
 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 – 2569) 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษา

ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคสังคม 
องค์กรมาตรฐานวิชาชีพในแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จัดการศึกษา มาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการในการผลิตบัณฑิต เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง คิด
ได้ ท าเป็น และสร้างงานได้ รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพ่ือการพัฒนาสังคม 
ชุมชน ท้องถิ่นและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะ เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานให้แก่คณะในระยะ 5 ปีต่อไปข้างหน้า (พ.ศ. 2565 – 
2569) ซึ่งได้ด าเนินการจัดท าขึ้นจากความร่วมมือของบุคลากรในคณะ โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม ทางด้าน
เทคโนโลยี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค” มีพันธกิจหลักในการ
ด าเนินงาน 5 ประการ ได้แก่ 1) ผลิตบัณฑิตมืออาชีพ มีความรู้ คู่คุณธรรม 2) พัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 3) บริการวิชาการเชิง
บูรณาการ เพ่ือส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ สู่การเผยแพร่และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์
แก่ชุมชน ท้องถิ่น 4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการธ ารงไว้ซึ่งภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมอัน
ดีของท้องถิ่น และ 5) ด าเนินงานตามระบบบริหารงานและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล 
 อัตลักษณ์ของบัณฑิต “เป็นนวัตกรมืออาชีพ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม” 
 เอกลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “หน่วยงานจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
เทคโนโลยี วิศวกรรม สถาปัตยกรรมร่วมกับการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค” 
 วัฒนธรรมขององค์กร “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม” 
 เป้าหมายหลักความส าเร็จและยุทธศาสตร์การพัฒนา ในระยะ 5 ปี ของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฉบับนี้ ได้ก าหนดเป้าหมายหลักของความส าเร็จไว้ 5 ประการ 
ผ่านการด าเนินการใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 เป้าหมายหลักที่ 1 : บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ จรรยาบรรณ ตรงตามวิชาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ก าหนดการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จไว้ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยภาพความส าเร็จ
ของคณะตามเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผน ได้แก่  



ข 

 
1. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ (Degree) (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน/ผู้ใช้บัณฑิต/องค์กร/

หน่วยงานในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (Degree) (ร้อยละ 80) 
3. ร้อยละการได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต (ร้อยละ 60) 
4. ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิต (ร้อยละ 90) 
5. ร้อยละของบัณฑิตท างานตรงสาขาวิชา (ร้อยละ 80) 
6. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ร้อยละ 80) 
7. ร้อยละของหลักสูตรรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ท างาน (CWIE) (ร้อยละ 80) 
8. ร้อยละของหลักสูตรที่ปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่

มาตรฐานสากลระดับหลักสูตร (ร้อยละ 40) 
 โดยได้ก าหนดแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2565 – 2569) ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ/หรือ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยให้ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมด าเนินการ 

2. เข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาตรฐานสากลระดับหลักสูตร 
3. พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
4. จัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ท างาน (CWIE) 
5. สร้างเครือข่ายด้านวิชาการ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจากภาคสังคม องค์กร 

หน่วยงานภายนอก ศิษย์เก่า เพ่ือร่วมกันผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานทางวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้ 
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต 

6. One Degree One Certificate 
7. พัฒนาทักษะบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21 และทักษะเชิงสมรรถนะ ให้พร้อม

รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต (Skill for future) 
8. จัดหาและเพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย 
9. จัดกิจกรรมเสริมทักษะนอกห้องเรียน ที่พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของคน

ดี มีความสุข 
10. พัฒนากลุ่มสโมสรนักศึกษาให้เข้มแข็ง เป็นต้นแบบการปฏิบัติที่ดี 

 
 เป้าหมายหลักท่ี 2 : ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ก าหนดการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จไว้ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ โดย
ภาพความส าเร็จของคณะตามเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผน ได้แก่ 



ค 

1. ร้อยละงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา (ร้อยละ 35) 

2. ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการ
สอน ชุมชน ท้องถิ่น และภูมิภาค (ร้อยละ 80) 
 โดยได้ก าหนดแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2565 – 2569) ด้านการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

1. สร้างระบบ Research team & Coaching ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่/ตีพิมพ์งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนา
หัวข้องานวิจัยรับใช้สังคม ชุมชุน และท้องถิ่น 
 
 เป้าหมายหลักที่ 3 : เกิดองค์ความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้บริการแก่สังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ก าหนดการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จไว้ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่นและการบริการวิชาการ โดยภาพ
ความส าเร็จของคณะตามเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผน ได้แก่ 

1. ร้อยละของโครงการด้านการบริการวิชาการ หรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area 
Based (ร้อยละ 90) 

2. ร้อยละของจ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน หรือ หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดและ/หรือด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ
แก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ  (ร้อย
ละ 100) 

3. ร้อยละของจ านวนเงินทุน เงินบริจาค จากภาครัฐ และเอกชน เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ (ร้อยละ 10) 

4. ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายวิชาการเป็นที่ปรึกษา/วิทยากร/กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการวิชาการ/คณะท างานให้กับชุมชนท้องถิ่น (ร้อยละ 50) 

5. จ านวนหลักสูตร Re-skill/Up-skill/New-skill (10 หลักสูตร) 
6. จ านวนโครงการของ Excellent Service Center ที่ได้รับทุนสนับสนุน (3 

โครงการ) 
 โดยได้ก าหนดแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2565 – 2569) การพัฒนาท้องถิ่นและการบริการวิชาการ ดังนี้  



ง 

1. พัฒนาหลักสูตรอบรมตามความเชี่ยวชาญ (Re-skill/Up-skill/New-skill) ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 

2. พัฒนาศูนย์บริการความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Excellent 
Service Center for Engineering and Technology) 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน/เอกชน/
ชุมชน เพ่ือการท างานร่วมกันในรูปแบบจตุรภาคี ในการแก้ไขปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม/ภาคเอกชน/ชุมชน 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัย ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ตามแนวทางพระราชด าริ 
 
 เป้าหมายหลักท่ี 4 : สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชนและท้องถิ่น 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ก าหนดการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จไว้ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ การสืบสานภูมิปัญญาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยภาพความส าเร็จของคณะตามเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผน ได้แก่ 

1. จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  (5 
โครงการ) 

2. จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน งานวิจัย หรือบริการวิชาการแก่สังคม (3 โครงการ) 
 โดยไดก้ าหนดแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2565 – 2569) ด้านการสืบสานภูมิปัญญาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  วิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรม ไปใช้ในการสืบสานภูมิปัญญา ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง 
 
 เป้าหมายหลักที่ 5 : มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ก าหนดการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จไว้ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร โดยภาพ
ความส าเร็จของคณะตามเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผน ได้แก่ 

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (ระดับดีมาก) 
2. ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของคณะ (ระดับดี

มาก) 
3. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 50) 
4. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ 30) 
5. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีใบรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ

มาตรฐาน (ร้อยละ 50) 



จ 

6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งช านาญการขึ้นไป (ร้อยละ 
60) 
 โดยได้ก าหนดแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2565 – 2569) ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมมาใช้ในงานด้านต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยง การเงินและ
งบประมาณ การบริหารจัดการ เป็นต้น 

2. ปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
3. สร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข 
4. ประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่นในด้านต่าง ๆ 
5. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีคุณวุฒิ และเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการและวิชาชีพในระดับท่ีสูงขึ้น 
6. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือ

เพ่ิมวิสัยทัศน์ ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการปฏิบัติงาน 
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โครงการจุดเน้นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 

 
1. ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ/หรือ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยให้ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมด าเนินการ 

1.2 จัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (CWIE) 

1.3 One Degree One Certificate 
2. ด้านการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

2.1 สร้างระบบ Research team & Coaching ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค ์

2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่/ตีพิมพ์งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

3. ด้านการพัฒนาท้องถิ่นและการบริการวิชาการ 
3.1 พัฒนาศูนย์บริการความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Excellent Service 

Center for Engineering and Technology) 
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน/เอกชน/ชุมชน 

เพ่ือการท างานร่วมกันในรูปแบบจตุรภาคี ในการแก้ไขปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับภาคอุตสาหกรรม/ภาคเอกชน/ชุมชน 

4. ด้านการสืบสานภูมิปัญญาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1 ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

ไปใช้ในการสืบสานภูมิปัญญา ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง 
5. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร 

5.1 สร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข 
5.2 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีคุณวุฒิ และเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการและวิชาชีพในระดับท่ีสูงขึ้น 
5.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิม

วิสัยทัศน์ ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการปฏิบัติงาน 
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แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 
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(พ.ศ. 2565 - 2569) 
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สารบัญ  ฎ 

บทที่ 1 บทน า 1 
1.1 ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) 
1 
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การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 
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4 
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5 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 

1.1 ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  

1.1.1 ความส าคัญ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 

2569) เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ซึ่งการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. 2560 – 2564) พบว่าได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้และประสบความส าเร็จเป็นไปตามแผน 
นอกจากนั้นยังมีปัญหาอุปสรรคหลายประการที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้
ทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา คณะฯ จึงได้มีการทบทวน
และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ รวมไปถึงแผนกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติได้จริง และ
เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เน้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม 
ทางด้านเทคโนโลยี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2565 – 2569) ได้มีการน าผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 
– 2564) มาวิเคราะห์ และท าการปรับโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมไปถึงสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฉบับนี้ด าเนินการโดยคณะท างานจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรทุกภาคส่วน เพ่ือที่จะได้น าไปใช้
เป็นแนวทางการท างานของคณะในระยะ 5 ปีต่อไปข้างหน้า (พ.ศ. 2565 – 2569) 

  
1.1.2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2565 – 25649 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 

2) เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ใน
ระยะ 5 ปี ต่อไป (พ.ศ. 2565 – 2569)  
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1.2 นโยบายผู้บริหารหน่วยงานในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี   
(พ.ศ. 2565 – 2569) อยู่ในช่วงการด ารงต าแหน่งของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีนโยบายการบริหารหน่วยงาน ดังนี้ 

1.2.1 บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ จรรยาบรรณ ตรงตามวิชาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1.2.2 ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 

1.2.3 เกิดองค์ความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้บริการแก่สังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น 

1.2.4 สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชนและท้องถิ่น 
1.2.5 มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ โดยใช้หลัก

ธรรมาภิบาล 
 

1.3 กระบวนการในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 
20 มกราคม 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า (ร่าง) แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 
2569)  

- หัวหน้าส านักงาน 

26 มกราคม 2565 ประชุมคณะกรรมการจัดท า (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 
2569) เพ่ือก าหนดแนวทาง รูปแบบ 
ขั้นตอน ระยะเวลาการด าเนินงาน และ
มอบหมายรายละเอียดในการจัดท าเอกสาร 

- หัวหน้าส านักงาน 
- คณะกรรมการจัดท า (ร่าง) 

แผนยุทธศาสตร์ฯ 

27 มกราคม 2565 จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2565 – 2569)  

- คณะกรรมการจัดท า (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์ฯ 

18 กุมภาพันธ์ 2565 น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2565 – 2569) ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานคณะ 

- คณะกรรมการจัดท า (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์ฯ 

- คณะกรรมการบริหารคณะ 
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วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง 
3 – 27 กุมภาพันธ์ 

2565 
ปรับปรุงแก้ไขเอกสารแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตาม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

- คณะกรรมการจัดท า (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์ฯ 

28 กุมภาพันธ์ 2565 จัดส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน 
ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 – 2569) ไปยังกอง
นโยบายและแผน 

- คณะกรรมการจัดท า (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์ฯ 

25 มีนาคม 2565 เสนอขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2565 – 2569) ต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

- คณะกรรมการจัดท า (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์ฯ 

- คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

เมษายน 2565 ปรับปรุงแก้ไขเอกสารแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ตามข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
คณะและคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (CEO) 

- คณะกรรมการจัดท า (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์ฯ 

25 เมษายน 2565 จัดส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 
2565 – 2569) ฉบบัสมบรูณ ์

- คณะกรรมการจัดท า (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์ฯ 

พฤษภาคม 2565 เสนอขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2565 – 2569) ต่อสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 

- กองนโยบายและแผน 
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บทที่ 2 

ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2560 – 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

 
 
 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ก าหนดเป้าหมายหลักความส าเร็จในการด าเนินงานไว้ จ านวนทั้งสิ้น 6 เป้าหมาย และมีตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายต่าง ๆ 
จ านวนทั้งสิ้น 20 ตัวชี้วัด โดยผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ในภาพรวม พบว่า มีตัวชี้วัดที่บรรลุผลส าเร็จ จ านวน 15 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75 และตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลส าเร็จและต้องปรับปรุงและพัฒนา จ านวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25 จ าแนกตามเป้าหมายหลักความส าเร็จ 
ดังนี้ 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

  

5 

สรุปภาพรวมการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ในระยะ 4 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 2563)  

 
1. สรุปภาพรวมการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 
 

เป้าหมายหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 2563) การบรรลุ 

ผลความส าเร็จ 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ปี พ.ศ. 2560 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ปี พ.ศ. 2561 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

ปี พ.ศ. 2562 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ปี พ.ศ. 2563 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมายท่ี 1: บัณฑิต
ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ 
จรรยาบรรณตาม
วิชาชีพ และมี
สมรรถนะตรงตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ท้องถิ่น
และภมูิภาคอาเซียน 

1.1 ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิต 
 

ร้อยละ 70 77.97 75 97.14 80 94.81 85 88.96 บรรล ุ

1.2 ร้อยละของบัณฑิตท างานตรง
สาขาวิชา 

ร้อยละ 60 61.86 65 62.5 70 82.81 75 81.02 บรรล ุ

1.3 ร้อยละของบัณฑิตท างานท้องถิ่น 
 

ร้อยละ 30 59.78 35 87.50 40 71.09 45 81.02 บรรล ุ

1.4 ร้อยละของบัณฑิตมีรายได้ตรงตาม
วุฒิการศึกษา 

ร้อยละ 20 77.17 25 91.65 30 87.89 35 91.37 บรรล ุ

1.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ร้อยละ 60 87.40 65 87.95 70 86.05 75 87.79 บรรล ุ

การบรรลุผลความส าเร็จเป้าหมายท่ี 1  100 % 80 % 100 % 100 % 100 % 
บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ 
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เป้าหมายหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 2563) การบรรลุ 

ผลความส าเร็จ 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ปี พ.ศ. 2560 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ปี พ.ศ. 2561 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

ปี พ.ศ. 2562 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ปี พ.ศ. 2563 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมายท่ี 2: 
บุคลากรทุกคนมี
ศักยภาพและ
ปฏิบัติงานอย่างมือ
อาชีพ 

2.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีม่ี
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 40 71.05 45 70 50 90.24 55 77.50 บรรล ุ

2.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 20 28.94 23 25 25 26.83 28 32.50 บรรล ุ

2.3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีม่ี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 15 15.78 18 22.5 20 21.95 23 20 ไม่บรรล ุ

2.4 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ
เป็นที่ปรึกษา/วิทยากร/กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการวิชาการ/
คณะท า ง าน ให้ กั บหน่ ว ย ง าน
ภายนอก 

ร้อยละ - - 10 70 15 29.27 15 37.5 บรรล ุ

2.5 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีม่ี
ใบรับรองความเ ช่ียวชาญด้าน
วิชาชีพมาตรฐาน 

ร้อยละ - - 30 40 35 46.34 40 47.5 บรรล ุ

2.6 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนมี
คู่มือการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 40 0 45 0 60 30 80 40 ไม่บรรล ุ

การบรรลุผลความส าเร็จเป้าหมายท่ี 2 75 % 83.33 % 80.33 % 66.7 % 66.7 % 
ไม่บรรลุ บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ 
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เป้าหมายหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 2563) การบรรลุ 

ผลความส าเร็จ 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ปี พ.ศ. 2560 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ปี พ.ศ. 2561 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

ปี พ.ศ. 2562 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ปี พ.ศ. 2563 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมายท่ี 3: 
ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคเ์ป็นที่
ยอมรับ เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
และภมูิภาค 

3.1 ร้อยละงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่ ไ ด้ รั บการตีพิมพ์ เ ผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ร้อยละ 20 36.84 25 23 30 31.71 35 33.5 ไม่บรรล ุ

3.2 ร้อยละของผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
การเรียนการสอน ชุมชน ท้องถิ่น 
และภูมิภาค 

ร้อยละ 40 100 50 100 60 60.60 70 100 บรรล ุ

3.3 ร้อยละผลงานวิจัยที่ ได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 
(เพิ่มขึ้น) 

- - 5 
(เพิ่มขึ้น) 

-37.6 
(ลดลง) 

5 
(เพิ่มขึ้น) 

8.71 
(เพิ่มขึ้น) 

5 
(เพิ่มขึ้น) 

1.79 
(เพิ่มขึ้น) 

ไม่บรรล ุ

การบรรลุผลความส าเร็จเป้าหมายท่ี 3 100 % 33.33 % 100 % 33.3 % 33.3 % 
บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ 
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เป้าหมายหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 2563) การบรรลุ 

ผลความส าเร็จ 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ปี พ.ศ. 2560 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ปี พ.ศ. 2561 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

ปี พ.ศ. 2562 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ปี พ.ศ. 2563 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมายท่ี 4:  เกิด
องค์ความรู้ เพื่อ
ให้บริการแก่สังคม 
ชุมชน และท้องถิ่นตาม
แนวทางพระราชด าร ิ

4.1 มีนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์หรือ
กิจกรรมที่ให้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ท้องถิ่น 

ผลงาน 1 1 2 3 2 2 3 3 บรรล ุ

4.2 ร้อยละบุคลากรสายวิชาการที่มี
ผลงานให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 

ร้อยละ 30 31.42 35 70 40 47.50 45 57.50 บรรล ุ

การบรรลุผลความส าเร็จเป้าหมายท่ี 4 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ 

เป้าหมายท่ี 5:  สืบ
สานภูมิปญัญา ศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณีดี
งาม ของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
 
 
 

5.1 จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

กิจกรรม 2 2 3 3 3 3 4 5 บรรล ุ

5.2 จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการ
กับการเรียนการสอน งานวิจัย หรือ
บริการวิชาการแก่สังคม 

กิจกรรม 1 1 1 1 1 1 2 2 บรรล ุ

การบรรลุผลความส าเร็จเป้าหมายท่ี 5 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ บรรลุ 
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เป้าหมายหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 2563) การบรรลุ 

ผลความส าเร็จ 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ปี พ.ศ. 2560 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ปี พ.ศ. 2561 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

ปี พ.ศ. 2562 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ปี พ.ศ. 2563 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมายท่ี 6:  มี
ระบบบรหิารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้
หลักธรรมมาภิบาลของ
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
 

6.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ 

ระดับ ด ี ดี (4.18) ด ี
(เพิ่มขึ้น) 

ดี (4.18) 
(เท่าเดิม) 

ด ี
(เพิ่มขึ้น) 

ดีมาก 
(4.56) 

ดี 
(เพิ่มขึ้น) 

ดีมาก
(4.53) 

 

บรรล ุ

6.2 ผลการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของคณะ 

ระดับ ด ี ดี (3.87) ด ี
(เพิ่มขึ้น) 

ดี (3.74) 
(ลดลง) 

ด ี
(เพิ่มขึ้น) 

ดี 
(เพิ่มขึ้น) 

4.20 

ดี 
(เพิ่มขึ้น) 

3.84 ดี 
(ลดลง) 

ไม่บรรล ุ

การบรรลุผลความส าเร็จเป้าหมายท่ี 6 100 % 0 % 100 % 50 % 50 % 
บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ 
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2. สรุปภาพรวมการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์บัณฑิต และเป้าหมายหลักความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 2563) 

วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์: เป็นแหล่งเรียนรู้ และศนูย์รวมความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยี วิศวกรรม สถาปตัยกรรม 

(  ) บรรลุ        (     ) ไม่บรรลุ    
 
ความส าเร็จในการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์  
 มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ครอบคลุมด้านเทคโนโลยี 
วิศวกรรม และสถาปตัยกรรม จ านวนทั้งหมด 5 หลักสูตร ได้แก่ วศ.บ. วิศวกรรม
พลังงาน วศ.บ. วิศวกรรมโลจสิติกส์ วท.บ. เทคโนโลยีก่อสร้าง วท.บ. เทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม และ สถ.บ. นวัตกรรมการออกแบบ นอกจากการผลติบัณฑติแล้ว 
ทางคณะยังเน้นการสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน โดยใช้ศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรในด้านต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จากโครงการบริการวิชาการ ท่ีได้
ร่วมพัฒนา และสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ให้แก่ท้องถิ่นอย่างอย่างต่อเนื่องในระยะ 4 ปี
ที่ผ่านมา 

อัตลักษณ์บัณฑิต 
 

อัตลักษณ์บณัฑติ: ทักษะเด่น ความรู้ดี มีคณุธรรม 
 

(  ) บรรลุ        (     ) ไม่บรรลุ    
 
ผลการด าเนินงาน 
 นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติแล้ว ทางคณะยงัได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมนอกห้องเรยีนต่าง ๆ เพื่อเสริมทักษะให้แก่นกัศึกษา เช่น การ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานของนักศึกษา 
การสนับสนุนแช่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาให้
แข่งขันได้ รวมถึงการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นอย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมจิตอาสาตา่ง ๆ รวมถึงกิจกรรมบริการวิชาการที่ได้น าความรู้
ไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สร้างจิตส านึกรักบ้านเกิด ผลจากการบ่มเพาะอัตลักษณ์
บัณฑิตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า ร้อยละความพึงพอใจในการท างานของ
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 2563) 

บัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ส ารวจจากนายจ้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 
2563 มีค่าคะแนนเท่ากับ 86.84  87.95  86.05  และ  87.79 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ใน
ระดับดีมากมาโดยตลอด เป็นการยืนยันว่าผู้ใช้บัณฑติมีความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะของบัณฑิตตามที่คณะคาดหวังไว ้

เป้าหมายหลักของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงาน 

เป้าหมายหลักที 1: บัณฑติของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมี
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ จรรยาบรรณตามวิชาชีพ และมี
สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ท้องถิ่น
และภมูิภาคอาเซียน 

(  ) บรรลุ        (     ) ไม่บรรลุ 
 

 ภาพรวมผลการด าเนินงาน (Output/Outcome) 
 มีการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้โดย
ยังคงมาตราการในการด าเนินการตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา เพือ่ให้ร้อยละการ
บรรลผุลดีขึ้น โดยภาพรวมผลการด าเนินงานการมีดังต่อไปนี ้
 1. ทุกหลักสูตรได้รับการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 และสอดคล้องกับนโยบาย
การทบทวนภารกิจอดุมศึกษาไทย 
 2. การจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบบูรณาการร่วมกับการท างาน (WIL) 
ให้กับทุกหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะฯ เกดิการสร้างเครือข่ายด้านวชิาการ และ
วิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องจากภาคสังคม องค์กร หน่วยงานภายนอก เพื่อรว่มกันผลติ
บัณฑิตใหม้ีทักษะทางวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้ ตรงตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑติ 
 3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการ วสัดสุ าหรับการเรียนการ
สอน ทรัพยากรส าหรับการค้นคว้าในห้องสมุด เป็นต้น มคีวามพร้อมต่อการจัดการ
เรียนการสอน  
 4. นักศึกษาได้รบัการพัฒนาปฏิบตัิการและทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การน าเสนอผลงานทางวิชาการหรือการแข่งขันทักษะของ
นักศึกษา การเตรียมความพร้อมดา้นภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจทิัล  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 2563) 

 ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 
จ านวนโครงการ 

ตามแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินงาน 
ร้อยละของการด าเนิน

โครงการ 

14 14 100 

โครงการทีไ่ม่ได้ด าเนินงานตามแผน จ านวน - โครงการ ดังนี ้
 

 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  
จ านวนตัวชี้วัด 

ทั้งหมด 
จ านวนตัวชี้วัด 
ทีบ่รรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของตัวชี้วัด 
ทีบ่รรลุเป้าหมาย 

5 5 100 

ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลเุป้าหมาย จ านวน - ตัวช้ีวัด  
 เป้าหมายหลักที 2: บุคลากรทุกคนมีศักยภาพและปฏบิัติงาน

อย่างมืออาชีพ 
 

(     ) บรรลุ        (  ) ไม่บรรลุ    
 

 ภาพรวมผลการด าเนินงาน (Output/Outcome) 
 ได้ด าเนินการจดัโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทักษะ
การปฏิบัติงานอยา่งมืออาชีพของบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง โดยภาพรวมผลการ
ด าเนินงานการมีดังต่อไปนี ้
 1. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนไดร้ับการสนับสนุนในการท า
ผลงานเพื่อการก าหนดต าแหน่งที่สูงข้ึน 
 2. บุคลากรไดร้ับการส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีคณุวุฒิที่สูงข้ึน 
 3. บุคลากรไดเ้ข้ารอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมวิสัยทัศน์ 
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 2563) 

 4. มีการจัดกจิกรรมประกาศเกียรติคณุ และมอบรางวัลแก่บคุลากรดีเดน่ใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสรา้งขวัญและก าลังใจในการท างานให้แก่บุคลากร 
 

 ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 
จ านวนโครงการ 

ตามแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินงาน 
ร้อยละของการด าเนิน

โครงการ 

7 7 100 

โครงการทีไ่ม่ได้ด าเนินงานตามแผน จ านวน - โครงการ  
 

 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
จ านวนตัวชี้วัด 

ทั้งหมด 
จ านวนตัวชี้วัด 
ทีบ่รรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของตัวชี้วัด 
ทีบ่รรลุเป้าหมาย 

6 4 66.7 

ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลเุป้าหมาย จ านวน 2 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
1. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก เนื่องจาก มี

บุคลากรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกลาออก แต่อัตราทดแทนเป็นวุฒิปรญิญาโท รวมถึง
ยังมีบุคลากรสายวิชาการที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาต่อระดับปรญิญาเอกถึง 10 
คน  

2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนมีคู่มือการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 (ผล
การด าเนินงาน ร้อยละ 40) เนื่องจาก มีบุคลากรที่มีคู่มือปฏิบัติงานจ านวน 4 คน 
จากท้ังหมด 10 คน ท่ีเหลือ 6 คน ยังอยู่ในช่วงการจัดท าเอกสารคูม่อืและเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าในการท าคู่มือและแกไ้ขเอกสารตามค าแนะน า  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 2563) 

 เป้าหมายหลักท่ี 3: ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์เป็นท่ี
ยอมรับ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 

(     ) บรรลุ        (  ) ไม่บรรลุ    
 

 ภาพรวมผลการด าเนินงาน (Output/Outcome) 
 ได้ด าเนินการจดัโครงการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนากระบวนการวิจยั สนับสนุน
และส่งเสรมิการสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติและนานาชาติ โดยภาพรวมผลการ
ด าเนินงานการมีดังต่อไปนี ้
 1. บุคลากรไดร้ับการพัฒนาให้มศีักยภาพในการสร้างผลงานวิจัยและพฒันา
หัวข้องานวิจัยรับใช้สังคม ชุมชุน และท้องถิ่น เพื่อรองรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก 
 2. บุคลากรมีการเผยแพร่/ตีพมิพ์งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติอยา่ง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้มีการผลักดันส่งเสรมิให้บุคลากรเสริมสร้างความรู้ความสามารถ และ
โอกาสในการพัฒนางานวิชาการแก่บุคลากร เช่น ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการ/สนับสนุนให้เสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนให้เขียนบทความวิจัย/
บทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการอื่น ๆ รวมถงึการท า MOU 
กับสถาบันการศึกษาเพื่อร่วมมือการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการในวารสารระดับ 
TCI1 เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

 ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 
จ านวนโครงการ 

ตามแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินงาน 
ร้อยละของการด าเนิน

โครงการ 

2 2 100 

โครงการทีไ่ม่ได้ด าเนินงานตามแผน จ านวน - โครงการ  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 2563) 

 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
จ านวนตัวชี้วัด 

ทั้งหมด 
จ านวนตัวชี้วัด 
ทีบ่รรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของตัวชี้วัด 
ทีบ่รรลุเป้าหมาย 

3 1 33.3 

ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลเุป้าหมาย จ านวน 2 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
1. ร้อยละงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดบัชาติ

หรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า ตามเกณฑ์ประกันคณุภาพ เนื่องจาก 
ลักษณะของการเผยแพร่ส่วนใหญอ่ยู่ในรูปแบบของการประชุมวิชาการมากกว่า
วารสารวิชาการ 

2. ร้อยละผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาตเิพิ่มขึ้น
จากปีท่ีผ่านมา เนื่องจาก ลักษณะของการเผยแพรส่่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการ
ประชุมวิชาการมากกว่าวารสารวชิาการ 

 เป้าหมายหลักท่ี 4: เกิดองค์ความรู้ เพื่อให้บริการแกส่ังคม 
ชุมชน และท้องถิ่นตามแนวทางพระราชด าร ิ

(  ) บรรลุ        (     ) ไม่บรรลุ 
 

 ภาพรวมผลการด าเนินงาน (Output/Outcome) 
 ได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการลงพื้นที่การ
บริการวิชาการโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา โดยภาพรวมผลการด าเนินงานการมี
ดังต่อไปนี ้
 1. มีการการบรูณาการบริการวิชาการกับการจดัการเรียนการสอนและการ
วิจัย ท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ตามแนวทาง
พระราชด าร ิ
 2. มีหลักสูตรอบรมตามความเชี่ยวชาญ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชน และท้องถิ่น  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 2563) 

 ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 
จ านวนโครงการ 

ตามแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินงาน 
ร้อยละของการด าเนิน

โครงการ 

2 2 100 

โครงการทีไ่ม่ได้ด าเนินงานตามแผน จ านวน - โครงการ  
 

 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
จ านวนตัวชี้วัด 

ทั้งหมด 
จ านวนตัวชี้วัด 
ทีบ่รรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของตัวชี้วัด 
ทีบ่รรลุเป้าหมาย 

2 2 100 

ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลเุป้าหมาย จ านวน - ตัวช้ีวัด 
 เป้าหมายหลักท่ี 5: สืบสานภูมิปญัญา ศิลปะ วัฒนธรรม

ประเพณีดีงาม ของชุมชนและท้องถิ่น 
(  ) บรรลุ        (     ) ไม่บรรลุ    
 

 ภาพรวมผลการด าเนินงาน (Output/Outcome) 
 ได้ด าเนินงานด้านการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและส่งเสรมิการบรูณาการ
องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี วิศวกรรม และสถาปตัยกรรมไปใช้ในการสืบสานภมูิ
ปัญญา ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยภาพรวมผลการด าเนินงานการมี
ดังต่อไปนี ้
 1. มีการจัดกจิกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมการสืบสานภูมิปญัญา ท านุบ ารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นในทุกปีงบประมาณ 
 2. มีการจัดกจิกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมการสืบสานภูมิปญัญา ท านุบ ารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นประเพณีของคณะ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 2563) 

 3. มกีารด าเนินงานโครงการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการ
กับการเรยีนการสอน งานวิจัย หรอืบริการวิชาการแกส่ังคมในทุกสาขาวิชาของ
คณะ 
 

 ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 
จ านวนโครงการ 

ตามแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินงาน 
ร้อยละของการด าเนิน

โครงการ 

2 2 100 

โครงการทีไ่ม่ได้ด าเนินงานตามแผน จ านวน - โครงการ 
 

 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
จ านวนตัวชี้วัด 

ทั้งหมด 
จ านวนตัวชี้วัด 
ทีบ่รรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของตัวชี้วัด 
ทีบ่รรลุเป้าหมาย 

2 2 100 

ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลเุป้าหมาย จ านวน - ตัวช้ีวัด  
 เป้าหมายหลักท่ี 6: มีระบบบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใช้

หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(     ) บรรลุ        (  ) ไม่บรรลุ    
 

 ภาพรวมผลการด าเนินงาน (Output/Outcome) 
 ได้ด าเนินการเพื่อบริหารจัดการแผนการด าเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว โดยภาพรวมผลการด าเนินงานการมีดังต่อไปนี ้
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินงาน 
ในระยะ 4 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560 – 2563) 

 1. สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น การจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน การประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อก ากับการ
บริหารงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว ้
 2. มีการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา เช่น ก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดการติดตามการท างานและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 
จ านวนโครงการ 

ตามแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินงาน 
ร้อยละของการด าเนิน

โครงการ 

4 4 100 

โครงการทีไ่ม่ได้ด าเนินงานตามแผน จ านวน - โครงการ ดังนี ้
 

 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ 
จ านวนตัวชี้วัด 

ทั้งหมด 
จ านวนตัวชี้วัด 
ทีบ่รรลุเป้าหมาย 

ร้อยละของตัวชี้วัด 
ทีบ่รรลุเป้าหมาย 

1 1 50 

ตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลเุป้าหมาย จ านวน 1 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
1. ผลการประเมินคณุธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของคณะ 

เนื่องจาก บุคลากรในคณะยังเห็นว่าการบริหารของคณะผู้บรหิารยังไม่อยู่ในระดับที่
คาดหวัง 
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ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance) และตัวชี้วัดศักยภาพ (Potential) ของหน่วยงาน 
เพ่ือการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์  

กลุ่มที่ 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and Community Engagement) 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง (Potential & Performance) 

ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance) และตัวชี้วัดศักยภาพ (Potential) ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประจ าปีการศึกษา 
2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่ม 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area-
Based and Community Engagement) ในภาพรวม พบว่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีผลการด าเนินงานของหน่วยงานอยู่ที่ระดับ 2.75 และมีศักยภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงานเฉลี่ยอยู่ท่ีระดับ 1.25 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด / รายการ 
ข้อมูล
น าเข้า 

สูตรการ
ค านวณ 

ผลลัพธ์ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน (Performance) 
Pe1 ร้อยละการได้งานท าในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต     

(Area-Based and Community Engagement) 

ปีการศึกษา 
2563 

(x / y) * 
100 

81.02 ระดับ 5 ตั้งแต่ รอ้ยละ 90 ขึน้ไป 
ระดับ 4 ตั้งแต่ รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 
ระดับ 3 ตั้งแต่ รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 
ระดับ 2 ตั้งแต่ รอ้ยละ 40 ขึน้ไป 
ระดับ 1 ตั้งแต่ รอ้ยละ 20 ขึน้ไป 
 

4 

ข้อมูลน าเขา้ล าดับที ่1  (x) จ านวนบณัฑิต (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ที่
ส าเร็จการศึกษาระดบัชั้นปริญญาได้งานท าในพื้นที่หรือภูมภิาคในพื้นที่ที่
สถาบันอุดมศึกษาได้รับผิดชอบดูแล (ในจังหวัดที่ตั้งและจังหวัดที่มีอาณาเขต
ติดกัน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ่พะเยา และล าปาง)  

111 

ข้อมูลน าเขา้ล าดับที ่2  (y) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในระบบ CHE QA 
Online 

169 

Pe2 การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development) ปีการศึกษา 
2563 

(x / y) * 
100 

75 ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 90 
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 80 
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 60 
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 40 
ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 20 

3 

ข้อมูลน าเขา้ล าดับที ่1  (x) จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการ หรือ
โครงการ ที่ตอบสนองต่อ Area Based (โครงการด้านการบริการวิชาการหรือ
โครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based หมายถึง โครงการด้านการบรกิารวิชาการ
หรือโครงการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
ภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม สังคม) 

3 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด / รายการ 
ข้อมูล
น าเข้า 

สูตรการ
ค านวณ 

ผลลัพธ์ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

ข้อมูลน าเขา้ล าดับที ่2  (y) จ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมดในระบบ     
CHE QA Online  

4 

Pe3 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนพื้นที่ หรือ
ภูมิภาค (Non-Age Group Participation) 

ปีการศึกษา 
2563 

(x / y) * 
100 

75 ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 90 
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 80 
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 60 
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 40 
ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 20 

3 

ข้อมูลน าเขา้ล าดับที ่1  (x) จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชนหรือ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นทีท่ี่เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดและ/หรือ
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
สังคม/การน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัต ิ

3 

ข้อมูลน าเขา้ล าดับที ่2  (y) จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ
ทั้งหมด 

4 

Pe4 ความย่ังยืนของสถาบันอุดมศึกษาชุมชนและสังคม 
(Green/Sustainability) 

 x 0.00 ระดับ 5 อยู่ในอันดับ 1 - 100 ของโลก 
ระดับ 4 อยู่ในอันดับ ระหว่าง 101 - 200 ของโลก 
ระดับ 3 อยู่ในอันดับ ระหว่าง 201 - 300 ของโลก 
ระดับ 2 อยู่ในอันดับ ระหว่าง 301 - 400 ของโลก 
ระดับ 1 อยู่ในอันดับตั้งแต่ 401 ของโลกขึน้ไป 

1 

ข้อมูลน าเขา้ล าดับที ่1  (x) ผลการจัดอันดับตาม THE Impact Ranking 
 

0.00 

ตัวชี้วัดศกัยภาพ (Potential) 

Po1 ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment) ปีการศึกษา 
2563 

(x / y) * 
100 

50 ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 90 
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 80 
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 60 
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 40 
ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 20 

2 

ข้อมูลน าเขา้ล าดับที ่1  (x) จ านวนหลกัสูตรเชิงพื้นที่  
(หลักสูตรเชิงพื้นที่ หมายถึง หลักสูตรทัง้หลักสูตรในระดับปริญญา (Degree) 
(Curriculum Area Mapping) และหลกัสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree)             
ที่เป็นประโยชน์และตอบสนองต่อการพฒันาเชิงพื้นที่) 

2 

ข้อมูลน าเข้าล าดับที่ 2  (y) จ านวนหลักสูตรทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา (Degree)   
(ที่รายงานในระบบ CHE QA Online) และหลักสูตรไม่มีปริญญา (Non-degree) 

4 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด / รายการ 
ข้อมูล
น าเข้า 

สูตรการ
ค านวณ 

ผลลัพธ์ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

Po2 การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค 
(Research/Service in Region) 

ปีการศึกษา 
2563 

(x / y) * 
100 

0 ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 40 
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 30 
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 20 
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 10 
ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 5 

0 

ข้อมูลน าเขา้ล าดับที ่1  (x) จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 0 
ข้อมูลน าเขา้ล าดับที ่2  (y) จ านวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด 25 

Po3 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive 
Community)  

ปีการศึกษา 
2563 

(x / y) * 
100 

25 ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 40 
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 30 
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 20 
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 10 
ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 5 

3 

ข้อมูลน าเขา้ล าดับที ่1  (x) จ านวนหลกัสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน/ผู้ใช้บัณฑิต/ 
องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งหลักสูตรในระดับ
ปริญญา (Degree) (ที่รายงานในระบบ CHE QA Online) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร (Non-degree) อาทิ การก าหนดทิศทางการด าเนินงาน การสอน 
การบริหาร  

1 

ข้อมูลน าเขา้ล าดับที ่2  (y) จ านวนหลกัสูตรทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา 
(Degree)  (ที่รายงานในระบบ CHE QA Online) และหลกัสูตรไม่มีปริญญา 
(Non-degree)  

4 

Po4 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ 
(Integrated Government Budget)  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

(x / y) * 
100 

0 ระดับ 5 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 40 
ระดับ 4 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 30 
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 20 
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 10 
ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ รอ้ยละ 5 

0 

ข้อมูลน าเขา้ล าดับที ่1  (x) จ านวนเงินทุน เงินบริจาค จากภาครัฐและเอกชน
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานการพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

0 

ข้อมูลน าเขา้ล าดับที ่2  (y) จ านวนงบประมาณทั้งหมด (จ านวนงบประมาณ
ทั้งหมด หมายถึง รายจ่ายทีก่ าหนดให้จา่ยเพื่อการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา 
จากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด) 

30,442,700 

 



 

 

 
บทที่ 3 

การทบทวนบริบทของหน่วยงาน 
 

 
3.1 ศักยภาพของหน่วยงาน 

 
3.1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

จังหวัดเชียงรายได้เสนอเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาต่ออธิบดีกรมการฝึกหัดครูโดยได้เสนอ พ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บน้ าหนองบัว ต.บ้านดู่ อ.เมือง  
จ.เชียงราย เป็นที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2512 
  วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2515  นายสาโรจ บัวศรี อธิบดีกรมการฝึกหัดครูในขณะนั้น 
ได้มีหนังสือแจ้งมายังผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้กรมการฝึกหัดครูได้พิจารณาว่าเห็นสมควรให้ตั้ง
สถานฝึกหัดครูตามเสนอ และให้รออนุมัติงบประมาณประจ าปี 2516 เพื่อด าเนินการก่อสร้างต่อไป  
  วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 มีการสถาปนาวิทยาลัยครูเชียงราย ตามมติ
คณะรัฐมนตรีโดยได้เปิดอบรมเพ่ือการศึกษาระหว่างปิดภาคเรียนในฤดูร้อน (อ.ส.ร.) ให้แก่ข้าราชการ
ครูในจังหวัดเชียงรายและในพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผู้อบรมจ านวน 1,500 คน ซึ่งวิทยาลัยครูเชียงรายได้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาควิชา โดยมีภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์เป็นภาควิชาหนึ่งที่ได้เปิดการเรียน
การสอนในขณะนั้น 
  วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2520 ได้มีพระราชกฤษฎีกา ยกฐานะวิทยาลัยครูเชียงรายให้
เป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถเปิดการสอนได้ถึงระดับ ปริญญา โดยมีภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
รับผิดชอบการเรียนการสอนในเรื่องการผลิตครู และบุคลากรทางช่างฝีมือเพ่ือน าความรู้พัฒนาท้องถิ่น 
ในปี พ.ศ. 2528 ได้มีประกาศของทางกระทรวงศึกษาธิการให้แบ่งส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องกับภารกิจการเรียนการสอนให้กับวิทยาลัยครูเชียงรายคือ คณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชา
วิทยาการจัดการ คณะวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าพระราชทานชื่อใหม่แทนชื่อเดิม “วิทยาลัยครูเชียงราย” เป็น “สถาบันราชภัฏเชียงราย” 
เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต  

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2537 สภาการฝึกหัดครูได้มีการอนุมัติให้มีการจัดตั้ง “คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ทั่วประเทศจ านวน 8 แห่ง คือ สถาบันราชภัฏเชียงราย สถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชร สถาบันราชภัฏสงขลา สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา สถาบันราชภัฏเลย สถาบันราชภัฏ
สุรินทร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  

การอนุมัติดังกล่าว ส่งผลให้หลักสูตรการเรียนการสอนมีวิชาที่เป็นสาขาทาง
เทคโนโลยีมากขึ้น เพ่ือให้ตรงกับปรัชญาและจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมโดยตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 
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วันที่ 19 มกราคม  พ.ศ.2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ “สถาบันราชภัฏ” และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2538 

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” และประกาศใช้ในราชกิจจา
นุเบกษา  

ในปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการด าเนินงานในระดับ
โปรแกรมวิชาทั้งสิ้น จ านวน 4 โปรแกรมวิชา โดยแต่ละโปรแกรมวิชามีการดูแลรับผิดชอบการ
ด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

1. โปรแกรมวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ 
รับผิดชอบดูแลหลักสูตรจ านวน 1 หลักสูตร คือ   
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งเป็น

หลักสูตรปรับปรุง ปีพุทธศักราช 2560 
2. โปรแกรมวิชา วิศวกรรมพลังงานและเทคโนโลยีไฟฟ้า  

รับผิดชอบดูแลหลักสูตรจ านวน 1 หลักสูตร คือ   
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ซึ่งเป็น

หลักสูตรปรับปรุง ปีพุทธศักราช 2563 
3. โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีก่อสร้าง 

รับผิดชอบดูแลหลักสูตรจ านวน 1 หลักสูตร คือ 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ซึ่งเป็น

หลักสูตรปรับปรุง ปีพุทธศักราช 2560 
4. โปรแกรมวิชา สถาปัตยกรรม  

รับผิดชอบดูแลหลักสูตรจ านวน 2 หลักสูตร คือ 
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี  สาขาวิชานวัตกรรมการ

ออกแบบ ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง ปีพุทธศักราช 2564 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ซึ่ง

เป็นหลักสูตรใหม่ ปีพุทธศักราช 2564 
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3.1.3 คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์  กมลคุณานนท์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี / ผู้อ านวยการ
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2. ดร.ปิยะนุช  สัมฤทธิ์ ต าแหน่ง ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท วีมูฟ 
แพลตฟอร์ม จ ากัด 

3. คุณมัณฑนา  สินนะ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
ส านักงานจังหวัดเชียงราย 

คณบดี 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ  สมพฤกษ์ 

 
รองคณบดี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  คนแรง รองคณบดีด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
แก่สังคม 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปราง  เจริญผล รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3. อาจารย์ธีรวัชร แก้วเปี้ย รองคณบดีด้านจัดการศึกษา 
 
ประธานโปรแกรมวิชา 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ  ใจแข็ง ประธานโปรแกรมวิชาวิศวกรรมพลังงานและ 
เทคโนโลยีไฟฟ้า 

2. อาจารย์ภุชชงค์  มณีขัติย์ ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
3. อาจารย์ชยากร  พุทธก าเนิด ประธานโปรแกรมวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และ

การจัดการ 
4. อาจารย์ศักดิธัช  เสริมศรี ประธานโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม 

 
กรรมการและเลขานุการ 

1. นางสิรวัศยา  ช านาญยา รักษาการหัวหน้าส านักงาน 
 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเรือน สินณรงค์ ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์และ 
วิเทศสัมพันธ์ 

2. นางสาวศุภลักษณ์  ปะภูสะโร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นางกาญจนี  ฟูเทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
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3.1.4 หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 
1) จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

หน่วย: สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา จ านวน 

1. ปริญญาตรี 5 
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
3. ปริญญาโท - 
4. ปริญญาเอก - 

รวม 5 
 
2) รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน จ าแนกตามรายช่ือหลักสูตร 
 

ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี  
1. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีก่อสร้าง 
2. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
3. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน 
4. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
5. หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการออกแบบ 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
-  
ระดับปริญญาโท  
-  
ระดับปริญญาเอก  
-  
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3.1.5 นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
1) จ านวนนักศึกษาใหม่ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

หน่วย: คน 
ระดับการศึกษา จ านวน 

1. ปริญญาตรี 106 
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
3. ปริญญาโท - 
4. ปริญญาเอก - 

รวม 106 
 

2) จ านวนนักศึกษาใหม่ จ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และสาขาวิชา  
หน่วย: คน 

ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา จ านวน 
ระดับปริญญาตรี   
1. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีก่อสร้าง 21 
2. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 12 
3. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน 23 
4. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์ 24 
5. หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการออกแบบ 26 

รวม 106 
 

3) จ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ าแนกตามระดับการศึกษา 
หน่วย: คน 

ระดับการศึกษา จ านวน 
1. ปริญญาตรี 340 
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
3. ปริญญาโท - 
4. ปริญญาเอก - 

รวม 340 
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4) จ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และสาขาวิชา  
หน่วย: คน 

ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา จ านวน 
ระดับปริญญาตรี   
1. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีก่อสร้าง 73 
2. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 12 
3. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน 68 
4. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์ 104 
5. หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการออกแบบ 83 

รวม 340 
 

3.1.6 ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
1) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา 

หน่วย: คน 
ระดับการศึกษา จ านวน 

1. ปริญญาตรี 131 
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 
3. ปริญญาโท - 
4. ปริญญาเอก - 

รวม 131 
 

2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร และ
สาขาวิชา  

หน่วย: คน 
ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา จ านวน 

ระดับปริญญาตรี   

1. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีก่อสร้าง 16 
2. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า 10 
3. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน 32 
4. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์ 33 
5. หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการออกแบบ 40 

รวม 131 
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3.1.7 บุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1) จ านวนบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามสายงาน  

หน่วย: คน 
สายงาน จ านวน 

1. สายผู้บริหาร 3 
2. สายวิชาการ 35 
3. สายสนับสนุนวิชาการ 12 

รวม 50 
 

2) จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภท 
หน่วย: คน 

ประเภท จ านวน 
1. ข้าราชการพลเรือน 3 
2. ลูกจ้างประจ า - 
3. พนักงานราชการ - 
4. พนักงานมหาวิทยาลัย  47 

รวม 50 
 

3) จ านวนบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
หน่วย: คน 

วุฒิการศึกษา จ านวน 
1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 2 
2. ปริญญาตรี 8 
3. ปริญญาโท 32 
4. ปริญญาเอก 8 

รวม 50 
 

4) จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ 
หน่วย: คน  

ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 
1. ศาสตราจารย์ - 
2. รองศาสตราจารย์ 1 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 13 
4. อาจารย์ 24 

รวม 38 
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5) รายชื่อบุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบัน จ าแนกตามสายงาน 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒกิารศึกษา ประเภทบุคลากร 
สายผู้บริหาร 

1 รศ.ดร.ไพโรจน์  ด้วงนคร รองอธิการบดี ปริญญาเอก ข้าราชการ 
2 ผศ.ดร.มิ่งขวัญ  สมพฤกษ์ คณบดี ปริญญาเอก ข้าราชการ 
3 อาจารย์สุรเดช  ต่างเพ็ชร ผู้อ านวยการ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

สายวิชาการ 
1 ผศ.ดร.จรัญ คนแรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก พนักงานมหาวิทยาลัย 
2 ผศ.สิปราง เจริญผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 
3 อาจารย์ธีรวัชร  แก้วเปี้ย อาจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 
4 ผศ.ขวัญเรือน สินณรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 
5 อาจารย์นเรศ  ใหญ่วงค์ อาจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 
6 อาจารย์ ดร.ธีระศักดิ์  อรัญพิทักษ์ อาจารย์ ปริญญาเอก ข้าราชการ 
7 ผศ.ดร.วัชระ  วธันารวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก พนักงานมหาวิทยาลัย 

8 ผศ.ดร.ศศิชา  สุขกาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก พนักงานมหาวิทยาลัย 

9 ผศ.ดร.วิภพ  ใจแข็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก พนักงานมหาวิทยาลัย 

10 ผศ.เสกสรรค์  วินยางค์กูล   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

11 ผศ.นคร  ไชยวงค์ศักดา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

12 ผศ.ชัชชัย  วรพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

13 ผศ.พงศ์ตะวัน  นันทศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

14 ผศ.วิลาสินี ศรีสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

15 ผศ.ดร.ธนพล  แสงสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก พนักงานมหาวิทยาลัย 

16 อาจารย์อนุพงษ์  สมพฤกษ์ อาจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

17 อาจารย์ประเวช  อนันเอ้ือ อาจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

18 อาจารย์ภุชชงค์  มณีขัติย์ อาจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

19 อาจารย์ศักดิธัช  เสริมศรี อาจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

20 อาจารย์นงนุช  ศรีเล็ก อาจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

21 อาจารย์มณีรัตน์  ภาจันทร์คู  อาจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

22 อาจารย์ณัฎฐเขต  มณีกร อาจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

23 อาจารย์ชยากร  พุทธก าเนิด อาจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

24 อาจารย์วิบูลพร  วุฒิคุณ อาจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

25 อาจารย์เขมวิชญ์  วรรณศิริ อาจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

26 อาจารย์รัชนิกร  กุสลานนท์ อาจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

27 อาจารย์ทิพา  ตันเจริญรัตน์ อาจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒกิารศึกษา ประเภทบุคลากร 
28 อาจารย์คงฤทธิ์  เหลืองไตรรัตน์ อาจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

29 อาจารย์กฤษณะพันธุ์  ตันเจริญรัตน์ อาจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

30 อาจารย์สุภาพร ค าเตจา อาจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

31 อาจารย์สิทธิกฤต เหล็กพูล อาจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

32 อาจารย์ทวีโชค เตชะธรรมวงศ์ อาจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

33 อาจารย์วัฒนพล อยู่สวัสดิ์ อาจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

34 อาจารย์รัชนี ลือดารา อาจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

35 อาจารย์ปรานต์  เมฆอากาศ อาจารย์ ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุนวิชาการ 
1 นางสิรวัศยา  ช านาญยา เจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป 
ช านาญการ 

ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

2 นายวรากร  โสธรา เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 
ช านาญการ 

ปริญญาตรี พนักงานมหาวิทยาลัย 

3 นายสุพัฒน์  เขื่อนเพชร นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา 

ปริญญาตรี พนักงานมหาวิทยาลัย 

4 นายกฤษฎา  วิลาศรี เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

ปริญญาตรี พนักงานมหาวิทยาลัย 

5 นายสยาม  สันกว๊าน เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

ปริญญาตรี พนักงานมหาวิทยาลัย 

6 นายเอกนรินทร์  สุรินทอง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

ปริญญาโท พนักงานมหาวิทยาลัย 

7 นางสาวศุภลักษณ์  ปะภูสะโร เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

ปริญญาตรี พนักงานมหาวิทยาลัย 

8 นางอรวรรณ  คุ้มถนอม นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี พนักงานมหาวิทยาลัย 

9 นางกาญจนี   ฟูเทพ เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

ปริญญาตรี พนักงานมหาวิทยาลัย 

10 นางสาวสุรีรัตน์  กอบก า บรรณารักษ์ ปริญญาตรี พนักงานมหาวิทยาลัย 

11 นางบัวเร็ว  กิริยา เจ้าหน้าที่บริการ
ทัว่ไป 

ป. 4 พนักงานมหาวิทยาลัย 

12 นางบังอร  สุทธสม เจ้าหน้าที่บริการ
ทัว่ไป 

ป. 6 พนักงานมหาวิทยาลัย 
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3.1.8 งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1) จ านวนงบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบประมาณ  

  หน่วย: บาท 
ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. งบประมาณแผ่นดิน 47,208,600 96.59 
2. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 1,664,800 3.41 
3. งบอ่ืนๆ 0.00 0 

รวม 48,873,400 100.00 
 

2) จ านวนงบประมาณ จ าแนกตามงบรายจ่าย  
 หน่วย: บาท 

ประเภทงบรายจ่าย จ านวนเงิน 
1. งบบุคลากร 2,318,100 
2. งบด าเนินงาน 900,000 
3. งบลงทุน 23,468,500 
4. งบเงินอุดหนุน 21,593,900 
5. งบรายจ่ายอื่น 592,900 

รวม 48,873,400 
 
 

3.1.9 การวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1) งบประมาณสนับสนุนการวิจัย จ าแนกตามแหล่งทุน  

หน่วย: บาท 

ประเภทงบประมาณ 
โครงการ/ งบประมาณ 

จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 
1. งบประมาณภายในมหาวิทยาลัย   
     - งบแผ่นดิน 5 2,815,690.00 
     - กองทุนสนับสนุนการวิจัย (เงินรายได้)   
2. งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 1 330,000.00 

รวม  3,145,690.00 
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2) ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2564 

หน่วย: ผลงาน 
ประเภทการน าเสนอ จ านวน 

1. ตีพิมพ์ใน Proceeding ระดับชาติ 2 
2. ตีพิมพ์ใน Proceeding ระดับนานาชาติ 0 
3. ตีพิมพ์ในวารสาร ฐาน TCI 12 
4. ตีพิมพ์ในวารสาร ฐาน ISI 2 
5. ตีพิมพ์ในวารสาร ฐาน SJR 1 
6. อ่ืน ๆ 2 

รวม 19 
 
3) ผลงานวิจัยที่ด าเนินการขอลิขสิทธิ์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

ที ่ ลิขสิทธิ์ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน สาขาวิชา ปีที่ย่ืนขอ 
 -     

 
4) จ านวนผลงานวิจ ัยที ่ด า เนินการขอสิทธิบัตร/  อนุสิทธิบัตร ระหว่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
ที ่ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ผู้สร้างสรรค์ผลงาน สาขาวิชา ปีที่ย่ืนขอ 
 -     

 
3.1.10 การพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
หน่วย: บาท 

ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. งบประมาณแผ่นดิน 361,500 100 
2. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 0 0 
3. งบอ่ืนๆ  0 0 

รวม 361,500 100 
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2) จ านวนโครงการด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
หน่วย: โครงการ 

ประเภทโครงการ จ านวน 
1. โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 5 
2. โครงการตามแนวพระราชด าริ 0 
3. โครงการบริการวิชาการตามศาสตร์ของคณะ 1 

รวม 6 
 

3) จ านวนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อนวัตกรรม 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ 

1 พัฒนาอุปกรณ์กรองฝุ่น pm 2.5 ในพ้ืนที่
ชุมชน 

เทคนิคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการย้อมผ้าสี
ธรรมชาติให้คงทนและเพ่ิมทักษะการตัดเย็บ
ผ้าทอพ้ืนเมืองเป็นผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ 

2 นวัตกรรมพลังงานชีวมวลส าหรับการ
จัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 

การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ
และการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ต้นกกโดยยุวชน
อาสาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

3 พัฒนาระบบควบคุมการปรับปรุง
คุณภาพน้ าส าหรับกลุ่มเลี้ยงปลานิล 

 

4 การเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตน้ าปู
ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 

5 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส าหรับชุมชน  
6 การพัฒนาโรงอบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตย์ 
 

 
3.1.11 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
หน่วย: บาท 

ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. งบประมาณแผ่นดิน 35,000 53.85 
2. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 30,000 46.15 
3. งบอ่ืนๆ - - 

รวม 65,000 100.00 
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2) ชื่อโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ล าดับที่ ชื่อโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
3.1.12 การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

1) ผลการตรวจประเมินระดับคณะ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2563 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1. การผลิตบัณฑิต 3.94 ดี 
2. การวิจัย 5.00 ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 
4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 ดีมาก 
5. การบริหารจัดการ 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 5 องค์ประกอบ 4.53 ดีมาก 
 
2) ผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร  

หลักสูตรทั้งหมด หลักสูตรผ่าน หลักสูตรไม่ผ่าน คะแนนเฉลี่ย 
รวมทุกหลักสูตร 

4 4 0 3.45 
 
3.1.13 ความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรในประเทศและต่างประเทศที่มีความร่วมมือ

ในทางปฏิบัติ ณ ปัจจุบัน 
1) ความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรในประเทศ 

หน่วยงาน/องค์กร จังหวัด ขอบข่ายความร่วมมือ 
วันที่ลงนาม 
ความร่วมมือ 

1. สถาบัน
พระปกเกล้า  

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

บันทึกแสดงเจตจ านงความ
ร่วมมือในการช่วยเหลือและลด
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ
ให้แก่ชาวบบ้านกลุ่มปกา
เกอะญอ บ้านทุ่งพร้าวกะเหรี่ยง 
ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย  ในเรื่องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ

24  กุมภาพันธ์ 
2565 
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หน่วยงาน/องค์กร จังหวัด ขอบข่ายความร่วมมือ 
วันที่ลงนาม 
ความร่วมมือ 

มือปกาเกอะญอ การเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างกลุ่มญาญอ
กะเหรี่ยงกับคณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ
และด าเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. บริษัท ดิโอ อิน
โนเวชั่น จ ากัด 

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

ข้อตกลงความร่วมมือสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างานและการ
บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย โดยร่วมกันขับเคลื่อน
การจัดสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
ศักยภาพและสมรรถนะสูง 
สามารถปฏิบัติงานได้จริง ได้
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
และสอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม 

21  ธันวาคม  
2564 

3. บริษัท เยนเนอรัล
อินสทรูเม้นท์ จ ากัด 

จังหวัดนนทบุรี 

4. บริษัท ยูเอสอี.โฟล-
ไลน์ จ ากัด 

จังหวัดปทุมธานี 

5. บริษัท ออโต ได
แด็กติก จ ากัด 

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

6. บริษัท  แอพพลิ
แคด จ ากัด 
(มหาชน) 

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7. บริษัท ทีดีเอส 
เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด  

จังหวัดปทุมธานี 

8. TDS Technology 
(Thailand) 
Co.,Ltd. 

จังหวัดปทุมธานี 

9. สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานนานาชาติ 

จังหวัดเชียงราย ความร่วมมือทางวิชาการในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และนักศึกษา โดยร่วมกัน
ขับเคลื่อนการจัดสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน 
 
 

23 มีนาคม 2564 
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หน่วยงาน/องค์กร จังหวัด ขอบข่ายความร่วมมือ 
วันที่ลงนาม 
ความร่วมมือ 

10.คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร  

จังหวัดก าแพงเพชร เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพด้านกิจการ
นักศึกษาและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ 

25 กุมภาพันธ์ 
2564  

11.มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูล
สงคราม  

จังหวัดพิษณุโลก ข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพด้านกิจการ
นักศึกษาและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 
11/สมาชิกเครือข่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบัน 

16-18 มกราคม  
2563  

 
2) ความร่วมมือกับหน่วยงาน/ องค์กรต่างประเทศ 
 

หน่วยงาน/องค์กร ประเทศ ขอบข่ายความ
ร่วมมือ 

วันที่ลงนาม 
ความร่วมมือ 

-    
 
3.2 การทบทวนบริบทภายใน และภายนอกหน่วยงาน 

3.2.1 บริบทของหน่วยงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาทางด้านเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคสังคม องค์กรมาตรฐาน
วิชาชีพในแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จัดการศึกษา มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการ
ผลิตบัณฑิต เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง คิดได้ ท าเป็น และ
สร้างงานได้ รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพ่ือการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม คณะได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานของคณะให้พร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพรับใช้สังคม ซึ่งที่ผ่านมามีผลงาน 
โดดเด่น โดยรวมดังนี้ 

1) ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 
80 มีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา และท างานในท้องถิ่นของตนเองสูงถึงร้อยละ 81 มีการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาทักษะของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เข่น โครงการ One Degree One Certificate 
รวมถึงมีความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ในการสอบมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เช่น กระทรวง
พลังงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นต้น  
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2) ด้านการวิจัย พบว่า มีผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง เกิดนวัตกรรมที่ช่วยในการพัฒนาที่หลากหลาย และนักวิจัยมีผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ์
เผยแพร่เพิ่มขึ้นทุกปี 

3) ด้านการบริการวิชาการ พบว่า มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นตามแนวทางพระราชด าริในพ้ืนที่เดิมอย่างต่อเนื่อง ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีการจัดท า
โครงการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน และมีการบูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการเข้ากับการ
จัดการเรียนการสอน 

4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า มีการส่งเสริมให้บุคลากรและ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการสืบ
สานภูมิปัญญาในทุก ๆ ปีงบประมาณ โดยเน้นการบูรณาการกับงานสอน งานวิจัย 

5) ด้านการบริหารจัดการ พบว่า มีการบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนมีความพร้อม และยังมีกระบวนการก ากับติดตาม
การท างานของคณะ 
 

3.2.2 บริบทภายนอกประเทศ 
บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นปัจจัยภายนอกที่มีความส าคัญประการหนึ่งต่อ

การก าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลต่อการพัฒนา
การศึกษาประกอบด้วยเรื่องส าคัญต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชียทวี
ความสาคัญเพ่ิมขึ้นโดย เฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน 
และกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก รวมไปถึง
นโยบายการเปิดประเทศของจีน รัสเซีย และการเพ่ิมขึ้นของชนชั้นกลางในภูมิภาคเอเชียจะเพ่ิมก าลัง
ซื้อในตลาดโลก 

1.2 การระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ต่อประชากรโลก 
ทั้งในด้านการด าเนินชีวิต สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม และโดยเฉพาะการศึกษาที่ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

1.3 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเนื่อง และการเป็นสังคมผู้สูงอายุของ
ประเทศส าคัญ ๆ ในโลก มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายก าลังคนข้ามประเทศ เกิดความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ขณะที่โครงการสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้องค์ความรู้
และเทคโนโลยีมากขึ้น 

1.4 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ในช่วง 30 
ปี ที่ผ่านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศ
แปรปรวนก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม 
ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ไฟป่า ระบบนิเวศในหลายพ้ืนที่ของโลกอ่อนแอ สูญเสียพันธุ์
พืชและสัตว์ พื้นผิวโลก เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  
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1.5 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาส าคัญ 
ความต้องการพืช พลังงาน สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมประชากรโลก แต่
การผลิตพืชอาหารลดลงด้วยข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ เทคโนโลยีที่มีอยู่ และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต 

1.6 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งตอบสนองต่อการด ารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการท างานของสมองและจิต ที่เป็นทั้ง
โอกาสหรือภัยคุกคามในการพัฒนา 

 
3.2.3 บริบทภายในประเทศ 

จากสถานะของประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยยังคงต้อง
ประสบกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคมโลก เช่น การค้าและการลงทุนในยุค  
ไร้พรมแดน เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด คุณภาพการศึกษา 
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ในการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ สามารถจ าแนก
เพ่ือประกอบการพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

2.1 การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจการลงทุนที่ในภาพรวมชะลอตัวลง ซึ่ง
สาเหตุส าคัญเนื่องมาจากการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่สามารถขยายการส่งออก
ได้มาก เนื่องจากสินค้าที่ผลิตได้ไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าของประเทศอ่ืนในตลาดโลก การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศต้องประสบกับข้อจ ากัดหลายประการ การผลิตในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งสินค้า
อุตสาหกรรม สินค้าเกษตร และบริการมีคุณภาพต่ า ส่งผลให้ประเทศติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง 

2.2 การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมี
โครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ทุกช่วงวัยแต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและ
ผลิตภาพแรงงานต่ า ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพ่ิมข้ึนและมีการจัดสวัสดิการทางสังคมใน
หลายรูปแบบ แต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง 

2.3 การ เปลี่ ยนแปลงสภาวะด้ านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่ งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ เสื่ อมโทรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลซ้ า เติมให้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรุนแรง กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของสังคมโลกและสังคมไทยในศตวรรษที่  21 มีการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ บ้านจะกลายเป็นที่ท างาน มีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน 
การที่มนุษย์จะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับ
ยุคดังกล่าวซึ่งอาจกล่าวได้ว่าจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 นั่นเอง  
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บทที่ 4 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 
 

 
4.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 

4.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร โดยการใช้เครื่องมือ SWOT Analysis 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรคจาก

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการ
ใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน 

สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน 
การด าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน 

การจัดการเรียน
การสอน 

1) มีหลักสูตรผลิตบัณฑิตที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานใน
ท้องถิ่น และระดับชาติ เช่น วิศวกรรม 
โลจิสติกส์ วิศวกรรมพลังงาน 

2) คณาจารย์มีความรู้ความสามารถ 
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเป็นกรรมการ
และที่ปรึกษา ทั้งหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก มีใบประกอบวิชาชีพ 
หรือมีประสบการณ์จากการท างานตรง  

3)  ทุกหลักสูตรมีการจัดอบรมพัฒนา
ทักษะ เฉพาะด้ าน (One Degree One 
Certificate)  ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ รอ ง จ าก
หน่วยงานภายนอก 

4) หลักสูตรสามารถจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบสหกิจศึกษา และการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) เพื่อ
ส่ ง เสริมการสร้ างทักษะวิชา ชีพและ
ประสบการณ์ท างานในสถานประกอบการ
จริงเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกสู่
ตลาดแรงงาน 

1) ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยที่
เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
สื่อในการจัดการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ
กับการใช้งาน ไม่หลากหลาย 

2) บางหลักสูตรขาดเครือข่ายและความ
ร่วมมือทางการศึกษาเพื่อการบูรณาการการ
เรียนการสอนและการบูรณาการกับการ
ท างานกับภาคเอกชน 

3) ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศของ
บุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความรู้
ความสามารถน้อย ไม่อยู่ในระดับที่สามารถ
ใช้งานในการแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอื่น
หรือใช้งานท่ีรับผิดชอบได้ 

4) อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา และ 
จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามแผน 
อยู่ในระดับต่ า  

5) ไม่มีหลักสูตรบัณฑติศึกษา / หลักสูตร
พหุวิทยาการ 

6) เกิดความซ้ าซ้อนของหลักสูตรภายใน
มหาวิทยาลัย 

งานวิจัย 1) คณาจารย์มีศักยภาพในการท างาน
วิจัยที่สามารถเผยแพร่ที่เป็นมาตรฐาน
ระดับชาติ และนานาชาติ  

1) งานวิจัยที่เน้นการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ยังมีน้อย ท าให้ขาดโอกาสในการเผยแพร่
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

2 )  คณาจารย์ ที่ ไ ด้ รั บทุ นวิ จั ย จาก
ภายนอกมีจ านวนน้อย 
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สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน 
การด าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน 

2 )  มี ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ง า น ช่ า งที่
สนับสนุนในการผลิตงานวิจัยทางด้าน
เทคโนโลยีและด้านวิศวกรรม 

3) คณะได้สนับสนุนการตีพิมพ์และ
ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ 

3) คณาจารย์ขาดความร่วมมือ การ
เช่ือมโยงและการบูรณาการงานวิจัยร่วมกัน
ทั้งภายในและภายนอกคณะ 

4) การจัดงบประมาณในการสนับสนุน
งานวิจัยยังท าได้จ ากัด เนื่องจากงบประมาณ
ของคณะมีไม่มากพอ ต้องจัดให้กับการเรียน
การสอนเป็นหลัก 

5) ผลการน าเสนอผลงานวิจัยและการ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยฯ หรือผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ ยังอยู่ ในระดับปาน
กลาง 

การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

1) โครงการของนักศึกษาในการ
ให้บริการวิชาการเป็นที่ ยอมรับจาก
หน่ วยงานภายนอก ทั้ งภาครั ฐและ
ภาคเอกชน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ
คณะฯ ที่ส่งเสริมการบริการทางด้าน
เทค โน โลยี  วิ ศ วกรรมศาสตร์  และ
สถาปัตยกรรม  

2) คณาจารย์มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ในหลายสาขาวิชา ที่
สามารถให้บริการชุมชน และท้องถิ่นได้
เป็นอย่างดี 

3 )  มี ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ง า น ช่ า งที่
สนับสนุนในการผลิตผลงานเพื่อการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

4) คณะมีเครือข่ายชุมชนภายในพื้นที่
เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคมที่เข้มแข็ง
และต่อเนื่อง 

1) งบประมาณสนับสนุนการให้บริการ
วิชาการมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ทางวิศวกรรมในการให้บริการ
วิชาการ 

2) ขาดการมีส่วนร่วมบุคลากรในองค์กร 
และขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ในการเป็นศูนย์กลางการบริการ
วิชาการในท้องถิ่น. 

3) คณาจารย์บางท่านขาดทักษะการ
เข้าถึงชุมชนหรือทักษะส่วนบุคคลในการท า
ให้ได้โจทย์ในการบริการวิชาการและยังมี
น้อย 

สืบสาน ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1) มีการส่งเสริมให้นักศึกษาทุก
โปรแกรมวิชาเข้าร่วมโครงการการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องในทุกปี
การศึกษา 

2) ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
คณะฯ 

3) คณะมีเครือข่ายปราชญ์ชุมชน
ภายในพื้นที่เพื่อการสืบสาน ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1) โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมยัง
เน้นอยู่ภายในคณะ และมหาวิทยาลัย เป็นไป
ตามเทศกาลเท่าน้ัน 

2) ขาดการสร้างจิตส านึก การเป็น
แบบอย่างที่ดีในการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากรในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

3) นักศึกษารุ่นใหม่ขาดความสนใจ
เ รี ย น รู้ สื บ ต่ อ แ น ว คิ ด ข อ ง ภู มิ ปั ญ ญ า
ศิลปวัฒนธรรม 
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สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน 
การด าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน 

การบริหารจัดการ 
 

1) อาคาร สถานที่ และส านักงานมี
ความพร้อมในการขยายความก้าวหน้า มี
ภูมิทัศน์สวยงาม 

2) มีแหล่งรายได้ที่แน่นอนในด้านการ
บริหารงานงบประมาณ 

3) บุคลากรสายสนับสุนนมีความ
สามัคคีและมีความภาคภูมิใจในองค์กร 

4) มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการองค์กร การประกัน
คุณภาพการศึกษา และการบริการแก่ 
เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษาอย่างมี
คุณภาพและต่อเนื่อง 

5) คณะมีเครือข่ายและเป็นที่ยอมรับ
แก่หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น 

6) คณะให้การสนับสนุนให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนุบสนุนมีการพัฒนา
คุณวุฒิและความเช่ียวชาญในสายงานที่
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

7) คณะมีระบบพัฒนานักศึกษาใน
รูปแบบสโมสรนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
เข็มแข็ง 

1) บุคลากรของคณะฯ ยังขาดความ
เข้าใจเรื่องระเบียบการใช้งบประมาณ หรือ
ใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

2) ขาดการประสานงานและขาดความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 

3) คณะยังไม่มีการเก็บข้อมูลที่อยู่ที่
ติดต่อได้ของศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบ ท าให้
ไม่สามารถประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่ ศิษย์เก่าได้
โดยตรง 

4) ปริมาณสัดส่วนของคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนุบสนุนมีการพัฒนาคุณวุฒิ
และความเช่ียวชาญในสายงานที่สูงขึ้นไม่
เป็นไปตามเป้าหมายของคณะ 

 
 
2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน 
 

สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน 
ด้านต่าง ๆ โอกาส อุปสรรค 

การจัดการเรียน
การสอน 

1) หลักสูตรสาขาวิชาด้านวิศวกรรม 
เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรม เป็นความ
ต้องการของประเทศในปัจจุบันและใน
อนาคต 

2) มหาวิทยาลัยให้การสนับพัฒนา
สาขาวิชาใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยี ด้าน
วิศวกรรม และสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

3) เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาใน
สังกัดของรัฐบาล ท าให้เกิดความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพ และได้รับงบประมาณสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนจากรัฐบาล 

1 )  ก า ร แ ข่ ง ขั น ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  มี
สถานศึกษาอุดมศึกษาหลายแห่งในพื้นที่
บริการ สถาบันการศึกษาที่ เปิดสอนใน
หลักสูตรด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรมและ
สถาปัตยกรรม มีเพิ่มมากขึ้น 

2) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า อัตราการเกิด
ของประชากรลดลง ท าให้จ านวนนักศึกษา
แรกเข้าลดน้อยลง 

3) หลักสูตร บุคลากร และนักศึกษา
ได้รับผลกระทบด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ
จากพฤติกรรมการเรียนและการสอนในยุค
ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป (ยุคดิจิทัลเปลี่ยนโลก
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4) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษามีความหลากหลาย 
เช่น การจัดการเรียนการสอน Credit 
Bank หรือ CWIE 

การศึกษา) เช่น Mobile Learning, Deep 
learning, Internet of Things ( IOT) , 
Cloud เป็นต้น 

4) ระเบียบในการพัฒนาหลักสูตรใน
ระดับอุดมศึกษาซับซ้อนและล้าช้า ไม่ทันต่อ
การพัฒนาหลักสูตรด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี 

งานวิจัย 1) แหล่งงบประมาณสนับสนุนการท า
วิจัยจากหน่วยงานภายนอกมีจ านวนมาก 

2) ที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชนสามารถ
สร้างงานวิจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ได้เป็นอย่างดี และในพื้นที่มีความพร้อม
ทางด้านทรัพยากร และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น ที่คณะสามารถน ามาสรา้งงานวจิยั
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของท้องถิ่นได้ 

3) แหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ มีปริมาณเพิ่มขึ้นโดยแหล่ง
เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

1) ระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติ
ทุนวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและมีความ
ล่าช้าท าให้ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย
ลดลง 

2) ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณด้าน
วิจัยของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องและไม่
คล่องตัวกับภาคเอกชนที่ร่วมด าเนินงานวิจัย
ด้วย 

3) ลักษณะการของบประมาณเพื่อ
สนับสนุนทุนวิจัยต้องขอผ่านหน่วยงาน
รับผิดชอบนอกมหาวิทยาลัย จึงก่อให้เกิด
การแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

1) ชุมชนมีความต้องการด้านการ
บริการวิชาการของสาขาวิชาชีพทาง
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

2) คณะมีศักยภาพและความสามารถ
ในการ เป็นศูนย์ กลางในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับภูมิภาค 

3) ท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอกให้
ความร่วมมือและสนับสนุนการให้บริการ
ของคณะฯ เป็นอย่างดี 

1) มหาวิทยาลัยที่ให้การบริการวิชาการ
ท า ง ด้ า น วิ ช า ชี พ ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ
สถาปัตยกรรมในท้องถิ่นมีเพิ่มขึ้น ท าให้
ชุมชนเกิดการเลือกและการเปรียบเทียบ
ทางด้าน ผลงาน ช่ือเสียงหน่วยงาน และ
งบประมาณ ส่งผลให้การท างานไม่ต่อเนื่อง 

2) ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ท าให้การบริการวิชาการต้องท าใน
เชิงรุก สู่ในระดับสากล การสื่อสารและการ
พัฒนาโครงการต้องมีความร่ วมมือกับ
ประเทศข้างเคียง 

สืบสาน ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1)  ที่ ตั้ งอยู่ ในแหล่ งวัฒนธรรมที่
หลากหลาย สามารถสร้างโครงการ
สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมได้ง่าย 

2) จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่ง
ศิลปินทางศิลปะล้านนา สามารถสร้าง
โครงการที่เกี่ยวข้องได้ง่าย 

3) การจัดการความรู้ด้านการสืบสาน 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้มากขึ้นจาก
พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าถึงง่าย 

1) ได้รับงบประมาณในการด าเนินงาน
เพื่อสืบสาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมลดลง 

2) สื่อที่เน้นรูปแบบสังคมแบบตะวันตก 
มีอิทธพลต่อนักศึกษามากขึ้น ท าให้การมี
ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการสร้างเสริม
ทางด้ านการท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรม
บรรลุผลน้อยลง 
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การบริหารจัดการ 
 

1) มีความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก ที่ลง
นามความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนภาคเอกชนที่ เกี่ ย วข้ องกับ
สาขาวิชา 

2) มีบุคลากรที่มีความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศมากขึ้น และบางส่วนมี
เครือข่ายและงานทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ท าให้มีโอกาสในการพัฒนา
วิชาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
มากขึ้น 

3) เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศมีการพัฒนาขึ้นมาก 
สามารถน ามาปรับใช้กับระบบสารสนเทศ
ของคณะให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได 

1) กฎระเบียบภาครัฐท่ีไม่คล่องตัวส่งผล
ให้การท างานของคณะ มีอุปสรรคต่อการ
พัฒนาการด าเนินงานเพื่อการหารายได้จาก
ภายนอก 

2) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก
รัฐบาลในการพัฒนาคณะไม่เพียงพอ 

3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่วนใหญ่
เป็นงบประมาณแผ่นดิน ท าให้เกิดปัญหาใน
การด าเนินงานในบางโครงการ หรือในบาง
กิจกรรม 

4) ระบบบริหารงบประมาณและระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างไม่คล่องตัว 

 

 
 

4.1.2 การวิเคราะห์แนวทางด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ด้วย TOWS Matrix 

เมื่อน าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรทั้งภายในและภายนอกของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาวิเคราะห์โดยใช้ TOWS Matrix เพ่ือก าหนดแนวทางด าเนินงานแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในอนาคต จากจุดแข็ง จุดอ่อนที่มีอยู่ รวมทั้ง
โอกาสและอุปสรรคที่จะส่งผลต่อการด าเนินงานของคณะ ในภาพรวม ดังนี้ 
 

แนวทางด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในแต่ด้าน 
การจัดการเรียน
การสอน 

การพัฒนา (SO) การแก้ไข/ลดจุดอ่อน (WO) 
1) จัดท าและพัฒนาโครงการ One 

Degree One Certificate เพื่อเสริมทักษะ
ทางด้านวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจาก
สมาคมวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพให้การ
รับรองด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม และ
สถาปัตยกรรมต่อไป  

2)  พัฒนาหลักสูตรเ ชิงพื้นที่ เพื่อ
ร่วมกันผลิตบัณฑิตให้มีมาตรฐานทาง
วิชาชีพ พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สามารถปฏิบัติงานได้  ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต 

1)  พัฒนาหลักสูตรที่มีความร่วมมือทาง
การศึกษาเพื่อการบูรณาการการเรียนการ
สอนและการบูรณาการกับการท างานกับ
ภาคเอกชน โดยเน้นการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน (CWIE) 

2) พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หรือ 
หลักสูตรพหุวิทยาการ เพื่อความซ้ าซ้อนของ
หลักสูตรภายในมหาวิทยาลัย 
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3 )  ด า เนิ นการควบคุ มคุณภาพ

การศึกษาให้อยู่ในมาตรฐานและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึน 

การป้องกัน/ลดอุปสรรค (ST) การหลีกเลี่ยงจุดอ่อน/อุปสรรค (WT) 
1) สร้างความสามารถการแข่งขันทาง

การศึกษา โดยการสร้างเครือข่ายด้าน
วิชาการ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจากภาค
สังคม องค์กร หน่วยงานภายนอกทั้งใน
พื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี ด้าน
วิศวกรรม และสถาปัตยกรรม  

2) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของ 
อาจาย์ในด้านการสอน เช่น ความรู้ด้าน
ภ าษาต่ า งป ร ะ เทศ  ก า ร ใ ช้  Mobile 
Learning Deep learning Internet of 
Things (IOT) Cloud ส าหรับการสอน 

1) วางแผนการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยอาจพิจารณาท าที
ละด้าน เช่น การสนับอุปกรณ์ส าหรับการ
เรียนอนนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2)  หาแนวทางและวิธีการในการ
ประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่สามารถเข้าถึงและจูง
ใจให้นักเรียนเข้ามาเรียนในหลักสูตร 

3 )  จั ด กิ จ ก ร รม เ ส ริ มทั กษะนอก
ห้องเรียนที่พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่
พึ่งประสงค์ และพัฒนากลุ่มสโมสรนักศึกษา
ให้เข้มแข็งและเป็นต้นแบบการปฏิบัติที่ดี  
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คณะ 

งานวิจัย การพัฒนา (SO) การแก้ไข/ลดจุดอ่อน (WO) 
1) สร้างระบบ Research team & 

Coaching ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ เพื่อให้คณาจารย์มี
ศักยภาพในการท างานวิจัยที่สามารถ
เผยแพร่ที่เป็นมาตรฐานระดับชาติ และ
นานาชาติ 

 

1 )  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ บุ ค ล า ก ร แ ห ล่ ง
งบประมาณสนับสนุนการท าวิ จั ยจาก
หน่วยงานภายนอก และเผยแพร่/ตีพิมพ์
งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ  ในรูปแบบสื่อ
อิ เล็กทรอนิกส์  เนื่องจากมีแหล่งตีพิพม์
จ านวนมาก 

2. ด า เนินการสร้างเครือข่ายวิจัย
ร่วมกันทั้งบุคลากรภายในภายนอกคณะ และ
ส่งเสริมการท าวิจัยแบบบูรณาการงานวิจัย
กั บศ าสตร์ ส า ข า วิ ช าอื่ น ๆ  เ พื่ อ ขอรั บ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

3. สนับสนุนการสร้างงานวิจัยที่เอื้อต่อ
การพัฒนาพ้ืนท่ี ทรัพยากร และภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น 

การป้องกัน/ลดอุปสรรค (ST) การหลีกเลี่ยงจุดอ่อน/อุปสรรค (WT) 
1) สนับสนุนบงประมาณเพื่อการ

พัฒนาห้องปฏิบัติการงานช่างของคณะให้
ทันสมัยและมีความพร้อมเพื่อการสร้าง
นวัตกรรมและการผลิตผลงานวิ จั ย
ทางด้ าน เทคโนโลยี  ด้ านวิศวกรรม 

1 )  ฝ่ ายวิ จั ยของคณะจัดท าตาราง
พิจารณาทุนวิจัยและแจ้งข่าวผ่านช่องต่าง ๆ 
ให้แก่อาจารย์  เพื่อน าไปวางแผนการขอ
งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย 
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แนวทางด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในแต่ด้าน 
สถาปัตยกรรม ที่ตอบสนองความต้องการ
ของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น 

2) อบรมให้ความรู้ระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยให้แก่
อาจารย์และนักวิจัย 

การบริการ
วิชาการแก่สังคม 
 

การพัฒนา (SO) การแก้ไข/ลดจุดอ่อน (WO) 
1)  พัฒนาศักยภาพอาจารย์และ

นักวิจัยในด้านประสบการณ์และการ
แก้ปัญหา ที่สามารถให้บริการชุมชน และ
ท้ อ งถิ่ น ไ ด้ เ ป็ นอย่ า งดี  แ ล ะ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถ ในการแข่ งขั น ให้ กั บ
ภาคอุตสาหกรรม/ภาคเอกชน 

2) ส่งเสริมกิจกรรมการน าองค์ความรู้
และความเช่ียวชาญของบุคลากร ในการ
ให้บริการแก่สังคม ชุมชุน และท้องถิ่น 
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

1) จัดตั้งศูนย์บริการหรือหน่วยงานเพื่อ
ให้บริการวิชาการของสาขาวิชาชีพทาง
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม โดยมีเป้าหมาย
ดังนี ้

-  เพื่อเป็นหน่วยงานจัดหารายได้เข้า
คณะ เพื่อน ารายได้นั้นไปเป็นทนสนับสนุน
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางวิศวกรรมในการ
ให้บริการวิชาการ  

-   เพื่ อ เป็ นศู นย์ ส าหรั บการสร้ า ง
เครือข่ายกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

-  เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้
เกิดภาพลักษณ์ในการเป็นศูนย์กลางการ
บริการวิชาการในท้องถิ่น. 

การป้องกัน/ลดอุปสรรค (ST) การหลีกเลี่ยงจุดอ่อน/อุปสรรค (WT) 
1) สนับสนุนงบประมาณเพื่อการ

พัฒนาห้องปฏิบัติการงานช่างของคณะให้
ทันสมัยและมีความพร้อมในการเป็น
ศูนย์กลางการบริการวิชาการทางด้าน
เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม 
ในท้องถิ่น.  

1)  สนับสนุนและขับเคลื่อนให้อาจารย์
และบุคลากรมีส่วนรวมในการด าเนินการ
บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรและน าไปสู่การพัฒนาความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ 

สืบสาน ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

การพัฒนา (SO) การแก้ไข/ลดจุดอ่อน (WO) 
1) ด าเนินการจัดท าโครงการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และก่อให้การบูรณาการกับการ
เรียนการสอน งานวิจัย หรือบริการ
วิชาการแก่สังคมควบคู่กันไป 

 

1) ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้
ท า ง ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี  วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ
สถาปัตยกรรม ไปใช้ในส่งเสริมและสร้าง
ค ว ามน่ า สน ใจ โดยการ น า เ ทค โน โลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนารูปแบบโครงการ
ให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ 

การป้องกัน/ลดอุปสรรค (ST) การหลีกเลี่ยงจุดอ่อน/อุปสรรค (WT) 
1) หาแนวทางจัดหางบงบประมาณ

ในการด าเนินงานเพื่อสืบสาน ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมผ่านความร่วมของชุมชน 
และจังหวัด 
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แนวทางด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในแต่ด้าน 
การบริหารจัดการ 
 

การพัฒนา (SO) การแก้ไข/ลดจุดอ่อน (WO) 
1) สร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข

เพื่อการด าเนินกิจการต่าง ๆ ในคณะ ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2 )  สนั บสนุ นและส่ ง เ ส ริ ม ให้
บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ ความก้าวหน้า
ทางด้ านวิ ชาการ  วิ ชา ชีพ และการ
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน
ภายนอก ที่ลงนามความร่วมมือในระดับ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 

1) จัดท าโครงการหรืองบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนในด้านต่าง  ๆ 
ได้แก่ ด้านภาษา ด้านความเช่ียวชาญด้าน
วิชาชีพ ด้านการเข้าสู่ต าแหน่งและด้านการ
เข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ  

2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กร การประกันคุณภาพ
การศึกษา และการบริการแก่ เจ้าหน้าที่  
อาจารย์  นักศึกษา และศิษย์ เก่าอย่างมี
คุณภาพและต่อเนื่อง 

การป้องกัน/ลดอุปสรรค (ST) การหลีกเลี่ยงจุดอ่อน/อุปสรรค (WT) 
1) จัดท าโครงการหรืองบประมาณ

อบรมให้ความรู้ ระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณในการจัดท าโครงการและ 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

1) ด าเนินการจัดท ายุทธ์ศาสตร์ และ
นโยบายต่าง ๆ ให้ เกิดความชัดเจนและ
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

2) ผู้บริหารในคณะต้องให้ความส าคัญ
กา รท า ง านอย่ า งมี คุณธ ร รม  โ ป ร่ ง ใส
ตรวจสอบได้  

3) ส ารวจความคิดเห็น ตรวจสอบ 
แก้ไขอุปสรรคในการท างานในคณะ 

4) จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีและ
ขวัญก าใจแก่บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ 
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บทที่ 5 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 

 
 

5.1 ปรัชญา สร้างคน สร้างคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 
 

5.2 วิสัยทัศน์  
 เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม ทางด้านเทคโนโลยี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เพ่ือ

การพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 
 

5.3 พันธกิจ  
5.3.1 ผลิตบัณฑิตมืออาชีพ มีความรู้ คู่คุณธรรม 
5.3.2 พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่นและภูมิภาค 
5.3.3 บริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ สู่การเผยแพร่และ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น 
5.3.4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการธ ารงไว้ซึ่งภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

อันดีของท้องถิ่น 
5.3.5 ด าเนินงานตามระบบบริหารงานและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลัก

ธรรมาภิบาล 
 

5.4 เป้าหมายความส าเร็จ  
5.4.1 บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ จรรยาบรรณ ตรงตามวิชาชีพและความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
5.4.2 ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 
5.4.3 เกิดองค์ความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้บริการแก่สังคม ชุมชน และ

ท้องถิ่น 
5.4.4 สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชนและท้องถิ่น 
5.4.5 มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ โดยใช้

หลักธรรมาภิบาล  
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5.5 ประเด็นยุทธศาสตร์  
5.5.1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
5.5.2 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
5.5.3 การพัฒนาท้องถิ่นและการบริการวิชาการ 
5.5.4 การสืบสานภูมิปัญญาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
5.5.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร 

 
5.6 กลยุทธ์หลักเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ 

5.6.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
1) กลยุทธ์: พัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์การพัฒนาพ้ืนที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วม

ของท้องถิ่น 
2) กลยุทธ์: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ให้มีความรู้และทักษะตรงตามวิชาชีพ 
3) กลยุทธ์: ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษา ให้เป็น

บัณฑิตจิตอาสาและเป็นคนดีของสังคม 
5.6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

1) กลยุทธ์: ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ชุมชุน และท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2) กลยุทธ์: การแสวงหาทุนสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานภายนอก 

5.6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่นและการบริการวิชาการ 
1) กลยุทธ์: ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2) กลยุทธ์: ส่งเสริมการน าองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในการ

ให้บริการแก่สังคม ชุมชุน และท้องถิ่น 
5.6.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานภูมิปัญญาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1) กลยุทธ์: ส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
5.6.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร 

1) กลยุทธ์: บริหารจัดการคณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) กลยุทธ์: สร้างขวัญและก าลังใจที่ดีในการท างานแก่บุคลากร 
3) กลยุทธ์: พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ 

 
5.7 อัตลักษณ์บัณฑิต  

 เป็นนวัตกรมืออาชีพ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
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5.8 เอกลักษณ์ของหน่วยงาน  
หน่วยงานจัดการศึกษาแบบบูรณาการเทคโนโลยี วิศวกรรม สถาปัตยกรรมร่วมกับ

การพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 
5.9 วัฒนธรรมองค์กร  

ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
 

5.10 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   

เป้าหมายความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

เมื่อสิ้นสุดแผน 
(ปี พ.ศ.2569) 

1. บัณฑิตมคีวามรู้ 
สมรรถนะ จรรยาบรรณ 
ตรงตามวิชาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

1.1 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ 
(Degree) 

100 

1.2 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ชุมชน/
ปราชญ์ชุมชน/ผู้ใช้บัณฑิต/องค์กร/หน่วยงาน
ในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
(Degree) 

80 

1.3 ร้อยละการได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาค
ของบัณฑิต 

60 

1.4 ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิต 90 
1.5 ร้อยละของบัณฑิตท างานตรงสาขาวิชา 80 
1.6 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 80 
1.7 ร้อยละของหลักสูตรรูปแบบสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) 

80 

1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่ปรับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสู่
มาตรฐานสากลระดับหลักสูตร 

40 

2. ผลงานวิจัย นวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
ภูมิภาค 

2.1 ร้อยละงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา 

35 

2.2 ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ชุมชน 
ท้องถิ่น และภูมิภาค 

80 



52 
 

  

เป้าหมายความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

เมื่อสิ้นสุดแผน 
(ปี พ.ศ.2569) 

3. เกิดองค์ความรู้ เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพ่ือให้บริการแก่สังคม 
ชุมชน และท้องถิ่น 

 

3.1 ร้อยละของโครงการด้านการบริการ
วิชาการ หรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area 
Based 

90 

3.2 ร้อยละของจ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่
บุคคล ชุมชน หรือ หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในพ้ืนที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
และ/หรือด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ
แก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
สังคม/การน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 

100 

3.3 ร้อยละของจ านวนเงินทุน เงินบริจาค จาก
ภาครัฐ และเอกชน เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 

10 

3.4 ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายวิชาการ
เป็นที่ปรึกษา/วิทยากร/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/
กรรมการวิชาการ/คณะท างานให้กับชุมชน
ท้องถิ่น 

50 

3.5 จ านวนหลักสูตร Re-skill/Up-skill/New-
skill 

10 

3.6 จ านวนโครงการของ Excellent Service 
Center ที่ได้รับทุนสนับสนุน 

3 

4. สืบสานภูมิปัญญา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ของชุมชนและท้องถิ่น 

4.1 จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

5 

4.2 จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน งานวิจัย 
หรือบริการวิชาการแก่สังคม 

3 
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เป้าหมายความส าเร็จ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

ค่าเป้าหมาย 
เมื่อสิ้นสุดแผน 
(ปี พ.ศ.2569) 

5. มีระบบบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ และพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพ โดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล 

5.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ 

ดีมาก 

5.2 ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของคณะ 

ดีมาก 

5.3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

50 

5.4 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

30 

5.5 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีมี
ใบรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมาตรฐาน  

50 

5.6 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารง
ต าแหน่งช านาญการขึ้นไป 

60 
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5.11 กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ 
5.11.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 เชื่อมโยงกับพันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตมืออาชีพ มีความรู้ คู่คุณธรรม 
 เชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ 1 บัณฑิตมีความรู้ สมรรถนะ จรรยาบรรณ ตรงตาม

วิชาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายจ าแนกรายปี 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
สิ้นสุดแผน 
(ปี พ.ศ.
2569) 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2566 

พ.ศ.
2567 

พ.ศ.
2568 

พ.ศ.
2569 

1. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรเชิง
พ้ืนที่ (Degree) 

100 ร้อยละ 40 40 60 100 100 

2. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่
ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน/ผู้ใช้
บัณฑิต/องค์กร/หน่วยงานใน
พ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา (Degree) 

80 ร้อยละ 60 65 70 75 80 

3. ร้อยละการได้งานท าในพ้ืนที่
หรือภูมิภาคของบัณฑิต 

60 ร้อยละ 40 45 50 55 60 

4. ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิต 90 ร้อยละ 70 75 80 85 90 
5. ร้อยละของบัณฑิตท างานตรง

สาขาวิชา 
80 ร้อยละ 60 65 70 75 80 

6. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 80 ร้อยละ 60 65 70 75 80 
7. ร้อยละของหลักสูตรรูปแบบ

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) 

80 ร้อยละ 40 40 60 60 80 

8. ร้อยละของหลักสูตรที่ปรับ
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสู่
มาตรฐานสากลระดับหลักสูตร  

40 ร้อยละ - 20 20 40 40 

  



55 
 

  

 กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์การพัฒนา
พ้ืนที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ/หรือการ 
บูรณาการข้ามศาสตร์ โดยให้ผู้ใช้บัณฑิตมี
ส่วนร่วมด าเนินการ 

1.2 เข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาตรฐานสากลระดับหลักสูตร 

1.3 พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ที่

พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ให้มีความรู้
และทักษะตรงตามวิชาชีพ 

2.1 จัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(CWIE) 

2.2 สร้างเครือข่ายด้านวิชาการ และวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องจากภาคสังคม องค์กร หน่วยงาน
ภายนอก ศิษย์เก่า เพ่ือร่วมกันผลิตบัณฑิต
ให้มมีาตรฐานทางวิชาชีพ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต  

2.3 One Degree One Certificate 
2.4 พัฒนาทักษะบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21 

และทักษะเชิงสมรรถนะ ให้พร้อมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
(Skill for future) 

2.5 จัดหาและเพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย 

3. ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
แก่นักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตจิตอาสาและเป็น
คนดีของสังคม 

3.1 จัดกิจกรรมเสริมทักษะนอกห้องเรียน ที่
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของคนดี 
มีความสุข 

3.2 พัฒนากลุ่มสโมสรนักศึกษาให้เข้มแข็ง เป็น
ต้นแบบการปฏิบัติที่ดี 
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5.11.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
 เชื่อมโยงกับพันธกิจที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย นวัตกรรม และงาน

สร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 
 เชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ 2 ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์เป็นที่

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค 
 ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายจ าแนกรายปี 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
สิ้นสุดแผน  
(ปี พ.ศ.
2569) 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2566 

พ.ศ.
2567 

พ.ศ.
2568 

พ.ศ.
2569 

1. ร้อยละงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา 

35 ร้อยละ 25 30 30 35 35 

2. ร้อยละของผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์
ในการเรียนการสอน ชุมชน 
ท้องถิ่น และภูมิภาค 

80 ร้อยละ 60 65 70 75 80 

 
 กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสังคม ชุมชุน และท้องถิ่น ให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 สร้างระบบ Research team & 
Coaching ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ 

1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่/ตีพิมพ์
งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2. การแสวงหาทุนสนับสนุนงานวิจัย 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานภายนอก 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
ในการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนาหัวข้อ
งานวิจัยรับใช้สังคม ชุมชุน และท้องถิ่น  
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5.11.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่นและการบริการวิชาการ 
 เชื่อมโยงกับพันธกิจที่ 3 บริการวิชาการเชิงบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมการสร้าง

องค์ความรู้ สู่การเผยแพร่และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น 
 เชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ 3 เกิดองค์ความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือ

ให้บริการแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายจ าแนกรายปี 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
สิ้นสุดแผน  
(ปี พ.ศ.
2569) 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2566 

พ.ศ.
2567 

พ.ศ.
2568 

พ.ศ.
2569 

1. ร้อยละของโครงการด้านการ
บริการวิชาการ หรือโครงการที่
ตอบสนองต่อ Area Based 

90 ร้อยละ 70 75 80 85 90 

2. ร้อยละของจ านวนโครงการ
หรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน 
หรือ หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในพ้ืนที่ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดและ/หรือ
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรม
เพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริม
การเรียนรู้ของชุมชน สังคม/
การน้อมน าแนวพระราชด าริสู่
การปฏิบัติ 

100 ร้อยละ 100 100 100 100 100 

3. ร้อยละของจ านวนเงินทุน เงิน
บริจาค จากภาครัฐ และ
เอกชน เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการพัฒนาชุมชนและ
สังคมในพ้ืนที่ 

10 ร้อยละ - 5 5 10 10 

4. ร้อยละของจ านวนบุคลากร
สายวิชาการเป็นที่ปรึกษา/
วิทยากร/กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
วิชาการ/คณะท างานให้กับ
ชุมชนท้องถิ่น 

50 ร้อยละ 30 35 40 45 50 

5. จ านวนหลักสูตร Re-skill/Up-
skill/New-skill 

10 หลัก 
สูตร 

5 5 10 10 10 
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ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
สิ้นสุดแผน  
(ปี พ.ศ.
2569) 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2566 

พ.ศ.
2567 

พ.ศ.
2568 

พ.ศ.
2569 

6. จ านวนโครงการของ 
Excellent Service Center 
ที่ได้รับทุนสนับสนุน 

3 โครง 
การ 

1 1 2 2 3 

 
 กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1.1 พัฒนาหลักสูตรอบรมตามความเชี่ยวชาญ 
(Re-skill/Up-skill/New-skill) ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และ
ท้องถิ่น 

2. ส่ ง เสริ มการน าองค์ ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร ในการให้บริการแก่
สังคม ชุมชุน และท้องถิ่น 

2.1 พัฒนาศูนย์บริการความเป็นเลิศด้าน
วิศวกรรมและเทคโนโลยี (Excellent 
Service Center for Engineering and 
Technology) 

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงาน/เอกชน/ชุมชน เพื่อ
การท างานร่วมกันในรูปแบบจตุรภาคี ใน
การแก้ไขปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม/
ภาคเอกชน/ชุมชน 

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย ที่ตอบสนองความต้องการของ
สังคม ชุมชน และท้องถิ่น ตามแนวทาง
พระราชด าริ 
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5.11.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานภูมิปัญญาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 เชื่อมโยงกับพันธกิจที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการธ ารงไว้ซึ่งภูมิ

ปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 เชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ 4 สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของ

ชุมชนและท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายจ าแนกรายปี 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
สิ้นสุดแผน  
(ปี พ.ศ.
2569) 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2566 

พ.ศ.
2567 

พ.ศ.
2568 

พ.ศ.
2569 

1. จ านวนโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

5 โครง 
การ 

3 3 4 4 5 

2. จ านวนโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณา
การกับการเรียนการสอน 
งานวิจัย หรือบริการวิชาการ
แก่สังคม 

3 โครง 
การ 

2 2 2 3 3 

 
 กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 

1. ส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญา 
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

1.1 ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยี วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
ไปใช้ในการสืบสานภูมิปัญญา ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง 
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5.11.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร 
 เชื่อมโยงกับพันธกิจที่ 5 ด าเนินงานตามระบบบริหารงานและพัฒนา

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 เชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ 5 มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนา

บุคลากรให้มีศักยภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายจ าแนกรายปี 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
สิ้นสุดแผน  
(ปี พ.ศ.
2569) 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2566 

พ.ศ.
2567 

พ.ศ.
2568 

พ.ศ.
2569 

1. ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ 

ดีมาก ระดับ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

2. ผลการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของคณะ 

ดีมาก ระดับ ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

3. ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

50 ร้อยละ 30 35 40 45 50 

4. ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

30 ร้อยละ 20 23 25 27 30 

5. ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการท่ีมีใบรับรองความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
มาตรฐาน 

50 ร้อยละ 20 30 40 50 50 

6. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ด ารงต าแหน่ง
ช านาญการขึ้นไป 

60 ร้อยละ 20 30 40 50 60 
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 กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 

1. บริหารจัดการคณะอย่างมีประสิทธิภาพ 1.1 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมมาใช้ในงาน
ด้านต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยง การเงินและ
งบประมาณ การบริหารจัดการ เป็นต้น 

1.2 ปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ 

2. สร้างขวัญและก าลังใจที่ดีในการท างานแก่
บุคลากร 

2.1 สร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข 
2.2 ประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลแก่

บุคลากรดีเด่นในด้านต่าง ๆ 
3. พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมความก้าวหน้า

ในอาชีพ 
3.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน ให้มีคุณวุฒิ และเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น 

3.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ
การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิม
วิสัยทัศน์ ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพ และการปฏิบัติงาน 

  



62 
 

  

บทที่ 6 
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 

 
 

6.1 โครงการจุดเน้น (Flagship Projects)  
6.1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1) โครงการ: ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
และ/หรือการบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยให้ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมด าเนินการ 

2) โครงการ: จัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน (CWIE) 

3) โครงการ: One Degree One Certificate 
6.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

1) โครงการ :  สร้ างระบบ Research team & Coaching ส่ งเสริมงานวิ จั ย 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

2) โครงการ: ส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่/ตีพิมพ์งานวิจัย นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ 

6.1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่นและการบริการวิชาการ 
1) โครงการ: พัฒนาศูนย์บริการความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

(Excellent Service Center for Engineering and Technology) 
2) โครงการ: ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน/

เอกชน/ชุมชน เพ่ือการท างานร่วมกันในรูปแบบจตุรภาคี ในการแก้ไขปัญหา และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม/ภาคเอกชน/ชุมชน 

6.1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานภูมิปัญญาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1) โครงการ: ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมและ

สถาปัตยกรรม ไปใช้ในการสืบสานภูมิปัญญา ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง 
6.1.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร 

1) โครงการ: สร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข 
2) โครงการ: พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีคุณวุฒิ และเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น 
3) โครงการ: สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดู

งาน เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์ ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการปฏิบัติงาน
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6.2 รายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของ
โครงการกับแผนยุทธศาสตร์ การ

พัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2565 – 2569) 
ปี พ.ศ. 
2565 

ปี พ.ศ. 
2566 

ปี พ.ศ. 
2567 

ปี พ.ศ. 
2568 

ปี พ.ศ. 
2569 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

(SI) 

กลยุทธ ์
 

(S) 

แผนงาน/
โครงการ 

(P) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา         
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสตูรให้ตอบโจทย์การ
พัฒนาพ้ืนท่ี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 

1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ/หรอืการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ โดยให้ผู้ใช้บัณฑิตมสี่วนร่วมด าเนินการ 

     SI1 S1.1 P1.1.1 
P1.1.2 
P1.1.3 

1.2 เข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาตรฐานสากลระดับหลักสูตร 

     SI5 S5.1 P5.1.5 

1.3 พัฒนาหลักสูตรบณัฑติศึกษา      SI1 S1.1 P1.1.3 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพนักศึกษา 
ที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง ให้มีความรู้และ
ทักษะตรงตามวิชาชีพ 

2.1 จัดการเรยีนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) 
 

     SI1 S1.2 P1.2.4 

2.2 สร้างเครือข่ายด้านวิชาการ และวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้องจากภาคสังคม องค์กร หน่วยงานภายนอก 
ศิษย์เก่า เพื่อร่วมกันผลติบัณฑิตให้มีมาตรฐานทาง
วิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้ ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต 
 

     SI1 S1.2 P1.2.4 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของ
โครงการกับแผนยุทธศาสตร์ การ

พัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2565 – 2569) 
ปี พ.ศ. 
2565 

ปี พ.ศ. 
2566 

ปี พ.ศ. 
2567 

ปี พ.ศ. 
2568 

ปี พ.ศ. 
2569 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

(SI) 

กลยุทธ ์
 

(S) 

แผนงาน/
โครงการ 

(P) 

 
2.3 One Degree One Certificate      SI1 S1.2 P1.2.1 

P1.2.2 
P1.2.3 

 

2.4 พัฒนาทักษะบัณฑิตแห่งศตวรรษท่ี 21 และ
ทักษะเชิงสมรรถนะ ให้พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้นในอนาคต (Skill for 
future) 

     SI1 S1.2 P1.2.1 
P1.2.2 
P1.2.3 
P1.2.5 

 
2.5 จัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรสนับสนุน
การเรยีนรู้ให้มีความทันสมยั 

     SI1 S1.4 P1.4.1 

กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังทัศนคติ คา่นยิม คุณธรรม 
จริยธรรม แก่นักศึกษา ให้เป็นบณัฑิตจิตอาสาและ
เป็นคนดีของสังคม 

3.1 จัดกิจกรรมเสริมทักษะนอกหอ้งเรียน ที่พัฒนา
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะของคนด ีมีความสุข 

     SI1 S1.2 P1.2.3 

3.2 พัฒนากลุ่มสโมสรนักศึกษาใหเ้ข้มแข็ง เป็น
ต้นแบบการปฏิบัติที่ด ี

     SI1 S1.2 P1.2.3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์         
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนบัสนนุงานวิจัย 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาสังคม ชุมชุน และท้องถิ่น ให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

1.1 สร้างระบบ Research team & Coaching 
ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค ์

     SI3 S3.1 P3.1.3 

1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่/ตพีิมพ์งานวิจัย 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

     SI3 S3.1 P3.1.2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของ
โครงการกับแผนยุทธศาสตร์ การ

พัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2565 – 2569) 
ปี พ.ศ. 
2565 

ปี พ.ศ. 
2566 

ปี พ.ศ. 
2567 

ปี พ.ศ. 
2568 

ปี พ.ศ. 
2569 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

(SI) 

กลยุทธ ์
 

(S) 

แผนงาน/
โครงการ 

(P) 
กลยุทธ์ที่ 2 การแสวงหาทุนสนับสนุนงานวิจัย 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรคจ์ากหน่วยงาน
ภายนอก 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการ
สร้างผลงานวิจัยและพัฒนาหัวข้องานวิจัยรับใช้
สังคม ชุมชุน และท้องถิ่น 

     SI3 S3.1 P3.1.2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่นและการบริการวิชาการ         
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 1.1 พัฒนาหลักสูตรอบรมตามความเช่ียวชาญ (Re-

skill/Up-skill/New-skill) ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 

     SI4 S4.1 P4.1.1 
P4.1.2 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการน าองค์ความรู้และความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร ในการใหบ้ริการแกส่ังคม 
ชุมชุน และท้องถิ่น 

2.1 พัฒนาศูนย์บริการความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยี (Excellent Service Center for 
Engineering and Technology) 

     SI3 S3.1 P3.1.4 

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงาน/เอกชน/ชุมชน เพื่อการ
ท างานร่วมกันในรูปแบบจตุรภาคี ในการแก้ไข
ปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับภาคอุตสาหกรรม/ภาคเอกชน/ชุมชน 

     SI3 
SI4 

S3.1 
S4.2 

P3.1.5 
P4.2.1 
P4.2.2 

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจยั ท่ี
ตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่น ตามแนวทางพระราชด าร ิ

     SI4 S4.3 P4.3.1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของ
โครงการกับแผนยุทธศาสตร์ การ

พัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2565 – 2569) 
ปี พ.ศ. 
2565 

ปี พ.ศ. 
2566 

ปี พ.ศ. 
2567 

ปี พ.ศ. 
2568 

ปี พ.ศ. 
2569 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

(SI) 

กลยุทธ ์
 

(S) 

แผนงาน/
โครงการ 

(P) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานภูมปิัญญาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม         
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสบืสานภมูิปัญญา 
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

1.1 ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยี วิศวกรรมและสถาปตัยกรรม ไปใช้ใน
การสืบสานภมูิปัญญา ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
อย่างต่อเนื่อง 
 

     SI4 S4.4 P4.4.1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร         
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการคณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมมาใช้ในงานด้าน 
ต่าง ๆ เช่น ความเสีย่ง การเงินและงบประมาณ การ
บริหารจดัการ เป็นต้น 

     SI5 S5.1 P5.1.4 

1.2 ปรับระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ 
 

     SI5 S5.1 P5.1.5 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างขวัญและก าลังใจท่ีดีในการ
ท างานแก่บุคลากร 

2.1 สร้างเสริมองค์กรแห่งความสขุ 
 

     SI5 S5.3 P5.3.1 

2.2 ประกาศเกียรติคณุ และมอบรางวัลแก่บุคลากร
ดีเด่นในด้านต่าง ๆ 

     SI5 S5.3 P5.3.1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงของ
โครงการกับแผนยุทธศาสตร์ การ

พัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2565 – 2569) 
ปี พ.ศ. 
2565 

ปี พ.ศ. 
2566 

ปี พ.ศ. 
2567 

ปี พ.ศ. 
2568 

ปี พ.ศ. 
2569 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

(SI) 

กลยุทธ ์
 

(S) 

แผนงาน/
โครงการ 

(P) 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรและสง่เสริม
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

3.1 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ให้มีคุณวุฒิ และเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและ
วิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น 

     SI1 S1.3 P1.3.2 

3.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้บคุลากรเข้ารับการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมวิสัยทัศน์ 
ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ วชิาชีพ และการ
ปฏิบัติงาน 

     SI1 S1.3 P1.3.1 
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บทที่ 7 

รายละเอียดการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  
 
 

7.1 หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน และปีท่ีครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 

 

ระดับการศึกษา 

หลักสูตรที่เปิดสอนในปจัจุบนั และปีที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)  

ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569 
เปิดสอน ปรับปรุง เปิดสอน ปรับปรุง เปิดสอน ปรับปรุง เปิดสอน ปรับปรุง เปิดสอน ปรับปรุง 

1. ระดับปริญญาตรี            
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ (หลักสูตร 4 ปี) 

สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 
          

1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ (หลักสูตร 4 ปี) 
สาขาวิชา เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม 

          

1.3 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (หลักสตูร 4 ปี) 
สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน 

          

1.4 หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (หลักสตูร 4 ปี) 
สาขาวิชา วิศวกรรมโลจสิติกส ์

          

1.5 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ (หลักสูตร 4 ปี) 
สาขาวิชา นวัตกรรมการออกแบบ 
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7.2 แผนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
 

ระดับการศึกษา / หลักสูตร 

ปีที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม ่และปีที่จะเปิดสอน  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)  

ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569 
พัฒนา เปิดสอน พัฒนา เปิดสอน พัฒนา เปิดสอน พัฒนา เปิดสอน พัฒนา เปิดสอน 

ระดับปริญญาโท           
3.1 หลักสูตร ครุศาสตรอตุสาหกรรมมหาบณัฑติ (หลักสูตร 2 ปี) 

สาขาวิชา ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์
          

 

7.3 แผนการยกเลิกหลักสูตรเดิม 
 

ระดับการศึกษา / หลักสูตร 

ปีที่จะยกเลกิหลักสูตร  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)  เหตุผล 

ของการยกเลิกหลักสูตร ปี พ.ศ.  
2565 

ปี พ.ศ.  
2566 

ปี พ.ศ.  
2567 

ปี พ.ศ.  
2568 

ปี พ.ศ.  
2569 

1. ระดับปริญญาตรี        
1.1 หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 

สาขาวิชา สาขาวิชาสถาปตัยกรรม 
     - ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร

ใหม่มาทดแทนเรียบร้อยแล้ว 
- ไม่มีนักศึกษาตกคา้งในระบบ 
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7.4 แผนการผลิตบัณฑิต (ผู้ส าเร็จการศึกษา) 
 หน่วย: คน 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา/ชั้นป ี

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา แผนการผลิตบัณฑิต (ผู้จ านวนส าเร็จการศึกษา) 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) (คน) ย้อนหลัง 3 ป ี ปีปัจจุบนั 

ปี พ.ศ.  
2561 

ปี พ.ศ.  
2562 

ปี พ.ศ.  
2563 

ปี พ.ศ.  
2564 

ปี พ.ศ.  
2565 

ปี พ.ศ.  
2566 

ปี พ.ศ.  
2567 

ปี พ.ศ.  
2568 

ปี พ.ศ.  
2569 

รวม 

ระดับปริญญาตรี           
หลักสตูรเดิม (ท่ีเปิดสอนในปัจจุบนั)           
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (หลักสตูร 4 ปี) 

สาขาวิชา เทคโนโลยีก่อสร้าง 
28 42 16 16 21 10 6 30 30 199 

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (หลักสตูร 4 ปี) 
สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน 

45 48 32 25 17 7 6 30 30 240 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (หลักสตูร 4 ปี) 
สาขาวิชา วิศวกรรมโลจสิติกส ์

32 39 33 21 24 13 19 30 30 241 

4. หลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสตูร 4 ปี) 
สาขาวิชา นวัตกรรมการออกแบบ 

34 58 40 27 15 10 20 30 30 264 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (หลักสตูร 4 ปี) 
สาขาวิชา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

- - - - 2  9 30 30 71 

รวมระดับปริญญาตรี 139 187 121 89 79 40 60 150 150 1015 
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 หน่วย: คน 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา/ชั้นป ี

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา แผนการผลิตบัณฑิต (ผู้จ านวนส าเร็จการศึกษา) 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) (คน) ย้อนหลัง 3 ป ี ปีปัจจุบนั 

ปี พ.ศ.  
2561 

ปี พ.ศ.  
2562 

ปี พ.ศ.  
2563 

ปี พ.ศ.  
2564 

ปี พ.ศ.  
2565 

ปี พ.ศ.  
2566 

ปี พ.ศ.  
2567 

ปี พ.ศ.  
2568 

ปี พ.ศ.  
2569 

รวม 

ระดับปริญญาโท           
หลักสตูรใหม ่           
1. หลักสูตร ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑิต (หลักสตูร 2 ปี) 

สาขาวิชา ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
- - - - - - 10 10 10 30 

รวมระดับปริญญาโท - - - - - - 10 10 10 30 

รวมท้ังสิ้น 139 187 121 89 79 40 70 160 160 1045 

 
7.5 แผนความต้องการครุภัณฑ์ 
 

รายการครุภัณฑ์ 

แผนความต้องการครุภัณฑ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 
ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569 รวม 

จ านวน 
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน 
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน 
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน 
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน 
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน  
หน่วย 

รวมเงิน 

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน             

- ตู้ล็อคเกอร์พีวีซี 9 ช่อง 
 

- - 14 89,460 14 89,460 14 89,460 14 89,460 56 357,840 

- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 Btu 
 

- - 1 45,500 1 45,500 1 45,500 1 45,500 4 182,000 
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รายการครุภัณฑ์ 

แผนความต้องการครุภัณฑ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 
ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569 รวม 

จ านวน 
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน 
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน 
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน 
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน 
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน  
หน่วย 

รวมเงิน 

- เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี2 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

- - 2 60,000 2 60,000 2 60,000 1 30,000 7 210,000 

- จอแสดงภาพคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อย
กว่า 24 น้ิว 

- - 2 5,500 2 5,500 2 5,500 2 5,500 8 22,000 

- เก้าอี้ผู้บริหาร  - - 2 6,000 2 6,000 2 6,000 2 6,000 8 24,000 

- สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 2 

- - - - 1 27,000 - - 1 27,000 2 54,000 

- เครื่องส ารองไฟ (UPS) ไม่น้อยกว่า 800 
VA (480 Watts) 

- - 3 7,500 3 7,500 3 7,500 3 7,500 12 30,000 

2. ครุภัณฑ์การศึกษา             

- ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการจดัการทรพัยากร
และการพัฒนาทรัพยากรในองค์กร เพื่อ
สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน 
ในงานอุตสาหกรรมโลจิสติกสส์มัยใหม่ 
 

1 ชุด 2,790,000                 1 ชุด 2,790,000 

- ชุดสาธิตอุปกรณ์ระบบรถยนตย์านยนต์
ไฟฟ้าพื้นฐานและเครื่องมือวัดและ
ทดสอบพร้อมโปรแกรมจ าลองแบบ
เสมือนจริง 
 

1 ชุด 5,500,000                 1 ชุด 5,500,000 
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รายการครุภัณฑ์ 

แผนความต้องการครุภัณฑ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 
ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569 รวม 

จ านวน 
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน 
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน 
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน 
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน 
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน  
หน่วย 

รวมเงิน 

- ชุดปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานมอเตอร์ใน
การเปลีย่นผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้ง
ระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า
อัจฉริยะ 

1 ชุด 3,550,000         1 ชุด 3,550,000 

- ชุดปฏิบัติการสถานีชาร์จประจไุฟฟ้า
ส าหรับรถยนตไ์ฟฟ้า 

1 ชุด 8,000,000         1 ชุด 8,000,000 

- ชุดปฏิบัติการออกแบบระบบควบคุม
สมองกลฝังตัวส าหรับงานออกแบบระบบ
ควบคุมโครงข่ายไฟฟ้า 

1 ชุด 5,350,000         1 ชุด 5,350,000 

- ชุดปฏิบัติการเรียนรู้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Revit BIM 

1 ชุด 3,881,500         1 ชุด 3,881,500 

- ระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายใน
องค์กร โปรแกรม ERP (Enterprise 
Resource Planning) 

  15 
License 

1,500,000       15 License 1,500,000 

- เครื่องพิมพ์ผลติงานแบบม้วนเนือ้ผ้า สิ่ง
ทอและป้ายสัญลักษณ์แบบม้วนตอ่ม้วน 

  1 เครื่อง 390,000 1 
เครื่อง 

390,000 1 
เครื่อง 

390,000 1 เครื่อง 390,000 4 เครื่อง 1,560,000 

- เครื่องตัดดิจติอลไดคัท   1 เครื่อง 10,000 1 
เครื่อง 

10,000 1 
เครื่อง 

10,000 1 เครื่อง 10,000 4 เครื่อง 40,000 

- เครื่องสับย่อย ตีป่น อเนกประสงค์    1 เครื่อง 16,900 1 
เครื่อง 

16,900 1 
เครื่อง 

16,900 1 เครื่อง 16,900 4 เครื่อง 67,600 

- โต๊ะปฏิบตัิการพร้อมคอนโซลทางไฟฟ้า   30 ตัว 1,200,000        1,200,000 

- ชุดปฏิบัติการวสัดุพลังงาน   1 ชุด 6,000,000        6,000,000 
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รายการครุภัณฑ์ 

แผนความต้องการครุภัณฑ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 
ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569 รวม 

จ านวน 
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน 
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน 
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน 
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน 
หน่วย 

รวมเงิน 
จ านวน  
หน่วย 

รวมเงิน 

- ชุดเครื่องมือวัดพื้นฐานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า  

    1 ชุด 5,000,000     
 

5,000,000 

- ชุดปฏิบัติการเชื้อเพลิงชีวภาพ     1 ชุด 6,000,000      6,000,000 

- ชุดฝึกปฎิบัติการ SACADA พร้อม
โปรแกรมส าเร็จรูป 

      1 ชุด 6,500,000   
 

6,500,000 

- ชุดฝึกออกแบบระบบควบคุมสมองกล
ฝังตัวส าหรับงานควบคุมโครงข่ายทาง
ไฟฟ้า 

        1 ชุด 10,000,000 

 
10,000,000 

รวมท้ังสิ้น  29,071,500  9,330,860  11,657,860  7,130,860  10,657,860  67,818,940 

 
7.6 แผนความต้องการปรับปรุงอาคารเดิม/สิ่งก่อสร้างใหม่ 
 

อาคาร และสิ่งก่อสร้าง จ านวน หน่วยนับ 
พ้ืนที่ใช้สอย 

(ตร.ม.) 

จ านวนความต้องการปรับปรุง/ ก่อสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้าง 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)  

ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569 ปี พ.ศ. 2570 
ปรับปรุงอาคารเดิม/ ห้องปฏิบัติการ (ปัจจุบัน)         

-          
ก่อสร้างอาคารใหม ่         

-          
รวมท้ังสิ้น - - -      
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7.7 แผนพัฒนาบุคลากร  
7.7.1 บุคลากรเดิมทีอ่ยู่ระหว่างศึกษาต่อในปัจจุบัน 

1) จ านวนบุคลากรเดิมทีอ่ยู่ระหว่างศึกษาต่อในปัจจุบัน 
 หน่วย: คน 

สายงาน 
จ านวนบุคลากรเดิมที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อ  

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมท้ังหมด 
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

1. สายวิชาการ - - - 9 1 10 9 1 10 
2. สายสนับสนุนวิชาการ  - - - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น    9 1 10 9 1 10 
 

2) รายชื่อบุคลากรเดิมทีอ่ยู่ระหว่างศึกษาต่อในปัจจุบัน 
 

รายชื่อ 
ระดับ

การศึกษา 
ที่ศึกษาต่อ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษาต่อ 
ปี พ.ศ. 

ที่จบการศึกษา 

สายวิชาการ      
1. อาจารย์มณีรตัน์ ภาจันทร์ค ู ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ Engineering Environment 

and Landscaping 
Southwest Jiaotong 
University 

2565 

2. ผศ.วิลาสินี  ศรสีุวรรณ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรตันโกสินทร ์

2566 

3. ผศ.ชัชชัย วรพัฒน ์ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ การจัดการพลังงานและสมาร์ต
กริดเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัพะเยา 2565 

4. อาจารย์นงนุช ศรีเล็ก ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑติ วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2565 
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รายชื่อ 
ระดับ

การศึกษา 
ที่ศึกษาต่อ 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถานที่ศึกษาต่อ 
ปี พ.ศ. 

ที่จบการศึกษา 

5. อาจารย์เขมวิชญ์  วรรณศิร ิ ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑติ วิศวกรรมปฐพ ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2565 
6. ผศ.นคร  ไชยวงศ์ศักดา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 2565 
7. ผศ.ขวัญเรือน  สินณรงค ์ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 2565 
8. ผศ.เสกสรรค์  วินยางค์กูล ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2565 
9. อาจารยณ์ัฎฐเขต มณีกร ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน มหาวิทยาลยัศิลปากร 2565 
10. อาจารยส์ิทธิกฤต เหล็กพูล ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ เครื่องกล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2566 
สายสนับสนนุวิชาการ       

-      
 
7.7.2 แผนอัตราก าลังที่ต้องการพัฒนา 

1) จ านวนบุคลากรเดิมทีต่้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา 
 หน่วย: คน 

สายงาน 
แผนอัตราก าลังที่ต้องการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)  

ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569 รวม 
โท เอก รวม โท เอก รวม โท เอก รวม โท เอก รวม โท เอก รวม โท เอก รวม 

1. สายวิชาการ   9 9  4 4  1 1  1 1  1 1  16 16 
2. สายสนับสนุนวิชาการ                    

รวมท้ังสิ้น  9 9  4 4  1 1  1 1  1 1  16 16 
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2) รายชื่อบุคลากรเดิมทีต่้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา 
 

รายชื่อ 
ระดับ

การศึกษา 
ทีจ่ะศึกษาต่อ 

วุฒิการศึกษาท่ีจะศึกษาต่อ สาขาวิชาท่ีจะศึกษาต่อ สถานที่ศึกษาต่อ 
ปี พ.ศ. 

ทีจ่ะศึกษาต่อ 

สายวิชาการ       
1. อาจารย์ภุชชงค์  มณีขัตยิ ์ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ/ 

วิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑติ 
ปฐพี/การปรับปรุงอาคาร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่/

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
2565 

2. อาจารย์นเรศ  ใหญ่วงศ ์ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ การจัดการพลังงาน - 2565 

3. อาจารย์ศักดิธัช  เสริมศร ี ปริญญาเอก สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาปัตยกรรม - 2565 

4. อาจารย์วิบูลพร  วุฒิคุณ ปริญญาเอก ศิลปดุษฎบีัณฑติ ศิลปและการออกแบบ - 2565 

5. อาจารย์รัชนิกร  กสุลานนท์ ปริญญาเอก ศิลปดุษฎบีัณฑติ ศิลปและการออกแบบ - 2565 

6. อาจารย์ทิพา  ตันเจริญรัตน ์ ปริญญาเอก สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาปัตยกรรม - 2565 

7. อาจารย์พงศ์ตะวัน  นันทศิร ิ ปริญญาเอก สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาปัตยกรรม - 2565 

8. อาจารย์ชยากร  พุทธก าเนิด ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 2565 

9. อาจารย์ธีรวัชร แก้วเปีย้ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ   โลจสิติกส ์ - 2565 
10. อาจารย์กฤษณะพันธ์ุ  ตันเจรญิรตัน์ ปริญญาเอก สถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สถาปัตยกรรม - 2566 

11. อาจารย์คงฤทธิ์ เหลืองไตรรัตน ์ ปริญญาเอก สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาปัตยกรรม - 2566 

12. อาจารยส์ุภาพร ค าเตจา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ   โลจสิติกส ์ - 2566 
13. อาจารย์ทวีโชค เตชะธรรมวงศ ์ ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑติ บริหารงานก่อสร้าง - 2566 
14. อาจารย์วัฒนพล อยูส่วัสดิ ์ ปริญญาเอก สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต การออกแบบอุตสาหกรรม - 2567 
15. อาจารย์รัชนี ลือดารา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ อุตสาหกรรมศึกษา บริหาร

อาชีวศึกษา การสอนการงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี

- 2568 

16. อาจารย์ปรานต์  เมฆอากาศ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ การจัดการพลังงาน - 2569 
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รายชื่อ 
ระดับ

การศึกษา 
ทีจ่ะศึกษาต่อ 

วุฒิการศึกษาท่ีจะศึกษาต่อ สาขาวิชาท่ีจะศึกษาต่อ สถานที่ศึกษาต่อ 
ปี พ.ศ. 

ทีจ่ะศึกษาต่อ 

สายสนับสนนุวิชาการ       
-      

 
7.7.3 แผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

1) จ านวนบุคลากรสายวิชาการ (เดิม) ที่ต้องการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 หน่วย: คน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวนบุคลากร 
ที่มีอยู่เดิม (คน) 

แผนการสนับสนุนบุคลากรสายวชิาการ  
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)  รวม

ทั้งหมด 
ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569 รวม 

1. ศาสตราจารย ์ - - - - - 1 1 1 
2. รองศาสตราจารย ์ 1 4 3 1 5 - 13 13 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 13 21 1 1 - 1 24 24 

รวม 14 25 4 2 5 2 38 38 
 
2) รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ (เดิม) ที่ต้องการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

รายชื่อ ปี พ.ศ. ทีเ่ข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ศาสตราจารย์  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ดว้งนคร 2569 
รองศาสตราจารย์  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสรรค ์ วินยางค์กูล   2565 
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รายชื่อ ปี พ.ศ. ทีเ่ข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นคร  ไชยวงคศ์ักดา  2565 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  วัธนารวี 2565 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิปราง  เจริญผล 2565 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ  สมพฤกษ ์ 2566 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรญั  คนแรง 2566 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ  ใจแข็ง 2566 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  วรพัฒน ์ 2567 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิชา  สุขกาย 2568 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเรือน  สินณรงค ์ 2568 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ตะวัน  นันทศิริ 2568 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลิาสินี  ศรสีุวรรณ 2568 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล  แสงสุวรรณ 2568 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
1. อาจารย์อนุพงษ์  สมพฤกษ์ 2565 
2. อาจารย์ ดร.ธีระศักดิ์  อรัญพิทักษ ์ 2565 
3. อาจารยณ์ัฎฐเขต  มณีกร 2565 
4. อาจารย์ประเวช  อนันเอื้อ 2565 
5. อาจารย์ภุชชงค์  มณีขัตยิ ์ 2565 
6. อาจารยส์ุรเดช  ต่างเพ็ชร 2565 
7. อาจารย์ศักดิธัช  เสริมศร ี 2565 
8. อาจารย์นงนุช  ศรีเล็ก 2565 
9. อาจารย์มณีรตัน์  ภาจันทร์ค ู 2565 
10. อาจารย์นเรศ  ใหญ่วงศ ์ 2565 
11. อาจารย์ชยากร  พุทธก าเนิด 2565 
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รายชื่อ ปี พ.ศ. ทีเ่ข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
12. อาจารย์วิบูลพร  วุฒิคุณ 2565 
13. อาจารย์เขมวิชญ์  วรรณศิร ิ 2565 
14. อาจารย์รัชนิกร  กสุลานนท์ 2565 
15. อาจารย์ทิพา  หน่อแก้วมูล 2565 
16. อาจารย์คงฤทธิ์  เหลืองไตรรตัน ์ 2565 
17. อาจารย์กฤษณะพันธ์ุ  ตันเจรญิรตัน์ 2565 
18. อาจารย์ธีรวัชร แก้วเปีย้ 2565 
19. อาจารยส์ุภาพร ค าเตจา 2565 
20. อาจารยส์ิทธิกฤต เหล็กพูล 2565 
21. อาจารย์ทวีโชค เตชะธรรมวงศ ์ 2565 
22. อาจารย์วัฒนพล อยูส่วัสดิ ์ 2566 
23. อาจารย์รัชนี ลือดารา 2567 
24. อาจารย์ปรานต์ เมฆอากาศ 2569 
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7.7.4 แผนการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
1) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (เดิม) ที่ต้องการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 หน่วย: คน 

ระดับของต าแหน่ง 
แผนการสนับสนุนบุคลากรสายสายสนับสนุนวชิาการ  

ที่ต้องการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) (คน) รวมท้ังหมด 
ปี พ.ศ. 2565 ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569 รวม 

1. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        
- ระดับของต าแหน่ง ช านาญการ 5 - - - - 5 5 
- ระดับของต าแหน่ง ช านาญการพิเศษ - - - 1 1 2 2 
- ระดับของต าแหน่ง เชี่ยวชาญ - - - - - - - 

2. ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศกึษา        
- ระดับของต าแหน่ง ช านาญการ 1 - - - - 1 1 
- ระดับของต าแหน่ง ช านาญการพิเศษ - - - - - - - 
- ระดับของต าแหน่ง เชี่ยวชาญ - - - - - - - 

3. บรรณารักษ ์        
- ระดับของต าแหน่ง ช านาญการ 1 - - - - 1 1 
- ระดับของต าแหน่ง ช านาญการพิเศษ - - - - - - - 
- ระดับของต าแหน่ง เชี่ยวชาญ - - - - - - - 

4. นักวิชาการศึกษา        
- ระดับของต าแหน่ง ช านาญการ 1 - - - - 1 1 
- ระดับของต าแหน่ง ช านาญการพิเศษ - - - - - - - 
- ระดับของต าแหน่ง เชี่ยวชาญ - - - - - - - 

รวม 8 - - 1 1 10 10 
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2) รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (เดิม) ที่ต้องการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง ระดับของต าแหน่งที่สูงขึ้น ปี พ.ศ. ทีเ่ข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
1. นายวรากร โสธรา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการพิเศษ 2568 
2. นางสิรวัศยา ช านาญยา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการพิเศษ 2569 
3. นายสุพัฒน์ เขื่อนเพชร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช านาญการ 2565 
4. นางสาวศุภลักษณ์ ปะภูสะโร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ 2565 
5. นางกาญจนี  ฟูเทพ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ 2565 
6. นายเอกนรินทร์ สุรินทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ 2565 
7. นายสยาม สันกว๊าน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ 2565 
8. นางสาวสุรรีัตน์ กอบก า บรรณารักษ์ ช านาญการ 2565 
9. นางอรวรรณ คุ้มถนอม นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 2565 
10. นายกฤษฎา  วิลาศร ี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ 2565 
11. นางบัวเร็ว กิริยา เจ้าหน้าท่ีบริการทั่วไป -  
12. นางบังอร สุทธสม เจ้าหน้าท่ีบริการทั่วไป -  

 



 

 

 
บทที่ 8 

การก ากับ ติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 

 
 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และท าให้ผู้บริหารรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานทราบถึง
ความส าเร็จและความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน
ให้มีความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้ 

 
8.1 การก ากับการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

8.1.1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะฯ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 

8.1.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยติดตามอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
เพ่ือทบทวนและปรับแผนยุทธศาตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้มีความทันสมัยเหมาะสม
กับสถานการณ์ 

 
8.2 การติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

8.2.1 การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ ง เ พ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดต่าง ๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์เพ่ือรับทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงานที่เกิดขึ้นและน าไปสู่การทบทวนและวางแผน การ
ด าเนินงานที่เหมาะสมต่อไป 

8.2.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการประจ าคณะปีละ 
1 ครั้ง เพ่ือทบทวนความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การ
ทบทวนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์การด าเนินงานต่าง ๆ ของระยะเวลาที่เหลือเพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสมและมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

8.2.3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประเมินผลเมื่อครบระยะเวลาการใช้แผน 
เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติราชการและประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอด
ระยะเวลาการใช้แผนยุทธศาสตร์  



84 

 

 
บทที่ 9 

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 
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