
  
วิสัยทัศน และแผนกลยุทธ  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ.2564-2568  
 

จากแนวทางพันธกิจหลักและสภาพบรบิทของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังกลาวนำมากำหนดเปน 

วิสัยทัศน และ แผนกลยุทธ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564-2568 ไดผลดังตอไปนี้ 

 

 

ปรัชญา 

 สรางบัณฑิตสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะเปนเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผูนำนวัตกรรมสรางสรรค 

 

 

ปณิธาน 
“คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ มุงมั่นในการสรางบัณฑิตทีสู่งาน มีความรู  

คูคุณธรรม เปนผูนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี" 

 

 

วิสัยทัศน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตบัณฑิตท่ีเปนเลิศดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควบคูไปกับ

วิศวกรรมศาสตร โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนเลิศ รวมไปถึงการบริการวิชาการเพ่ือแกปญหา

ทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูนำดานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และพัฒนานวัตกรรมตาม

หลักพันธกิจหุนสวนสัมพันธเพ่ือการทองถ่ินและการพัฒนาประเทศเพ่ือการแขงขันประชาชมอาเซียน 
 

 

อัตลักษณ 

บัณฑิตนักปฏิบัติ สูงาน อดทน ใฝรู คูคุณธรรม 

 

 

 

 

 



หลักการบริหาร 

“สานตองานเดิม เสริมสรางงานใหม ดวยใจเปนมิตร รวมจิตพัฒนา นำพาองคสูความสำเร็จ” 

 

  นักศึกษาและบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะมีความม่ันใจในคุณลักษณะเดนของ

ตนเองท่ีสำคัญ 3 ประการ 

1. ดานความรูความสามารถทางดานวิชาการ ไดแก มีความรูความสามารถในสาขาวิชาเอกมีการนำ 

องคความรูและทักษะดาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงสรางสรรคมาประกอบความสามารถในการปฏิบัติงาน 

จัดระบบงานและการควบคุมงาน 

2. ดานความรูความสามารถพ้ืนฐาน ไดแก มีความมุงม่ันในการทำงาน มีความสามารถในการบริหาร 

คน  มีภาวะผูนำ  มีทักษะในการสื่อสาร เชื่อม่ันในตนเอง แกไขปญหาไดและสามารถทำงานเปนทีม สามารถ

ปรับตัวใหเขากับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง และสามารถนำแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตาม

แนวพระราชดำริในการท่ีจะวิเคราะหทักษะในการสรางสรรคนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆมาพัฒนาตนเอง

และเศรษกิจชุมชน และ มีความกระตือรือรนใฝรู 

3. ดานคุณธรรมจริยธรรม ไดแก มีทัศนคติเชิงบวก  ซ้ือสัตวสุจริต ตรงตอเวลา มีระเบียบวิจัย มีน้ำใจ  

ขยันอดทน ออนน้ำถอมตน มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายและมีความเสียสละ 

 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิต ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควบคูไปกับวิศวกรรมศาสตรใหเปนมืออาชีพ มีความรูคู 

คุณธรรม ทักษะเปนเลิศ และมีความสามารถพรอมเขาสูและ ตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิต ท้ังใน

ประเทศและกลุมประเทศอาเซียน 

2. พัฒนาและสรางนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การถายทอดเทคโนโลยี  

รวมไปถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีและภูมิปญญานวัตกรรมในทองถ่ินใหสอดคลองกับเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน

ดวยนวัตกรรม 

3. เผยแพรความรู บริการวิชาการแกสังคม ทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยการผสมผสาน 

บนพ้ืนฐานของพันธกิจสัมพันธใหเขากับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง และนำแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงกับ

ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดำรไิปใชกับภูมิปญญาและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สังคม อุดมปญญา 

พรอมดวยคุณภาพชีวิตท่ีดี อยางยั่งยืน 

4. สงเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุงงานศาสนาศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีพ้ืนบานและอนุรักษ 

สิ่งแวดลอมของชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน 

5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพ่ือกาวสูความเปนองคกรคุณภาพ พรอมสรางความสุขในการ 

ทำงาน 

6. พัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมุงสูความเปนสากล เพ่ือแขงขันกับประชาคมอาเซียน 

 

 

 



วัตถุประสงค 

1. ผลิตบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพตอบสนองความตองการของสังคม 

2. บริหารดานวิชาการดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหเปนท่ีพึงพอใจแกผูใชบริการท้ังภายในและ

ภายนอก 

3. จัดหารายไดจากการบริการแกกลุมเปาหมาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาและการ

บริหารงานในดานวิชาชีพเฉพาะ 

4. สรางเครือขาย กิจกรรมทางวิชาการดานทักษะฝมือแรงงานเพ่ือสรางบรรยากาศความเปน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีท้ังในระดับภายในและตางประเทศ 

 

การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการตามยุทธศาสตรหลักของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม สอดคลองกับนโยบายทางการศึกษาของประเทศและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2564-2568 

ยกระดับบัณฑิต  สงเสริมบุคลากร  การบริหารสรางสรรค 

เครอืขายพันธกิจสัมพันธ   พัฒนานวัตกรรม    

กาวสู. “การเปนองคนวัตกรรมแหงการเรียนรู” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  แผนยุทธศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564-2568 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1   การยกระดับ ยกระดับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติดานวิชาการและ 

วิชาชีพ  “บัณฑิตนกัปฏิบัติ” 

 

องคกรนวัตกรรม

แหงการเรียนรู 

 

1 

2 5 

3 4 

 ยุทธศาสตรที 1 

ยกระดับบัณฑิต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

สงเสริมบุคลากร 

ยุทธศาสตรท่ี 3 

บริหารสรางสรรค 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

เครือขายพันธกิจสัมพันธ    

ยุทธศาสตรท่ี 5 

  การจัดการรายได 



วัตถุประสงค     

 ผลิตบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพตอบสนองความตองการตลาดอุตสาหกรรม 

 

นโยบายในการปฏิรูปการเรียนรูแบบ Outcome-Based Education (OBE) 

1)โลกในหองเรียน: Focus ดานการเรียนการสอนเปนหลัก โดยเนนการเรียนการสอนท่ีสามารถ 

พัฒนาใหนักศึกษามีศักยภาพในการ คิด วิเคราะห สังเคราะห และเรียนรูตลอดชีวิตได โดยหนึ่ง ในวิธีนั้น คือ 

การเรียนการสอนแบบ Blended Learning ซ่ึงเปนการผสมผสานระหวางการเรียน แบบ face to face ใน

หองเรียน กับการเรียนแบบ Online ผานสื่อวิดีโอ หรือ สือ่ สารสนเทศ อ่ืนๆ   รวมถึงการเรียนการ สอนใน

รูปแบบอ่ืนๆ เชน Flipped Classroom, Problem-Based Learning (PBL), Project Based Learning และ 

Community-Based Learning เปนตน  

2) โลกนอกหองเรียน: Focus ท่ีกิจกรรมนักศึกษาท่ีสามารถพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ไดอยาง 

ชัดเจน โดยการพัฒนารูปแบบกิจกรรมนักศึกษาใหนักศึกษาทุกคนไดมีสวนรวมในการทำงาน และฝกฝนทักษะ

ของตน มีการวัด ประเมินผลทักษะท่ีเกิดกับนักศึกษาอยางชัดเจน 

 3) สวน Overlap: ระหวางโลกในหองเรียนและโลกนอกหองเรียน: Focus ท่ีการทำงาน ฝกงานใน 

สถานท่ีจริงระหวางเรียน ใหมีประสิทธิผล (Work Integrated Learning, WIL) โดยสรางความ รวมมือท่ี

ใกลชิดและเขมแข็งกับองคกรภายนอก เพ่ือน าไปสูการเปน Partnership ในการผลิต บัณฑิต เพ่ือใหหลักสูตร

มีความทันสมัยและกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

โดยมีภาพรวมเปน 6 กลยุทธ  

กลยุทธท่ี 1  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหตรงความตองการของภาคอุตสาหกรรม 

- ดานทักษะภาษา  English, Japan, China, skill ในทุกระดับชั้นป 

- ดานทักษะวิชาชีพ โดยมีการผานการอบรมการฝกวิชาชีพในทุกชั้นป 

- ดาน ทักษะทาง Digital นิสิตจะตองผานการฝกอบรมในระบบ Program ทาง

ภาคอุตสาหกรรมของแตละหลักสูตรของตนเอง 

- ดาน R&D การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจะเกิดจากองคกรและการมีสวนรวมของภาคชุมชน

หรือธุรกิจท้ัง ขนาดเล็กและอุตสาหกรรมขาดใหญ 

- สงเสริมใหบัณฑิตมีแนะทางในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในความเปน Smart Enterprise 

กลยุทธท่ี 2  การพัฒนาหลกัสูตรใหเปน สหกิจศึกษา will CWIE ในทุกหลักสูตรโดยมีหนวยมาออกแบบ 

และทำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในทุกหลักสูตรและการ MOU ในการสรางความ 

รวมมือ ความรวมมือกับเครือขายผูใชบัณฑิตการพัฒนาทักษะแรงงาน  ท้ังภาคาเอกชน 

แลรัฐบาล 

กลยุทธท่ี 3  การพัฒนาหลักสูตรรวมกับคณะสาขาวิชาใหตรงความตองการ 

- การพัฒนาหลักสูตรไปสูรับดับ นานาชาติ 

- การสงเสริมใหมีนักศึกษาแรกเปลี่ยน 

- การติดประสานงานสงเสริมเพ่ือใหมีนักศึกษาตางชาติเขามาเรียนรวมในคณะ 



กลยุทธท่ี 4  การพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน 

- หลักสูตรระยะสั้น Modular, Pre-Degree, Non-Degree, Credit-bank  

กลยุทธท่ี 5  กิจกรรมแนะแนวการทำงานตลาดการศึกษา Door to Door  กิจกรรม Face to Face   

        กิจกรรม Open House กิจกรรม Feeling  Happy ตลอดปการศึกษา 

กลยุทธท่ี 6  หนวยกิจกรรมสงเสริมเขารวมการแขงขันทักษะ  ทุกหลักสูตรเขารวมประกวดแขงขัน  เพ่ือให 

       เกิดการตื่นตัวในการเรียนและการปฏิบัติงานและสรางชื่อเสียง 

 

 

“การพัฒนากำลังคนระดับประเทศ   ไมใชเนน degree mass production อีกตอไป” 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2   สงเสริมบุคลากรเพ่ือความเช่ียวชาญทางวิชาฯหลักการบริหารภายใน 

และการจักการสูมาตรฐานสากล 

 

วัตถุประสงค     

      บุคลากรทุกคนจะตองมีการพัฒนาองคความรูใหกาวหนาทางวิชาการ และวิชาชีพอยางม่ันคง 

 

กลยุทธวิธีการพัฒนากำลังคน 

กลยุทธท่ี 1 สงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการพัฒนาองคความรู 

 -  สงเสริมการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมองคความรูใน ศาสตราวิศวกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง 

 - สงเสริมการทำวิจัย การขอแหลงทุน ท้ังภายในและภายนอกและรวมกับแหลงทุน นานาชาต ิ

 -  สงเสริมการเขาสูตำแหนงวิชาการ “โครงการ รศ. รุนใหม กับ ผศ. มืออาชีพ. 

 -  สงเสริมการศึกษาตอ ระดับ ปริญญาเอก ใหตรงสาขาและความตองการของตลาดการศึกษา 

-  สงเสริมการตีพิมพ งานวารสารท่ีปรากฏ ในฐาน ใน ระดับ TCI และ นานาชาติ ปรากฏใน    

    ฐานขอมูล   

กลยุทธ 2  สายสนับสนุนมีศักยภาพในการบริหารดานวิชาชีพ และภาษา 

-  สงเสริมพนักงานสายสนับสนุนใหเขาสูตำแหนงท่ีสูงข้ึน ในระดับ ชำนาญงานในประเภทวิชาชีพ 

    เฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ 

-  การฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมองคความรูใน ศาสตราของตำแหนงงานในสาขาการทำชำนาญการ 

-  สงเสริมใหมีการทำวิจัยสายสนับสนุน  “Routine to Research เพ่ิมประสิทธิภาพของงานประจำ 

-   สงเสริมการทำงานแบบมีสวนรวม แบบ องครวมสรางบรรยายกาศในการทำงาน 

-  สงเสริมการตีพิมพ งานวารสารท่ีปรากฏ ในฐาน ใน ระดับ TCI   

https://www.gotoknow.org/posts/505174
https://www.gotoknow.org/posts/505174


กลยุทธท่ี 3  การจัดการเรียนการสอน Teaching clinic เพ่ือวิเคราะหความซ้ำซอนของรายวิชา 

กลยุทธท่ี 4 วารสารคณะสูมาตรฐานคุณภาพในฐาน TCI 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3   องคการสรางสุข “การบริหารงานสรางสรรค” ใหมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

และพัฒนาตามหลักการบริหารภายใน และการจัดการสูมาตรฐานสากล 

 

วัตถุประสงค     

      บริหารจัดการทรัพยากรภายในคณะอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและเปนองคกรสราง

สุข และ โปรงใส  
กลยุทธท่ี 1 การจัดตั้งกองทุนของคณะ เพ่ือพัฒนาบัณฑิตและสวัสดิการของบุคลากร 

กลยุทธท่ี 2 บริหารจัดการภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพโปรงใสตลอดจนตรวจสอบ 

กลยุทธท่ี 3 กาวไปสู Happy Workplace องคกรสรางสุข อยางยั่งยืน 

กลยุทธท่ี 4 นอมนำแนวปรัชญารัชการท่ี 9 ตอยอดในโครงการ “สุข 8 ประการ” 

 

การจักการสูองคกรมาตรฐานสากล  นโยบายดาน ICT และ being real digital  Faculty 

1. Internet access in every square inch in education zone  

2. มีระบบอนุมัติเอกสารดวย AI ท่ีทำงานรวมกับ Image Processing สำหรับเอกสาร routine เชน 

ถอน เพ่ิม รายวิชา    

3. จัดตารางสอนดวย AI หรือ ใชระบบ REG ใหเต็มศักยภาพ  

4. จัดใหมีศูนยนวัตกรรมและวิทยบริการ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 และ Active 

Learning  

5. ปรับระเบียบงานสารบรรณใหรองรับ Digital Signature ไดแก ใชอีเมลท่ีเปนทางการ ในการสั่ง

การแทนบันทึกขอความ / เกษียนหนังสือ 

6. อีเมลเปรียบเหมือน ท่ีอยูตามทะเบียนบานเปนท่ีอยูทางกายภาพ   

7. จัดทำระบบยื่นใบลาอิเล็กทรอนิกส โดยใชการยืนยันตัวตนดวยอีเมลภายในคณะ  

8. จัดใหมีออนไลนคอรสสำหรับพัฒนาทักษะของบุคลากร บน คณะ เพ่ือใหเกิด Digital  

Mindset และพรอมรับ Disruption technology  

9. ผลักดันใหมีสื่อสารองคกร ท่ีใชงาน Social Media ในการทำการตลาดและสื่อสาร กับ 

ประชาคมอยางเหมาะสมในการประชาสัมพันธคณะ    

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี 4   จุดเนน “ วิจัยนวัตกรรมชุมชนการรับใชสังคม” เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจพัฒนา 

โดยนวัตกรรมตามแนวเครือขายพันธกิจสัมพันธ 

 

วัตถุประสงค     

 บริหารดานวิชาการ ดานนวัตกรรม และเทคโนโลยี ใหเปนท่ีพึงพอใจแกผูใชบริการท้ังภายในและ

ภายนอก 

แนวทางการพัฒนางานวิจัย……….นาจะเปนกลยุทธของยุทธศาสตรท่ี 4 ..... 

1. สรางนักวิจัยดาวรุง (Star researchers)  

2. สรางกลุมวิจัยท่ีเขมแข็ง มี ชื่อเสียง (Research Unit : RU)  

3. เพ่ิมสัดสวน Active Researchers  

4. สรางงานวิจัย และนวัตกรรม ท่ี มีศักยภาพ  

5. Partnership ความรวมมือ แหลงทุน  

กระบวนการและกลไกในการพัฒนาระบบงานวิจัย  

1 หนวยงานเพ่ือบริหารจัดการการวิจัยครบวงจร(พัฒนา งานวิจัย / กลุมวิจัย / บริหารสญัญา / 

กำกับ ควบคุม / สรางเครือขาย)  

2. หนวยงานพัฒนางานและขายงานวิจัย ท้ังเชิงพ้ืนท่ีและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

3.ระบบพัฒนานักวิจัย กลุมวิจัย (นักวิจัย หัวหนากลุมวิจัย ผูอำนวยการแผนงานและโครงการวิจัย) 

4. ระบบภาระงาน & การประเมินท่ีระบุ Track ได  

5 ระบบเชื่อมโยงการวิจัย กับการเรียน ของเครือขายภายในคณะ 

กลไกสงเสริมการตั้งศูนยเชี่ยวชาญ (สามารถทำวิจัย และทำบริการวิชาการ ได)  

6. สนับสนุนกลไกการสนับสนุน/สงเสริมการรวมวิจัยท้ังชมุชน ภาครัฐและภาคเอกชน 

 

แนวทางการพัฒนางานบริหารวิชาการ 

แบงกลุมสัดสวน 

กลุม 1 บริการจากความรูพ้ืนฐาน (งานรับจางท่ัวไป ตามความตองการ) 

กลุม 2 บริการจากองคความรูหลัก (งานองคความรูเฉพาะ ตองสราง)  

กลุม 3 งานฝกอบรม และ Digital Course (ฝกอบรม ท่ัวไป) 

(แนวทางหลักท่ีเสนอ) 

1.  สรางกลุมคนบริการวิชาการมืออาชีพ (เปน ทีม : มีระดับทำงาน ระดับ ผจก.โครงการ)  

2.  สรางกลุมวิจัยท่ีเขมแข็ง มีจุดขายเอง (Research Unit ) จนใหบริการวิชาการ บน 

     ฐานความรูตนเองได  

3.   พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสำหรับใหบริการ วิชาการ (เครื่องมือ และพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับ)  

4 เชื่อมโยงกับความตองการพ้ืนท่ี (รัฐ / เอกชน / ชุมชน)  

5 มีกลยุทธการตลาด (เพ่ิมจำนวนโครงการ)  

6 เชื่อมโยงแหลงทุนตางประเทศ 



กระบวนการและกลไกในการพัฒนาระบบงานวิชาการ 

1. หนวยงานบริหารงานบริการวิชาการ (จัดการ สนับสนนุ อำนวยการ และ Marketing 

Arm)  

2. ระบบรองรับและสงเสริมงานบริการวิชาการ (สัดสวนคาตอบแทน การเติบโตของกลุม 

การ สงเสริม สนับสนุน การปนผลกำไร ระบบภาระ งานและการประเมินท่ีระบุ Track ท่ี

เนนบริการ วิชาการ ได)  

3. กลไกสรางการมีสวนรวมของนักศึกษาท้ังระดับ ปริญญาตรีและโท  

4. กลไกสงเสริมการตั้งศูนยเชี่ยวชาญ (สามารถทำ วิจัย และทำบริการวิชาการ ได) 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5   การพัฒนา“ การจัดหารายได ” เพ่ือเปนแหลงเรียนรูนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 

วัตถุประสงค     

 จัดหารายไดจากการบริการแกกลุมเปาหมาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาและการ

บริหารงานในดานวิชาชีพเฉพาะ 

 

กลยุทธท่ี 1  การเปด ศูนย ETECH – Training  ศูนยฝกอบรมวิศวกรรมและเทคโนโลยี  

กลยุทธท่ี 2  การทำตลาดเชิงรุก เพ่ือใหกลุมลูกคาไดเขามาใชบริการของศาสตรในครบในแตละสาขา 

      วิชาชีพ  

กลยุทธท่ี 3 หลักสูตรท้ังหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาวท่ีไดมาตรฐานตรงตามความตองการของผูใช 

    เชน หองเรียนเตรียมวิศวกรรม, การฝกอบรมการจัดการพ้ืนท่ีของทองถ่ิน ฯลฯ 

กลยุทธท่ี 4 ใหบริการและวิเทศสัมพันธตามสาขาวิชาชีพ อยางมืออาชีพ 

กลยุทธท่ี 5 จัดทำขอมูลดานนวัตกรรมเชิงสรางสรรค เพ่ือบริการนวัตกรรมงานวิจัยใหกับภาคธุรกิจ 

     อุตสาหกรรม 

กลยุทธท่ี 6 ทำความรวมมือกับหนวยงานมาตรฐานพัฒนาฝมือแรงงานและองคกรท่ีเนนดานนวัตกรรม 

                  เพ่ือใหกอเกิดรายได 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ “องคนวัตกรรมแหงการเรียนรู” 

งาน 

- เปลี่ยนแนวคิดจาก สอน/ผลิตบัณฑิต => พัฒนากำลังคน  

- ระบบงานวิจัยท่ีคลองตัว ชัดเจน (ในทุกๆเรื่อง) และ ตรงความตองการของพ้ืนท่ี และ

กลุมเปาหมาย 

- การบริการวิชาการ อยางมืออาชีพ และ ตอเนื่อง ชัดเจน  

- สนับสนุนการใชงานวจิัยและบริการวิชาการและ พัฒนากำลังคน 

 

เงิน 

- บริหารงบประมาณอยางโปรงใส รอบครอบและคุมคา ท่ีสุด  

- สงเสริมการหารายไดเพ่ิมเติม และลดรายจาย 

 

คน 

- Happy Workplace สรางบรรยากาศการทำงานท่ีเปนมิตร บุคลากรมีความรักและผูกพัน

องคกร มีขวัญ และกำลงัใจท่ีดี และ รกัใครสามัคคี  

- มีระบบสวัสดิการท่ีเหมาะสม บุคลากรมีความม่ันคง 

กระบวนการ  

- ยุทธศาสตรท่ี 1   การยกระดับ ยกระดับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติดานวิชาการและ 

วิชาชีพ  “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 

- ยุทธศาสตรท่ี 2   สงเสริม บุคลากรเพ่ือความเชี่ยวชาญทางวิชาฯหลักการบริหารภายใน 

และการจักการสูมาตรฐานสากล 

- ยุทธศาสตรท่ี 3   องคการสรางสุข “การบริหารงานสรางสรรค” ใหมีคุณธรรมและ 

ธรรมาภิบาลและพัฒนาตามหลักการบริหารภายใน และการจัดการ    

มาตรฐานสากล 

- ยุทธศาสตรท่ี 4   จุดเนน “ วิจัยนวัตกรรมชุมชนการรับใชสังคม” เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

พัฒนาโดยนวัตกรรมตามแนวเครือขายพันธกิจสัมพันธ 

- ยุทธศาสตรท่ี 5   การพัฒนา“ การจัดหารายได ” เพ่ือเปนแหลงเรียนรูนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 



จากประเด็นกลยุทธ กลวิธี และ ตัวช้ีวัดกลยุทธ เพ่ือให คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บรรลุวัตถุประสงค 

ท่ีตั้งไวจึงไดนำหลักการของ Balanced Scorecard มาเปนแนวทางในการเช่ือมโยง 

ความตอเนื่องของท้ัง 5 กลยุทธ   

 

Stakeholder 

 ผูท่ีมีสวนเก่ียวของ ไดแก บุคลการสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา หนวยงานภายนอก

และผูใชบริการตาง ๆ โดยผูบริหารคาดหวังวา การดำเนินตามกลยุทธท่ีวางไวจะสามารถสรางความพึงพอใจ

และเพ่ิมการยอมรับมากข้ึน 

 

 

 

Internal Process 

 กระบวนการดำเนินงานภายใน กำหนดใหมีกาดำเนินงาน 5 ยุทธศาสตร ไดแก กิจกรรมการเรียนการ

สอนและการพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริหารวิชาการ การบริหารการจัดการภายใน และการบูรณาการ

พันธกิจสัมพันธแบบมีสวนรวม รวมไปถึง กาวสูการพัฒนาทักษะท่ีจำเปนเพ่ือตอบสนองนโยบาย “Thailand 

4.0” ท้ังนี้ผูบริการมุงหวังในเกิดการเรียนการสอนท่ีเนนผลลัพธการเรียนรูและสงเสริมกิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษา และสรางระบบกลไกการบริหารและการนสนับสนุนท่ีมีสวนรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

Financial 

 สถานภาพทางการเงิน ไดแก การวางแผนการจัดสรรงบประมาณดวยการประมาณรายไดและมี

แผนการจัดหารายไดเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตางๆ ตามกลยุทธท่ีวางไว 

 

Learning and Growth 

 เปนการเสริมสรางความแข็งแกรงขององคกร ซ่ึงไดกำหนดไว 3 แนวทางไดแก 

- การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองคกรท่ีทันสมัย 

- การปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรใหทันสมัย 

- ทันตอความตองการของนโยบายในระดับตางๆ รวมไปถึงกาพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดของแผนกลยุทธ 

รายละเอียดของแผนกลยุทธคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ป 2564-2568 ประกอบดวย เปาประสงค กลยุทธ 

และโครงการ/กิจกรรมและ หนวยงานท่ีสนับสนุน  ท่ีสอดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัย  

ซ่ึงตารางนี้แสดงถึงโครงสราง/กิจกรรมท่ีกำหนดข้ึนเพ่ือรองรับกลยุทธตางๆ โดยแสดงถึงความเชื่อมโยงระหวาง

กลยุทธกับเปาประสงคในแตละประเด็นยุทธศาสตรเขาดวยกัน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stakeholder 
 

ความพึงพอใจ

และ 

การยอมรบั 

คุณภาพนักศึกษา/อาจารย 
 

Internal Process 
 

พฒันาการ

เรียนการ

สอน 

พฒันางาน

ดา้นวจิยั 

พฒันา

บรกิารดา้น

วิชาการ 

พฒันาระบบ

พนัธกิจ

สมัพนัธ ์

Financial 
 

 

หารายได 
จัดสรร 

งบประมาณ 

Learning and Growth 
 

พฒันาการ 

บรหิารจดัการ

ท่ีทนัสมยั 

พฒันา 

ทกัษะ 

ในอนาคต 

พฒันา 

บคุลากร 

เครือข่าย 


