฯ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
   6) สร้างความเป็นสากลด้านกายภาพที่มีความเหมาะสมทางด้านภาพลักษณ์และความงาม 
   7) ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินพ้ืนฐานของ สกอ. สมศ. และ กพร. 

      8) บริหารการเงินของ มทร.พระนคร  ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ   

เป้าประสงค์ 
4.1 เป็นแหล่งให้บริการวิชาการวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสัมคม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วยนับ 2557 2558 2559 2560 2561 

1 จ านวนการให้บริการวิชาการที่เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

โครงการ 1 2 2 3 3 

2 จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการ 

จ านวน
คน 

- 1 1 1 1 

3 จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

เรื่อง - - 1 1 1 

4 เครือข่ายการให้บริการวิชาการ ผลงาน - - - 1 - 

5 จ านวนผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด
กลาง/ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 1 2 2 2 

 

ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 8  การบริการวิชาการที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน   

มาตรการ 
      1) พัฒนางานบริการวิชาการท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
      2) สร้างชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบ มทร.พระนคร 
      3) พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 

                4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการแบบบูรณาการ 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่าง
ม่ันคงเพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ   

เป้าประสงค์ 
5.1 สร้างจิตส านึกและค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
     รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 

หน่วยนับ 2557 2558 2559 2560 2561 

1 จ านวนโครงการศิลปวัฒนธรรมที่
บูรณาการกับภาครัฐ เอกชน และ 
ภาคประชาชนในระดับชาติ/
อาเซียน/นานาชาติ 

โครงการ 1 2 2 3 3 

2 จ านวนผู้สืบทอดผลงานศิลป 
วัฒนธรรมในคลังปัญญาของ
มหาวิทยาลัย 

จ านวน
คน 

- 1 1 1 1 

3 ผลงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติ/
นานาชาติ 

เรื่อง - - 1 1 1 

4 จ านวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ผลงาน - - - 1 - 

5 จ านวนโครงการสนองงานในโครงการ
พระราชด าร/ิโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช/ โครงการภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 1 2 2 2 
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ผู้ก ากับตัวช้ีวัด  

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 9  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูมิปัญญาไทยและภมิปัญญาของ 
               โลก   

มาตรการ 
      1) อนุรักษ์สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย 

       2) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนตามโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริฯ 
        3) พัฒนาระบบบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัต ิ 

และการตดิตาม ประเมนิผล 
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ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  

และการติดตาม ประเมินผล 
 

 กลไกในการบริหารแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสู่การปฏิบัติและติดตาม
ประเมินผลนั้น  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ดังนี้ 
 1.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย และน ามาถ่ายทอดให้กับ
ผู้บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  ให้เป็นแนวทางและ
สร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน โดยเน้นการด าเนินงานที่มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย  
 2.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบร่วมในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งให้หน่วยงานด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เดียวกัน  
การอนุมัติงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการต่างๆ จะต้องเป็นกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนให้กล
ยุทธ์ต่างๆ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด าเนินไปสู่ความส าเร็จ 
   3.  แผนยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ก าหนดตัวชี้วัดของการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนเพื่อการติดตามผล โครงการ/กิจกรรมได้รับจัดสรรงบประมาณ  โครงการเหล่านั้นจะปรากฎใน
แผนปฏิบัติราชการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยแยกตามผลผลิต เพื่อการติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
 4. เมื่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับอนุมัติกิจกรรม/โครงการ  คณะฯ จะด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และมีการเร่งรัดให้ด าเนินงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
 5. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการตามที่ปรากฎใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้
รายงานภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 
  



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาใหบ้ณัฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน
เปา้ประสงค์ที ่1.1 จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีทีส่ามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน/นานาชาติ

เปา้ประสงค์ที ่1.2 ผลิตบณัฑิตใหเ้ปน็คนดี คนเก่ง และมีทกัษะในการด ารงชีวิตทีด่ี




กลยุทธ์ที ่2 การน ามหาวิทยาลัยสูป่ระชาคมอาเซียนและการเปน็ทีย่อมรับในระดับนานาชาติ

     

งปม. รายจา่ย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจา่ย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจา่ย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจา่ย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจา่ย งปม. เงินรายได้

รวมทัง้สิน้ -         -         -         -         1,200,000     -         1,200,000     -         1,200,000     -         
1 โครงการแลกเปล่ียนบคุลากรและ 500,000        500,000        500,000        อิเล็กทรอนิกส์

นักศึกษาสาขาอิเล็กทรอนิกส์กับประ

เทศกลุ่มอาเซียน

2 โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระดับ 700,000        700,000        700,000        ทกุสาขาวิชา
นานาชาติ

งบประมาณทีใ่ช้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปกีารศึกษา 2557 - 2561

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
ปงีบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
2558 2559 2560 2561 2562



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาความเขม้แขง็ในการจดัการศึกษาให้บัณฑิตมคุีณภาพตามมาตรฐาน พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ที ่1.1 จดัการศึกษาดา้นวิชาชพีและเทคโนโลยทีีส่ามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัอาเซียน/นานาชาติ
เป้าประสงค์ที ่1.2 ผลติบัณฑิตให้เป็นคนด ีคนเก่ง และมทีักษะในการด ารงชวีิตทีด่ี



กลยทุธ์ที ่3 การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทีส่ะท้อนอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั



     

งปม. รายจา่ย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจา่ย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจา่ย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจา่ย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจา่ย งปม. เงินรายได้

รวมทัง้สิ้น 150,000    100,000    249,000    100,000 319,000    100,000 319,000    100,000 319,000    100,000    
1 โครงการประกวดนิทรรศการแสดง 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ฝ.กจิการฯ

ผลงานนักศึกษา "ครูช่างไทยใส่ใจ 
สู่อาเซียน"

2 โครงการครุศาสตร์อตุสาหกรรม 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     ฝ.กจิการฯ
Teaching Contest คร้ังที ่1

3 โครงการกฬีามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 100,000     100,000  100,000  100,000  100,000     ฝ.กจิการฯ
ราชมงคลพระนคร

4 นิทรรศการงานนักวิจัยของอาจารย์ 99,000       99,000       99,000       99,000       ฝ.กจิการฯ
และผลงานนักศึกษา คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม

5 โครงการความร่วมมอืกบัสถานประกอบ 70,000       70,000       70,000       ฝ.วิชาการ
การ ทีม่กีารน าเทคโนโลยีเข้าไปใช้ใน
งานอตุสาหกรรม เพือ่เป็นแหล่ง
ฝึกประสบการณ์/ร่างหลักสูตร

งบประมาณทีใ่ชด้ าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 - 2561

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
2558 2559 2560 2561 2562



งปม. รายจา่ย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจา่ย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจา่ย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจา่ย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจา่ย งปม. เงินรายได้

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
2558 2559 2560 2561 2562

6 โครงการศึกษาดูงานด้านวิศวกรรม 50,000       50,000       50,000       เคร่ืองกล
เคร่ืองกลในโรงงานอตุสาหกรรม

7 โครงการความร่วมมอืกบัภาคอตุสาห 50,000       50,000       50,000       คอมพิวเตอร์
กรรมและภาคบริการด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

8 โครงการความร่วมมอืกบัภาคอตุสาห 50,000       50,000       50,000       ไฟฟ้า
กรรมและภาคบริการด้านเทคโนโลยี
ไฟฟ้า

9 โครงการสร้างมาตรฐานกระบวนการ 30,000       30,000       30,000       ฝ.วิชาการ
เพือ่การคัดเลือกนักศึกษา TQF



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเขม้แขง็งานวจิยัและงานสร้างสรรค์ที่มคุีณภาพเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
เปา้ประสงค์ที่ 2.1 จ านวนผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ที่ไดม้าตรฐาน มคุีณภาพและน าไปตอ่ยอดได
้
กลยทุธท์ี่ 4 การพัฒนางานวจิยัเชงิสร้างสรรค์



     

งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้

รวมทั้งสิ้น 2,544,500   300,000     7,273,200    360,000     9,230,000    360,000     9,130,000    360,000     9,130,000    360,000     
1 โครงการการน าเสนอผลงานทางวิชา 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      ฝ่ายวิชาการ

การในประเทศ - ต่างประเทศ
2 โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการการเขยีน 582,000        60,000          60,000          60,000          ฝ่ายวิชาการ

บทความวิจยัเพื่อตีพมิพใ์นวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ

3 ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่ได้ 8,000,000     60,000       8,000,000     60,000       8,000,000     60,000       ทกุสาขาวิชา
มาตรฐาน มคุีณภาพและน าไปต่อยอด

4 โครงการวิจยัการใชป้ระโยชนจ์ากต้น 475,000      อตุสาหการ
มนัส าปะหลังเหลือทิ้งผสมซีเมนต์ส าหรับ
เปน็แผ่นผนงัไมเ้ทยีมเพื่อปอ้งกนัความ
ร้อน

5 โครงการวิจยัการพฒันาแผ่นซีเมนต์ 475,000      อตุสาหการ
บอร์ดด้วยกากกาแฟเพื่อการอนรัุกษ์
ส่ิงแวดล้อม

6 โครงการวิจยัการใชข้ยุมะพร้าวเพื่อ 475,000      อตุสาหการ
เสริมความต้านทานแรงดึงของผลิตภณัฑ์
แผ่นยางธรรมชาติ

7 โครงการวิจยัการพฒันาแบบจ าลอง 142,500      อเิล็กทรอนกิส์
คอมพวิเตอร์ชว่ยสอนแบบอจัฉริยะ

งบประมาณที่ใชด้ าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจ าปกีารศึกษา 2557 - 2561

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
ปงีบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
2558 2559 2560 2561 2562



งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
ปงีบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
2558 2559 2560 2561 2562

ส าหรับ ปรับพื้นฐานความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ในระดับอดุมศึกษา โดยใช้
การวิจยัเชงิปฏบิติัการ

8 โครงการวิจยัการพฒันาแผ่นซีเมนต์ 475,000      อตุสาหการ
บอร์ดจากเถา้กะลามะพร้าวส าหรับการ
อนรัุกษพ์ลังงานและส่ิงแวดล้อม

9 โครงการวิจยัการปรับปรุงความเชื่อถอื 273,800      ไฟฟา้
ได้เชงิบรูณาการต่อความผิดพลาดถาวร
และชั่วครูส าหรับตัวประมวลผลระดับ
นาโนมเิตอร์

10 โครงการวิจยัการลดสัญญาณรบกวน 228,200      ไฟฟา้
แบบสุ่มของภาพโดยยงัคงรักษาขอบ
วัตถใุนภาพ

11 การพฒันาโปรแกรมจ าลองการวิเคราห์ 170,000        ไฟฟา้
ค่าพารามเิตอร์ที่ส าคัญของสายอากาศ
ส าหรับประยกุต์ใชใ้นการเรียนการสอน
ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม

12 การพฒันาเว็บฝึกอบรมแบบร่วมมอื 250,000        ไฟฟา้
เร่ืองกระบวนการเรียนรู้กบัความเปน็
ครูส าหรับผู้ขอใบอนญุาตประกอบวิชา
ชพีครู

13 การปรับความคมชดัของภาพโดยการ 440,500        ไฟฟา้
ปรับเทา่ฮีสโตแกรมในพื้นที่ยอ่ย

14 การปรับความสว่างของภาพโดยการใช้ 330,700        ไฟฟา้
เทคนคิการปรับฟงักช์ั่นแสงเขา้สู่ฮีสโต



งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
ปงีบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
2558 2559 2560 2561 2562

แกรมอา้งองิ
15 การศึกษาผนงัคอนกรีตส าเร็จรูปมวล 600,000        อตุสาหการ

เบาด้วยเทคนคิการฉดีโฟมเปน็แผน
กลางผนงั

16 การพฒันาผนงัคอนกรีตมวลเบาด้วย 600,000        อตุสาหการ
การเสริมแผ่นโฟมอดัแนน่ เพื่อเปน็
ฉนวนความร้อน

17 การใชเ้ศษโฟมเหลือทิ้งจากบรรจภุณัฑ์ 600,000        อตุสาหการ
ส าหรับผลิตเปน็แผ่นผนงัคอนกรีต
ส าเร็จรูปน้ าหนกัเบาความร้อน

18 การใชย้างธรรมชาติผสมขยุมะพร้าว 600,000        อตุสาหการ
ส าหรับขึ้นรูปแผ่นผนงัปอ้งกนัเสียง
และความร้อนภายในอาคาร

19 การใชย้างธรรมชาติผสมขยุมะพร้าว 600,000        อตุสาหการ
และเส้นใยมะพร้าวส าหรับขึ้นรูปแผ่น
ผนงัปอ้งกนัเสียงและความร้อนภายใน
อาคารที่ต้านทานการลามไฟ

20 อาคารส าเร็จรูปคร่ึงทรงกลมจากโครง 1,000,000     อตุสาหการ
สร้างเหล็กแบบถอดประกอบง่าย

21 การพฒันาแผ่นใยไมอ้ดัซีเมนต์ที่มี 1,000,000     อตุสาหการ
ความแชง็แรงและเปน็ฉนวนปอ้งกนั
ความร้อนสูงจากเส้นใยกากมะพร้าว
และต้นขา้วโพด

22 บา้นถอนประกอบที่ขนส่งสะดวกเพื่อ 500,000        อตุสาหการ
ผู้ประสบภยั



งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม
ปงีบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
2558 2559 2560 2561 2562

23 การพฒันาชดุส่ือประสมเร่ืองสายอากาศ 30,000       อเิล็กทรอนกิส์
ไมโครสตริปส าหรับการเรียนการสอน
ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม

24 ประสิทธิภาพการใหบ้ริการของ 30,000       อตุสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระ
นครกรณีศึกษาคณะครุศาสตร์อตุสาห
กรรม

25 โครงการรถประหยดัน้ ามนัเชื้อเพลิง 100,000        เคร่ืองกล
26 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและส่ิงประ 700,000        700,000        700,000        ฝ.วิชาการ

ดิษฐ์
27 โครงการเพิ่มความทา้ทายในการตีพมิพ์ 300,000        300,000        300,000        ฝ.วิชาการ

ในระดับชาติและนานาชาติ
28 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง 70,000          70,000          70,000          ฝ.วิชาการ

นกัวิจยั



ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สูค่วามเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยดืหยุ่นและมีประสิทธภิาพ


เป้าประสงค์ที่ 3.2 มีระบบประกันคุณภาพสูค่วามเป็นเลิศทางการศึกษา


กลยทุธท์ี่ 5 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวทิยาลัย




     

งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้

รวมทั้งสิน้ 200,000     450,000  159,500     395,000  208,000     395,000  208,000     395,000  208,000     395,000  

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน 100,000      งานประกนั
ประกนัคุณภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม
มุง่สู่การประกนัคุณภาพการศึกษาของ
อาเซียน

2 โครงการพัฒนาระบบการจดัการความ 100,000      100,000      100,000      100,000      งาน KM

รู้ในองค์กร  คณะครุศาสตร์อตุสาห
กรรรม (Faculty of Industrial 

Education Knowledge 
Managemen : FIEKM)

3 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 230,000  395,000  395,000  395,000  395,000  ฝ.บริหาร
ในการท างานเป็นทีม

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง 220,000  ฝ.วิชาการ

การจดัการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา

งบประมาณที่ใช้ด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2557 - 2561

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
2558 2559 2560 2561 2562



งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
2558 2559 2560 2561 2562

5 โครงการ การพัฒนาการใช้ภาษา 35,000       40,000       40,000       40,000       ฝ.บริหาร

องักฤษส าหรับบุคลากรคณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่ม 56,500       ฝ.บริหาร

ศักยภาพทักษะบริหารจดัการหนังสือ
ราชการ

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริม 68,000       68,000       68,000       68,000       งานประกนั
ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการประกนั

คุณภาพ



ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเปน็เลิศ

เปา้ประสงค์ที ่3.1 มีระบบบริหารจัดการทีค่ล่องตัว ยดืหยุ่นและมีประสิทธิภาพ


เปา้ประสงค์ที ่3.2 มีระบบประกันคุณภาพสู่ความเปน็เลิศทางการศึกษา



กลยทุธ์ที ่6 การเตรียมความพร้อมในการเปน็มหาวทิยาลัยในก ากับของรัฐ




     

งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้ งปม. รายจ่าย งปม. เงินรายได้

รวมทัง้สิ้น -         20,000      -         20,000      -         20,000      -         20,000      -         20,000      

1 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร 20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      ฝ.วิชาการ

การใช้โปรแกรม SPSS  เพือ่พฒันา

การเรียนการสอนและการวิจยั

งบประมาณทีใ่ช้ด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจ าปกีารศึกษา 2557 - 2561

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
ปงีบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
2558 2559 2560 2561 2562


