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บทสรุปผู้บริหาร 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ภารกิจหลัก
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ การเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตช่าง
เทคนิคฝีมือและการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางวิชาการและทักษะใน
วิชาชีพด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจน
ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้ 

แผนผลิตกำลังคน (Man Power Plan) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม ฉบับนี้
จัดทำขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ พ.ศ. 2564-2568 ช่วงระยะเวลา 5 ปี เพื่อเป็นเครื่องชว่ย
กําหนดทิศทางการผลิต และการพัฒนากำลังคนของคณะฯ และช่วยในการขับเคลื่อนให้คณะฯ ตามวิศัยทัศน์
ที่ว่า “ผลิตนักศึกษาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ ที่มีคุณภาพ สู่การประกอบการ” 
 แผนผลิตกำลังคนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม ฉบับนี้สังเคราะห์ขึ้นจาก
การประมวลข้อมูลในวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแง่มุมต่าง ๆ  ที่ครอบคลุมสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคตของ
ปริมาณความต้องการแรงงาน (อาชีพ) จากแหล่งต่างๆ เช่น ภาคราชการ -รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ
ประกอบอาชีพอิสระ ก่อนและหลังสถานการณ์การเกิดโควิด-19 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบทใหม่ของโลก 
พลวัฒน์ในศตวรรษที่ 21 บริบทที่สำคัญของประเทศไทยและการปฏิรูปที่จะสามารถยืนหยัดและก้าวข้ามความ
ท้าทายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561–2580 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564 นโยบาย Thailand 4.0 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560–2579 แผนอุดมศึกษาระยะยาวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551–2565 และทิศทางและนโยบาย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ใน 5–10 ปีข้างหน้า 
 แผนผลิตกำลังคนฉบับนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ดังนี้ ด้านข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์ศักยภาพ
ขององค์กร  วิเคราะห์การผลิตกำลังคน และบทสรุปของแผนการผลิตกำลังคน 
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บทที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132  ตอนที่  86ก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ให้

รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมาจัดตั้งเป็น“มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” มีฐานะเป็น

นิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการควบรวมมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้เป็นการปรับปรุงการดำเนินการ

และลดความซ้ำซ้อนสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน โดยให้บทบาทหน้าที่ตามมาตรา  6 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 ว่าด้วย “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการท่ีให้ความรู้

และความชำนาญในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาและ

ส่งเสริมงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ให้

โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรม

ของรัฐและท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดตั้งขัน้ตามกฎกระทรวงจัดตั้ง

ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ พศ. 2561 ลงวันที่ 6 

กันยายน พ.ศ.  2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 69 ก เมื่อ

วันที ่ 13 กันยายน 2561 ภารกิจหลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม คือ การเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ ่งเน้นการผลิตช่างเทคนิคฝีมือและการผลิตบัณฑิตด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น

และสังคม รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้ เพื่อรองรับการพัฒนาด้าน

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์และภูมิภาค โดยส่งเสริมและสนับสนุนแผน

บูรณาการ อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ยกระดับผลิตภัณฑ์โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
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ใช้ในกระบวนการผลิต สร้างนิคมอุตสาหกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 5 ด้าน ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ 

เหล็ก ยางพารา และวัสดุก่อสร้าง เพ่ือวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1.เพื่อผลิตช่างเทคนิคฝีมือ และผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) และสภาวิชาชีพรวมถึงเป็นช่างเทคนิคฝีมือ

และบัณฑิตท่ีมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี 

 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมทั้ง

ความก้าวหน้าทางวิชาการสู่การต่อยอดสำหรับการให้การบริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่

ท้องถิ่น 

 3. เพื่อจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนและบัณฑิตตระหนักถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ

รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี 

และระดับต่ำกว่าปริญญาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี ช่างอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ 

และสถาปัตยกรรม โดยมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร พัฒนาการคุณภาพของ

การศึกษาให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และทันต่อพลวัตของโลก รวมถึง

ตอบสนองการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะทางวิชาชีพ มีความเข้าใจ 

วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง (Hands on) ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี    ทั้งใน

ภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงสถาปัตยกรรม สนับสนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และการเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากร

มนุษย์ 

1.2 วิสัยทัศน์/พันธกิจ หน่วยงาน 

➢ วิสัยทัศน์ (Vision) 
ผลิตนักศึกษาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติ ที่มีคุณภาพ สู่การประกอบการ 

➢ พันธกิจ (Mission) 
(1) จัดการเรียนการสอนระดับวิชาชีพ ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(2) บริการวิชาการตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
(3) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา งานวิจัย เพ่ือการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
(4) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลป วัฒนธรรม และ ความเป็นไทย 
(5) บริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล 
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➢ ปรัชญา (Philosophy) 
สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลย ี มุ่งสู่สถานประกอบการ 

➢ ปณิธาน (Determination) 
สร้างคนดี มีความรู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 

➢ เป้าประสงค์ (Goals) 
บัณฑิตจบแล้วต้องมีงานทำ 

➢ อัตลักษณ์บัณฑิต 
“รู้ทฤษฎี เก่งปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน” 
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1.3 การจัดการศึกษา 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง และ ระดับปริญญาตรี  ให้มีความรู้ความสามารถในทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ตามมาตรฐาน
หลักสูตรของคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในด้านความรู้
ความสามารถในทางปฏิบัติและทฤษฎี มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่งการผลิตบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษาถือเป็นพันธกิจหลักที่สำคัญอย่าง
หนึ ่งของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับนโยบายในการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพนั ้นต้องให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สังคม ประเทศชาติ และบัณฑิตมีงานทำ 
 ตารางที่ 1.1  หลักสูตรที ่เปิดอยู ่ปัจจุบัน (2563) ปวส.จำนวน 5 หลักสูตร และ ปริญญาตรี            
8 หลักสูตร 
 

ที ่ หลักสูตร ระยะเวลาศึกษา กลุ่มเรียน/ห้อง  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 2 ปี 4 
2 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 2 ปี 2 
3 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 2 ปี 1 
4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบ

อัตโนมัติ  
2 ปี 1 

5 สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกสแ์ละการขนส่ง 2 ปี 1 
 ระดับปริญญาตรี   
1 อสบ. เทคโนโลยีอุตสาหการ 2ป ี 3 
2 อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล 2ป ี 1 
3 วทบ. เครื่องจักรกลเกษตร เทียบโอน 2 ปี และ 4 ปี 5 
4 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอน 3 ปี และ 4 ปี 7 
5 วศ.บ. เมคคาทรอนิกส์ 4 ปี 1 
6 วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4 ปี 4 
7 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ 4 ปี 1 
8 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ  4 ปี 1 
9 สถ.บ. การออกแบบอุตสาหกรรม 4 ปี 4 

 

ข้อมูล ณ  วันท่ี  5  ตุลาคม  2563 
แผนกทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 



7 
 

1.4 จำนวนนักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ในปัจจุบันปีการศึกษา 2563 
ประกอบไปด้วยนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวนรวม 121 คน  นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ  จำนวน 282  คน รวมจำนวนนักศึกษาของคณะฯ  ปีการศึกษา 2563 ทั้งสิ้น 
403 คน (ข้อมูล ณ  วันที่  5  ตุลาคม  2563 งานบริการการศึกษาและวิจัย) 

 
ตารางท่ี 1.2 จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ลำดับที่ ระดับการศึกษา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา จำนวน (คน) หมายเหตุ 
1 ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ปวส. ช่างกลโรงงาน 50  
2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ปวส. เทคนิคเครื่องกล 14  
3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ปวส.เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และระบบ

อัตโนมัต ิ
13  

4 ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ปวส.เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง 13  
5 ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ปวส.ไฟฟ้ากำลัง 7  

รวม 97  
 
 

 

 แผนภูมิที่ 1 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตร/สาขาวิชา 
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ตารางท่ี 1.3 จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญาตรี 
ลำดับที ่ ระดับการศึกษา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา จำนวน (คน) หมายเหตุ 

1 ระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล (ปกติ) 47 ME 4 ป ี
2 ระดับปริญญาตร ี วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) 24 ME 3 ป ี
3 ระดับปริญญาตร ี เทคโนโลยีเครื่องกล(ต่อเนื่อง) 31 MET 2 ปี 
4 ระดับปริญญาตรี  เมคคาทรอนิกส์ (ปกติ) 0 METRE 4 ปี 
5 ระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ (ปกติ) 2 IEA 4 ปี 
6 ระดับปริญญาตร ี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ (เทียบโอน) 2 IEA 3 ปี 
7 ระดับปริญญาตร ี เทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) 63 IDE 2 ปี 
8 ระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมโลจสิติกส์ (ปกติ) 60 LE 4 ปี 
9 ระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (ปกติ) 17 CAE 4 ปี 
10 ระดับปริญญาตรี  เครื่องจักรกลเกษตร (ปกติ) 10 AME 4 ปี 
11 ระดับปริญญาตร ี เครื่องจักรกลเกษตร (เทียบโอน) 14 AME 2 ปี 
12 ระดับปริญญาตรี  ออกแบบอุตสาหกรรม (ปกติ) 7 ID 4 ปี 

รวม 277  
รวมนักศึกษาท้ังสิน้ 374  

 

 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและหลักสูตร/สาขาวิชา 
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1.5 จำนวนบุคลากร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีจำนวนบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 62 คน ซ่ึง

สามารถจำแนกประเภทบุคลากรได้ดังแสดงในตารางที่ 1.4  และตารางท่ี 1.5 
 

ตารางท่ี 1.4 จำนวนบุคลากร ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

จำแนกตามประเภทบุคลากร 
ประเภทบุคลากร  สายวิชาการ สายสนับสนนุ รวมบุคลากร 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 7 0 8 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 46 6 50 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) - - - 
พนักงานราชการ - 2 2 
ลูกจ้างประจำ - 2 2 
ลูกจ้างช่ัวคราว  - 0 0 
ลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ - - - 
รวมบุคลากรทั้งสิ้น 53 10 63 

 

ที่มาข้อมูล :  จากงานบริหารและวางแผน   ณ  วันที่  5 ตุลาคม   2563 
 

 
แผนภูมิที่ 3 แสดงจำนวนและประเภทของบุคลากร 
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ตารางท่ี 1.5 จำนวนบุคลากร ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 
ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน ร้อยละ 
1 อาจารย์ 43 81.13 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 16.98 
3 รองศาสตราจารย์ 1 1.89 

รวมท้ังสิ้น 53 100 

 
ที่มาข้อมูล :  จากงานบริหารและวางแผน   ณ  วันที่  5  เมษายน  2564 

 

 

แผนภูมิที่ 4 แสดงจำนวนและตำแหน่งทางวิชาการ 

 
1.6  แผนพัฒนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  โดยคณะฯ มีแผน ที่จะพัฒนาบุคลากรในด้านการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนให้สูงขึ้น  พัฒนาด้านการทำตำแหน่งวิชาการ  พัฒนาการฝึกอบรมและดูงานของบุคลากร และมีการ
วางแผนพัฒนาด้านอัตรากำลัง เพื ่อให้เพียงพอต่อการเรี ยนการสอน และการปฏิบัต ิงานของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ฯ  ดังตาราง 1.6 
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ตารางท่ี 1.6 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 
 บุคลากรทีก่ำลังพัฒนา / ปีงบประมาณ  

รายการพัฒนา ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ/  พ.ศ.  2564 
 ปีงบประมาณ 2563  

1. พัฒนาคุณวุฒิการศึกษา  (สายวิชาการ)   
   1.1 ศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก 4 1 
   1.2 ศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก 1  - 
   พัฒนาคุณวุฒิการศึกษา  (สายสนับสนุน)   
   1.3 ศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาโท - - 
   1.4 ศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก   
2. พัฒนาด้านตำแหน่งทางวิชาการ(สายวิชาการ)   
   2.1 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 3 
   2.2 ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 - 
   2.3 ตำแหน่งศาสตราจารย์  - - 
พัฒนาด้านตำแหน่งทางวิชาการ (สายสนับสนุน)   
   2.4 ระดับชำนาญการ - 3 
   2.5 ระดับชำนาญการพิเศษ - - 
   2.6 ระดับเช่ียวชาญพิเศษ - - 
3. พัฒนาด้านการฝึกอบรมและดูงาน   
  3.1 ฝึกอบรมและดูงานภายในประเทศ (2 ครั้ง/คน/ปี) 2 2 
  3.2 ฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ - - 
4. พัฒนาด้านอัตรากำลัง   
   4.1 สายวิชาการ  - 
   4.2 สายสนับสนุน  - 

 

ที่มาข้อมูล :  จากงานบริหารและวางแผน   ณ  วันที่  5 เมษายน  2564 
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1.7 ผลการวิเคราะห์สถานะหลักสูตรในปัจจุบัน 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 

ความพร้อมด้าน
ครุภัณฑ์ สนับสนุการ

เรียน-การสอน
ปัจจุบนั 

สถานะภาพปัจจบุัน 
อัตราการ
ได้งาน
บัณฑิต 
(คน/ปี) 

สถานะหลักสูตร 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 

ผู้เรียนทุก
ชั้นปี 
(คน) 

จุดคุ้มทุน
ตลอด

หลักสูตร 
(คน) 

คงไว้ ปรับปรุง 
ควบ
รวม 

งดรับ
นักศึกษา 

ปิด 

1 ช่างกลโรงงาน -  50 85 26  - - - - 

2 เทคนิคเครื่องกล -  16 76 12 -  - - - 

3 ไฟฟ้ากำลัง    10 124 0 ✓ - - - - 

4 เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนสง่ -  13 75 0 -  - - - 

5 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัต ิ -  13 119 0 - ✓ - - - 

1 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  - 47 74 27  - - - - 

2 วศ.บ.วิศวกรรมอตุสาหการและระบบอัตโนมัติ -  2 84 0  - - - - 

3 วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส ์ -  61 103 15  - - - - 

4 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมตั ิ -  16 80 0 - ✓ - - - 

5 วศ.บ.เมคคาทรอนิกส ์ -  - - 0 -  - - - 

6 อส.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ -  32 75 21  - - - - 

7 อส.บ.เทคโนโลยีวศิวกรรมเครื่องกล -  8 109 4 - - -  - 

8 อส.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  - 10 53 7 -  - - - 
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ที ่ ชื่อหลักสูตร 

ความพร้อมด้าน
ครุภัณฑ์ สนับสนุการ

เรียน-การสอน
ปัจจุบนั 

สถานะภาพปัจจบุัน 
อัตราการ
ได้งาน
บัณฑิต 
(คน/ปี) 

สถานะหลักสูตร 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 

ผู้เรียนทุก
ชั้นปี 
(คน) 

จุดคุ้มทุน
ตลอด

หลักสูตร 
(คน) 

คงไว้ ปรับปรุง 
ควบ
รวม 

งดรับ
นักศึกษา 

ปิด 

9 สถ.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม - - 5 125 1 - - - - 

10 สถ.บ. นวัตกรรมการออกแบบ -  - - 0  - - - - 
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1.8 ผลวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของแต่ละหลักสูตร 

ที ่ ชื่อหลักสูตร 

สถานะภาพปัจจบุัน 

อัตราการได้
งานบัณฑิต 

(คน/ปี) 

แผนการ
รับปี 64 
(คน) 

จำนวน
รายงานตัวปี 
64 ข้อมูล ณ 

วันที่ 14 
มิถุนายน 

2564 (คน) 

Ratio 

เปรียบเทียบ
จำนวน นศ. 
คงอยู่ และ
จำนวน นศ. 
ณ จุดคุ้นทุน 

(%) 

คาดการณ์ นศ. 
แรกเข้า ตาม
แผนรับปี 64 

(%) 
ผู้เรียนทุกชั้นปี 

(คน) 
จุดคุ้มทุนตลอด
หลักสูตร (คน) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

1 ช่างกลโรงงาน 50 85 26 60 5 15.29 -41.18 8.33 

2 เทคนิคเครื่องกล 16 76 12 30 3 2.53 -78.95 10.00 

3 ไฟฟ้ากำลัง 10 124 0 30 4 0.00 -91.94 13.33 

4 เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการ
ขนส่ง 

13 75 0 30 6 0.00 -82.67 20.00 

5 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
ระบบอัตโนมัต ิ

13 119 0 30 15 0.00 -89.08 50.00 

หลักสูตรปริญญาตรี (ป.ตรี) 

1 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 47 74 27 30 15 17.15 -36.49 50.00 

2 วศ.บ.วิศวกรรมอตุสาหการ
และระบบอัตโนมัต ิ

2 84 0 30 35 0.00 -97.62 116.67 

3 วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส ์ 61 103 15 30 28 8.88 -40.78 93.33 
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ที ่ ชื่อหลักสูตร 

สถานะภาพปัจจบุัน 

อัตราการได้
งานบัณฑิต 

(คน/ปี) 

แผนการ
รับปี 64 
(คน) 

จำนวน
รายงานตัวปี 
64 ข้อมูล ณ 

วันที่ 14 
มิถุนายน 

2564 (คน) 

Ratio 

เปรียบเทียบ
จำนวน นศ. 
คงอยู่ และ
จำนวน นศ. 
ณ จุดคุ้นทุน 

(%) 

คาดการณ์ นศ. 
แรกเข้า ตาม
แผนรับปี 64 

(%) 
ผู้เรียนทุกชั้นปี 

(คน) 
จุดคุ้มทุนตลอด
หลักสูตร (คน) 

4 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และระบบอัตโนมัต ิ

16 80 0 30 19 0.00 -80.00 63.33 

5 วศ.บ.เมคคาทรอนิกส ์ 0 - 0 30 1 - - 3.33 

6 อส.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 75 21 30 10 8.96 -57.33 33.33 

7 อส.บ.เทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล 

8 109 4 30 1 0.29 -92.66 3.33 

8 อส.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร 

10 53 7 30 5 1.32 -81.13 16.67 

9 สถ.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 5 125 1 - - 0.04 -  
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บทที่ 2 
วิเคราะห์ศักยภาพหลักสูตร 

 
2.1 ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อศักยภาพหลักสูตร 
ปัจจัยภายใน 

ปัจจัย เรื่อง 
1. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1. สถานที่การเรียนการสอนเด็กเข้ามาแล้วไม่เกิดความประทับใจ 
2. ครุภัณฑ์เฉพาะสาขาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของนักศึกษาด้านสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 
3. ห้องเรียนขาดแอร์เป็นบางห้อง 
4. ระบบสาธารณูปโภค อาคาร สถานที่ ห้องเรียน จัดให้มีความทันสมัย 
5. ปรับห้องเรียนให้เป็นระบบปรับอากาศมีความทันสมัย 
6. คณะควรเพิ่มเงินซื้อเครื่องมือในสโตร์ที่อาคารวิศวกรรมการผลิตเพราะ

ขาดแคลน มีไม่พอสำหรับฝึกนักศึกษา เช่น ดอกสว่าน,  คีบ,  ประเจ,  
ใบเลื่อย,  มึดกลึง,  Tool  ต่างๆ 

7. เครื่องมือครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอส่วนที่มีก็ทำไม่
ทันสมัย 

8. ครุภัณฑ์เครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะให้แก่
ผู้เรียนไม่เพียงพอ 

9. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่ทันสมัยและไม่ดึงดูดใจสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้เรียน 

10. นักศึกษาขาดพ้ืนที่ Co-working space  
11. เพ่ือวัสดุโครงการสอนไม่พอ อาจารย์ก็สอนปฏิบัติได้ไม่เต็มหลักสูตร ทำ

ให้การฝึกปฏิบัติไม่ได้ผล มีผลทำให้นักศึกษารุ่นน้องไม่มาสมัครเรียน 
เพราะไม่มีวัสดุฝึกเหมือนที่อ่ืน 

12. วิชาปฏิบัติในหลักสูตรปริญญาตรีมีงานวัสดุโครงการสอน 2,000 บาท/
วิชาสอนเด็ก 30 คน เฉลี่ยเงินค่าวัสดุเหลือเพียง 80 บาท/คน ต้องสอน 
15 สัปดาห์ เงินค่าวัสดุไม่พอเพียงต้องมี 10,000 บาทต่อวิชา 

13. ควรมีพื้นที่สำหรับนั่งทำงาน เช่น ห้องพักนักศึกษา/ห้องทำงาน 
14. เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
15. สถานที่ทำการเรียนการสอนไม่หน้าประทับใจ 
16. สิ่งสนับสนุนไม่เพียงพอ ยังขาดคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เก้าอ้ี+โต๊ะ ที่

จอดรถ โรงงาน 
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ปัจจัย เรื่อง 
17. การบริหารจัดการทรัพยากรในคณะ เช่น การใช้ห้องต่างสาขาอ่ืนๆ 
18. ขาดพ้ืนที่สนทนาการของนักศึกษา 
19. ปัญหาการบังคับอยู่หอพักในมหาวิทยาลัย 
20. หอพักแพงมากผ่อนจ่ายไม่ได้ 
21. ขาดป้ายบอกสาขาตามเส้นทาง 
22. สภาพแวดล้อม/ห้องเรียน/ครุภัณฑ์/สิ่งอำนวยความสะดวกต่อนักศึกษา 
23. ครุภัณฑ์เสี่ยมสภาพไม่ทันเทคโนโลยีช้ากว่าอาชีวะ 

2. อาจารย์ 1. ควรมีการ upskill ของอาจารย์ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้ความรู้ใหม่ทันต่อ
อุตสาหกรรม 

2. การสอนของของอาจารย์ไม่ได้สอนเต็มท่ี 
3. การดูแลนักศึกษา ปากต่อปาก รุ่นพี่ สู่ รุ่นน้อง 
4. ผลงานวิชาการ การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการยังน้อย 
5. ECO ของผู้สอนที่ไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่นักศึกษาผู้เรียน 
6. อาจารย์ถูกส่งให้ไปประชุมเวลาที่มีการสอนนักศึกษาในคาบเรียนปกติ 

ทำให้ 1 ภาคเรียนมีเวลาสอนแค่ 10-11 สัปดาห์ จาก 16 สัปดาห์ จึง
สอนไม่ทัน และนักศึกษาไม่พอใจเมื่อถึงเวลาเรียนอาจารย์ไม่สอน 
อาจารย์ต้องไปประชุมแสดงว่าการประชุมมีความสำคัญกว่าสอนหนังสือ 
นี้คือเหตุผลที่นักศึกษาใหม่จึงไม่มาสมัครเรียนที่นี้ 

7. อาจารย์สอนไม่เต็มที่/สอนไม่เต็มเวลา 
8. ต่อไปการประชุมต่างๆ ทั้งคณะ สาขา หลักสูตร ควรจัดประชุมออนไลน์ 

นอกเวลาสอนหนังสือของอาจารย์ ให้เขาไปสอนนักศึกษาตาม
ตารางสอน *ถ้าอาจารย์ไปประชุมเขาก็ไม่มาเรียนที่นี้เด็ดขาด* 

9. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสาขาก่อนพร้อมมีจิตอาสาในสาขา 
10. สอนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
11. มีจิตสำนึกในการเป็นครู 
12. มีใจที่มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนให้นักศึกษามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
13. คุณวุฒิอาจารย์ยังต่ำ 
14. ตำแหน่งทางวิชาการน้อย 
15. คุณภาพของนักศึกษาที่ผลิต 
16. อาจารย์ยังไม่แข็งแรงในการพัฒนาตัว (ยังไม่เก่งมีชื่อเสียง) 
17. ปรับทัศนคติ อาจารย์ในการเรียนการสอนเพ่ือทำให้นักศึกษามีคุณภาพ 
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ปัจจัย เรื่อง 
18. อัตรส่วนหลักสูตรต่ออาจารย์มาก(อาจารย์ 1 คน บางก็มีการได้

รับผิดชอบ 2 หลักสูตร ทำให้ประสิทธิภาพต่ำ) 
19. อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรไม่อยู่ในสาขาเดียวกัน 
20. มีความมุ่งมั่น สอบ/และอยู่ดูแลให้คำชี้แนะแก่ลูกศิษย์ 
21. มีการสอนภาคปฏิบัติที่เข้มข้นเพ่ือเป็นความรู้วิชาชีพให้นำไปใช้ได้ใน

อนาคต 
22. กำหนดอาจารย์ผู้สอนไม่ตรงตามความชำนาญ 
23. อาจารย์ผู้สอนไม่เข้าสอน 
24. อาจารย์ผู้สอนไม่เตรียมสอน 
25. ไม่มีระบบประเมินการสอนเป็นรายชั่วโมงเพ่ือให้นักศึกษาแสดงออก

ความพอใจการสอน 
26. การเรียนการสอนมีการเอาใจใส่ต่อนักศึกษา 
27. ชื่อเสียง/ความเชี่ยวชาญ/ผลงานของอาจารย์ยังน้อย เช่น ผศ. รศ. 

รางวัลต่างๆ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้, สภาพแวดล้อม 
28. การสร้างบรรยากาศทางวิชาการยังน้อย 
29. ปรับทัศนคติที่นักศึกษาต้องทำตามอาจารย์ควรปรับตัวลงไปหานักศึกษา 

3. นักศึกษา 1. อยากให้มีการจัดดูงานของนักศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง เพ่ือให้นักศึกษามี
แรงบันดาลใจในการเรียน/มีเป้าหมาย 

2. กิจกรรมของนักศึกษาทั้งหน่วยงานระดับบนจนถึงระดับคณะไม่มี
ความครีเอท ไม่มีกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ และเป็นอัตลักษณ์ทั้ง
ของคณะและมหาวิทยาลัย 

3. นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนมากเกินไป 
4. เสริมทักษะให้ในสิ่งที่มีประโยชน์ 
5. นักศึกษาไม่มีที่หลบฝน 
6. นักศึกษาขาดความภาคภูมิใจในคณะ 
7. ขาดกิจกรรมระหว่างพ่ี-น้อง 
8. การดูแลเอาใจใส่นักศึกษาให้เหมือนลูกหลาน 
9. สร้างความประทับใจให้กับนักศึกษา 
10. ไม่มีทุนสำหรับนักศึกษา 
11. อยากได้/หรือควรมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในห้องเรียน 
12. สิ่งจูงใจ/ทุนการศึกษา 
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ปัจจัย เรื่อง 
4. MOU /
ความสัมพันธ์กับ
ภายนอก 

1. ขาดการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการภายนอกท่ีจะรับนักศึกษา
ไปทำงานด้วย 

2. สร้างเครือข่าย mou 
3. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ 
4. ควรมีการรับประกันการมีงานทำ 
5. ควรสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ 
6. มีการขับเคลื่อน mou เพ่ือให้เกิดการทำงานร่วมกัน 

5. หลักสูตร 1. การบูรณาการร่วมกันระหว่างสาขา(หลักสูตร)ยังมีน้อย 
2. เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม 
3. มีความทันสมัยของหลักสูตร 
4. คณะเองยังมีงานประกวดน้อยยังไม่ดังพอ 
5. การเรียนขาดภาคปฏิบัติ(ภาคปฏิบัติน้อย) 
6. มีหลักสูตรจำนวนมากเกินไปไม่ Focus ไปที่จุดใดจุดหนึ่ง 
7. การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

6. การบริหาร 1. การบริหารจัดการยังขาดธรรมาภิบาล 
2. ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะขาดวิสัยทัศน์ 
3. ผู้บริหารไม่เป็ดใจยอมรับความคิดเห็นต่าง 
4. ผู้บริหาร บริหารแบบลอยตัวไม่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาที่บุคลากร

หรือสาขาประสบปัญหา 
5. ผู้บริหารคระไม่มีความกระตือรือร้นในการบริหารจัดการและแก้ปัญหา

ภายในคณะ 
6. อยากให้ผู้บริหารในคณะเดินไปดูสอบถามการเรียน-การสอนแต่ละ

หลักสูตร สอบถามปัญหา, ข้อเสนอแนะต่างๆ ถ้าไม่ลงไปดูก็จะไม่เห็น
ปัญหา (เด็กจึงไม่มาเรียน) 

7. การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นธรรม 
8. การขับเคลื่อนของคณะไม่ชัดเจน 
9. ไม่มีการรายงานผลการศึกษาไปให้ผู้ปกครองทราบ 
10. ไม่มีความแตกต่างจากสถาบันอ่ืน ๆ 
11. หลักสูตรควรมีศูนย์บริการวิชาชีพเฉพาะทางเพ่ือเป็นการส่งเสริมภารกิจ

เพ่ิมเติมของสาขาและสามารถใช้เป็นช่องทางเพ่ิมรายได้แก่คณะอีกทาง
หนึ่ง เช่น Design center 
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ปัจจัย เรื่อง 
12. ผู้นำคณะต้องพาคนในคณะออกสู่ภายนอกมหาวิทยาลัยสู่สาธารณะให้

มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศเด็น 
13. แม้บางช่วงปีภาระงานสอนไม่หนักมากแต่ก็ต้องทำงานส่วนกลางของ

คณะ/มหาวิทยาลัย/จังหวัด เยอะมาก ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มที
ด้วย 
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ปัจจัยภายนอก 
ปัจจัย เรื่อง 

1. ความมีชื่อเสียง 1. ชื่อเสียงและแบรนด์ของมหาวิทยาลัยยังไม่มีความน่าเชื่อถือ 
2. ชื่อเสียงของคณะยังไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ 
3. ความน่าเชื่อถือของแบรนด์คณะ แบรนด์มหาลัยยังน้อย 
4. แบรนด์มหาลัยยังไม่ติดตลาด 

2. ความเชื่อม่ัน 1. ความเชื่อมั่นในชื่อเสียงมหาลัยที่มีต่อผู้เรียนยังไม่มากพอ 
2. ความเชื่อมั่นของคณะวิศวฯที่มีต่อคนภายนอกและผู้ปกครอง 
3. ความน่าเชื่อถือของหลักสูตรที่เกิดขึ้นใหม่ ผู้ปกครอง หรือผู้เรียนยังไม่มีความ

น่าเชื่อถือ 
3. หลักสูตร 1. หลักสูตรที่เหมือนกันกับมหาวิทยาลัยใกล้เคียง 

2. มหาวิทยาลัยเปิดสอนด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์มีเพ่ิมขึ้นและตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มี
ความเจริญมากกว่า มกส. 

3. แนวโน้มงานทางด้านวิศวกรรมดลจิสติกส์เป็นไปในทิศทางเพ่ิมข้ึนทุกปี “เรียนไป
ไม่ตกงาน” 

4. จำนวนนักศึกษา 1. จำนวนนักเรียน เด็กแรกเกิด เด็กเรียนมหาลัย ลดลงทุกปี อัตราการตกออกเยอะ 
2. จำนวนประชากรเด็กที่ลดลง 

5. การประชาสัมพันธ์ 1. รูปแบบการประชาสัมพันธ์ของคณะและหลักสูตรยังเป็นแบบเดิม ๆ และเป็น
แบบขายตรงมากเกินไป เด็กสมัยนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อน 

6. อ่ืนๆ 1. ค่านิยมในการหยุดพักการเรียน เพ่ือค้นหาสิ่งที่ตนชอบของนักเรียน ม.6 
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2.2 ผลวิเคราะห์ปัจจัยและโอกาส 
ปัจจัยภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปัจจัยภายใน 
งานบริหารและวางแผน 1) สถานที่การเรียนการสอนเด็กเข้ามาแล้วไม่เกิดความประทับใจ 

2) ครุภัณฑ์เฉพาะสาขาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของนักศึกษาด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

3) ห้องเรียนขาดแอร์เป็นบางห้อง 
4) ระบบสาธารณูปโภค อาคาร สถานที่ ห้องเรียน จัดให้มีความ

ทันสมัย 
5) ปรับห้องเรียนให้เป็นระบบปรับอากาศมีความทันสมัย 
6) คณะควรเพิ่มเงินซื้อเครื่องมือในสโตร์ที่อาคารวิศวกรรมการผลิต

เพราะขาดแคลน มีไม่พอสำหรับฝึกนักศึกษา เช่น ดอกสว่าน,  
คีบ,  ประเจ,  ใบเลื่อย,  มึดกลึง,  Tool  ต่าง ๆ 

7) เครื่องมือครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอส่วนที่มีก็
ทำไม่ทันสมัย 

8) ครุภัณฑเ์ครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
ทักษะให้แก่ผู้เรียนไม่เพียงพอ 

9) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่ทันสมัยและไม่ดึงดูดใจสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้เรียน 

10) นักศึกษาขาดพ้ืนที่ Co-working space 
11) เพ่ือวัสดุโครงการสอนไม่พอ อาจารย์ก็สอนปฏิบัติได้ไม่เต็ม

หลักสูตร ทำให้การฝึกปฏิบัติไม่ได้ผล มีผลทำให้นักศึกษารุ่นน้อง
ไม่มาสมัครเรียน เพราะไม่มีวัสดุฝึกเหมือนที่อ่ืน 

12) วิชาปฏิบัติในหลักสูตรปริญญาตรีมีงานวัสดุโครงการสอน 2,000 
บาท/วิชาสอนเด็ก 30 คน เฉลี่ยเงินค่าวัสดุเหลือเพียง 80 บาท/
คน ต้องสอน 15 สัปดาห์ เงินค่าวัสดุไม่พอเพียงต้องมี 10,000 
บาทต่อวิชา 

13) ควรมีพื้นที่สำหรับนั่งทำงาน เช่น ห้องพักนักศึกษา/ห้องทำงาน 
14) เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
15) สถานที่ทำการเรียนการสอนไม่หน้าประทับใจ 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปัจจัยภายใน 
16) สิ่งสนับสนุนไม่เพียงพอ ยังขาดคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เก้าอ้ี+

โต๊ะ ที่จอดรถ โรงงาน 
17) การบริหารจัดการทรัพยากรในคณะ เช่น การใช้ห้องต่างสาขา

อ่ืนๆ 
18) หอพักแพงมากผ่อนจ่ายไม่ได้ 
19) ขาดป้ายบอกสาขาตามเส้นทาง 
20) สภาพแวดล้อม/ห้องเรียน/ครุภัณฑ์/สิ่งอำนวยความสะดวกต่อ

นักศึกษา 
21) ครุภัณฑ์เสี่ยมสภาพไม่ทันเทคโนโลยีช้ากว่าอาชีวะ 
22) ควรมีการ upskill ของอาจารย์ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้ความรู้

ใหม่ทันต่ออุตสาหกรรม 
23) ผลงานวิชาการ การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการยังน้อย 
24) อาจารย์ถูกส่งให้ไปประชุมเวลาที่มีการสอนนักศึกษาในคาบเรียน

ปกติ ทำให้ 1 ภาคเรียนมีเวลาสอนแค่ 10-11 สัปดาห์ จาก 16 
สัปดาห์ จึงสอนไม่ทัน และนักศึกษาไม่พอใจเมื่อถึงเวลาเรียน
อาจารย์ไม่สอน อาจารย์ต้องไปประชุมแสดงว่าการประชุมมี
ความสำคัญกว่าสอนหนังสือ นี้คือเหตุผลที่นักศึกษาใหม่จึงไม่มา
สมัครเรียนที่นี้ 

25) ต่อไปการประชุมต่างๆ ทั้งคณะ สาขา หลักสูตร ควรจัดประชุม
ออนไลน์ นอกเวลาสอนหนังสือของอาจารย์ ให้เขาไปสอน
นักศึกษาตามตารางสอน *ถ้าอาจารย์ไปประชุมเขาก็ไม่มาเรียน
ที่นี้เด็ดขาด* 

26) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสาขาก่อนพร้อมมีจิตอาสาใน
สาขา 

27)  คุณวุฒิอาจารย์ยังต่ำ 
28) ชื่อเสียง/ความเชี่ยวชาญ/ผลงานของอาจารย์ยังน้อย เช่น ผศ. 

รศ. รางวัลต่างๆ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้, สภาพแวดล้อม 
29) ขาดการติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการภายนอกท่ีจะรับ

นักศึกษาไปทำงานด้วย 
30) สร้างเครือข่าย mou 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปัจจัยภายใน 
31) เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ 
32) ควรมีการรับประกันการมีงานทำ 
33) ควรสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ 
34) มีการขับเคลื่อน mou เพ่ือให้เกิดการทำงานร่วมกัน 
35) การบริหารจัดการยังขาดธรรมาภิบาล 
36) ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะขาดวิสัยทัศน์ 
37) ผู้บริหารไม่เป็ดใจยอมรับความคิดเห็นต่าง 
38) ผู้บริหาร บริหารแบบลอยตัวไม่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาที่

บุคลากรหรือสาขาประสบปัญหา 
39) ผู้บริหารคระไม่มีความกระตือรือร้นในการบริหารจัดการและ

แก้ปัญหาภายในคณะ 
40) อยากให้ผู้บริหารในคณะเดินไปดูสอบถามการเรียน-การสอนแต่

ละหลักสูตร สอบถามปัญหา, ข้อเสนอแนะต่างๆ ถ้าไม่ลงไปดูก็
จะไม่เห็นปัญหา (เด็กจึงไม่มาเรียน) 

41) การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นธรรม 
42) การขับเคลื่อนของคณะไม่ชัดเจน 
43) ไม่มีการรายงานผลการศึกษาไปให้ผู้ปกครองทราบ 
44) ไม่มีความแตกต่างจากสถาบันอ่ืน ๆ 
45) หลักสูตรควรมีศูนย์บริการวิชาชีพเฉพาะทางเพ่ือเป็นการส่งเสริม

ภารกิจเพ่ิมเติมของสาขาและสามารถใช้เป็นช่องทางเพ่ิมรายได้
แก่คณะอีกทางหนึ่ง เช่น Design center 

46) ผู้นำคณะต้องพาคนในคณะออกสู่ภายนอกมหาวิทยาลัยสู่
สาธารณะให้มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในประเทศเด็น 

47) แม้บางช่วงปีภาระงานสอนไม่หนักมากแต่ก็ต้องทำงานส่วนกลาง
ของคณะ/มหาวิทยาลัย/จังหวัด เยอะมาก ไม่สามารถพัฒนา
ตนเองได้เต็มทีด้วย 

งานบริการการศึกษาและวิจัย 1) ควรมีการ upskill ของอาจารย์ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้ความรู้
ใหม่ทันต่ออุตสาหกรรม 

2) การสอนของของอาจารย์ไม่ได้สอนเต็มท่ี 
3) ผลงานวิชาการ การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการยังน้อย 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปัจจัยภายใน 
4) ECO ของผู้สอนที่ไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่นักศึกษาผู้เรียน 
5) อาจารย์ถูกส่งให้ไปประชุมเวลาที่มีการสอนนักศึกษาในคาบเรียน

ปกต ิทำให้ 1 ภาคเรียนมีเวลาสอนแค่ 10-11 สัปดาห์ จาก 16 
สัปดาห์ จึงสอนไม่ทัน และนักศึกษาไม่พอใจเมื่อถึงเวลาเรียน
อาจารย์ไม่สอน อาจารย์ต้องไปประชุมแสดงว่าการประชุมมี
ความสำคัญกว่าสอนหนังสือ นี้คือเหตุผลที่นักศึกษาใหม่จึงไม่มา
สมัครเรียนที่นี้ 

6) อาจารย์สอนไม่เต็มที่/สอนไม่เต็มเวลา 
7) ต่อไปการประชุมต่างๆ ทั้งคณะ สาขา หลักสูตร ควรจัดประชุม

ออนไลน์ นอกเวลาสอนหนังสือของอาจารย์ ให้เขาไปสอน
นักศึกษาตามตารางสอน *ถ้าอาจารย์ไปประชุมเขาก็ไม่มาเรียน
ที่นี้เด็ดขาด* 

8) สอนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
9) มีจิตสำนึกในการเป็นครู 
10) มีใจที่มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนให้นักศึกษามีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ 
11) คุณวุฒิอาจารย์ยังต่ำ 
12) ตำแหน่งทางวิชาการน้อย 
13) คุณภาพของนักศึกษาที่ผลิต 
14) อาจารย์ยังไม่แข็งแรงในการพัฒนาตัว (ยังไม่เก่งมีชื่อเสียง) 
15) ปรับทัศนคติ อาจารย์ในการเรียนการสอนเพ่ือทำให้นักศึกษามี

คุณภาพ 
16) อัตรส่วนหลักสูตรต่ออาจารย์มาก(อาจารย์ 1 คน บางก็มีการได้

รับผิดชอบ 2 หลักสูตร ทำให้ประสิทธิภาพต่ำ) 
17) อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรไม่อยู่ในสาขาเดียวกัน 
18) มีความมุ่งมั่น สอบ/และอยู่ดูแลให้คำชี้แนะแก่ลูกศิษย์ 
19) มีการสอนภาคปฏิบัติที่เข้มข้นเพ่ือเป็นความรู้วิชาชีพให้นำไปใช้

ได้ในอนาคต 
20) กำหนดอาจารย์ผู้สอนไม่ตรงตามความชำนาญ 
21) อาจารย์ผู้สอนไม่เข้าสอน 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปัจจัยภายใน 
22) อาจารย์ผู้สอนไม่เตรียมสอน 
23) ไม่มีระบบประเมินการสอนเป็นรายชั่วโมงเพ่ือให้นักศึกษา

แสดงออกความพอใจการสอน 
24) การเรียนการสอนมีการเอาใจใส่ต่อนักศึกษา 
25) ชื่อเสียง/ความเชี่ยวชาญ/ผลงานของอาจารย์ยังน้อย เช่น ผศ. 

รศ. รางวัลต่างๆ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้, สภาพแวดล้อม 
26) การสร้างบรรยากาศทางวิชาการยังน้อย 
27) ปรับทัศนคติที่นักศึกษาต้องทำตามอาจารย์ควรปรับตัวลงไปหา

นักศึกษา 
28) การบูรณาการร่วมกันระหว่างสาขา (หลักสูตร) ยังมีน้อย 
29) เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม 
30) มีความทันสมัยของหลักสูตร 
31) คณะเองยังมีงานประกวดน้อยยังไม่ดังพอ 
32) การเรียนขาดภาคปฏิบัติ (ภาคปฏิบัติน้อย) 
33) มีหลักสูตรจำนวนมากเกินไปไม่ Focus ไปที่จุดใดจุดหนึ่ง 
34) การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

งานพัฒนานักศึกษา 1) ขาดพ้ืนที่สนทนาการของนักศึกษา 
2) ปัญหาการบังคับอยู่หอพักในมหาวิทยาลัย 
3) การดูแลนักศึกษา ปากต่อปาก รุ่นพี่ สู่ รุ่นน้อง 
4) อยากให้มีการจัดดูงานของนักศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง เพ่ือให้

นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการเรียน/มีเป้าหมาย 
5) กิจกรรมของนักศึกษาทั้งหน่วยงานระดับบนจนถึงระดับคณะไม่มี

ความครีเอท ไม่มีกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ และเป็นอัต
ลักษณ์ทั้งของคณะและมหาวิทยาลัย 

6) นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนมากเกินไป 
7) เสริมทักษะให้ในสิ่งที่มีประโยชน์ 
8) นักศึกษาไม่มีที่หลบฝน 
9) นักศึกษาขาดความภาคภูมิใจในคณะ 
10) ขาดกิจกรรมระหว่างพ่ี-น้อง 
11) การดูแลเอาใจใส่นักศึกษาให้เหมือนลูกหลาน 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปัจจัยภายใน 
12) สร้างความประทับใจให้กับนักศึกษา 
13) ไม่มีทุนสำหรับนักศึกษา 
14) อยากได้/หรือควรมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในห้องเรียน 
15) สิ่งจูงใจ/ทุนการศึกษา 

 
ปัจจัยภายนอก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปัจจัยภายนอก 
งานบริหารและวางแผน 1) ชื่อเสียงและแบรนด์ของมหาวิทยาลัยยังไม่มีความน่าเชื่อถือ 

2) ชื่อเสียงของคณะยังไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ 
3) ความน่าเชื่อถือของแบรนด์คณะ แบรนด์มหาลัยยังน้อย 
4) แบรนด์มหาลัยยังไม่ติดตลาด 
5) ความเชื่อมั่นในชื่อเสียงมหาลัยที่มีต่อผู้เรียนยังไม่มากพอ 
6) ความเชื่อมั่นของคณะวิศวฯที่มีต่อคนภายนอกและผู้ปกครอง 

งานบริการการศึกษาและวิจัย 1) ชื่อเสียงและแบรนด์ของมหาวิทยาลัยยังไม่มีความน่าเชื่อถือ 
2) ชื่อเสียงของคณะยังไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ 
3) ความน่าเชื่อถือของแบรนด์คณะ แบรนด์มหาลัยยังน้อย 
4) แบรนด์มหาลัยยังไม่ติดตลาด 
5) ความเชื่อมั่นในชื่อเสียงมหาลัยที่มีต่อผู้เรียนยังไม่มากพอ 
6) ความเชื่อมั่นของคณะวิศวฯที่มีต่อคนภายนอกและผู้ปกครอง 
7) ความน่าเชื่อถือของหลักสูตรที่เกิดขึ้นใหม่ ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน

ยังไม่มีความน่าเชื่อถือ 
8) หลักสูตรที่เหมือนกันกับมหาวิทยาลัยใกล้เคียง 
9) มหาวิทยาลัยเปิดสอนด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์มีเพ่ิมขึ้นและตั้งอยู่

ในพ้ืนที่ที่มีความเจริญมากกว่า มกส. 
10) แนวโน้มงานทางด้านวิศวกรรมดลจิสติกส์เป็นไปในทิศทาง

เพ่ิมข้ึนทุกปี “เรียนไปไม่ตกงาน” 
11) จำนวนนักเรียน เด็กแรกเกิด เด็กเรียนมหาลัย ลดลงทุกปี อัตรา

การตกออกเยอะ 
12) จำนวนประชากรเด็กที่ลดลง 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปัจจัยภายนอก 
13) รูปแบบการประชาสัมพันธ์ของคณะและหลักสูตรยังเป็น

แบบเดิมๆและเป็นแบบขายตรงมากเกินไป เด็กสมัยนี้ไม่เหมือน
เมื่อก่อน 

14) ค่านิยมในการหยุดพักการเรียน เพ่ือค้นหาสิ่งที่ตนชอบของ
นักเรียน ม.6 

งานพัฒนานักศึกษา 1) ความเชื่อมั่นในชื่อเสียงมหาลัยที่มีต่อผู้เรียนยังไม่มากพอ 
2) ความเชื่อมั่นของคณะวิศวฯที่มีต่อคนภายนอกและผู้ปกครอง 

 
โอกาสที่สามารถปรับปรุงให้คณะเกิดความก้าวหน้า 

เรื่อง ผู้รับผิดชอบ 
1. นำองค์ความรู้ที่หลากหลายกระจายลงสู่ชุนชน เช่น การสร้าง

อุปกรณ์ที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงานลง ช่วยหาวิธีและกลยุทธ์
การสร้างรายได้ 

งานบริหารและวางแผน/ งาน
บริการการศึกษาและวิจัย 

2. อยากให้คณะเข้าไปส่งเสริมอุปกรณ์ท่ีทันสมัยให้กับชุมชน งานบริหารและวางแผน/ งาน
บริการการศึกษาและวิจัย/ งาน

พัฒนานักศึกษา 
3. อยากให้มีวิทยากรด้านการออกแบบ และส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้

ความรู้กับชุมชนมากข้ึน 
งานบริการการศึกษาและวิจัย 

4. ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ที่มีความหลากหลายเพิ่มข้ึน งานบริการการศึกษาและวิจัย/ 
งานพัฒนานักศึกษา 

5. อยากให้ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการที่มีความ
หลากหลายด้านมากยิ่งขึ้น 

งานบริหารและวางแผน/ งาน
บริการการศึกษาและวิจัย 
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แนวทางการเพิ่มจำนวนนักศึกษา 
แนวทาง โครงการ 
การแนะแนว 

 
แบบออนไลน์ 
1. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ FB, YouTube, Google Ads, Etc. 
2. ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับบรรยากาศการเรียนของ นศ. ที่รับเข้าปี 2564 
3. สร้างช่อง channel สำหรบัโปรโมท โดยนักศึกษา 
แบบออฟไลน์ 
1. กิจกรรมเปิดบ้าน 
2. กิจกรรมกับโรงเรียนมัธยมในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
4. โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายครูแนะแนวในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์และพ้ืนที่

ใกล้เคียง 
5. โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน 
6. โครงการจัดค่ายวิศวะฯ 

การพัฒนาหลักสูตร 1. ปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบ CIWIE หรือในรูปแบบอื่น เช่น หลักสูตรประดับ 
ปวส. ควบปริญญาตรี 

2. เปิดหลักสูตร ป.ตรี ทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
3. เปิดหลักสูตรรองรับการมีงานทำ 100 % 

การบริการวิชาการ 1. โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ฯ 
2. โครงการจัดแข่งขันโครงงานวิชาการ ฯ 
3. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขางานที่มีในคณะ ฯ 
4. โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ฯ 
5. ออกค่ายอาสาวิศวะ ฯ 
6. โครงการอาจารย์วิศวกรรม พบประชาชน ฯ 

ทุนการศึกษา 1. ให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กผู้มีผลการเรียนดี ฯ 
ประชาสัมพันธ์จาก 
MOU 

1. ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯ 
2. สร้าง MOU กับมหาวิทยาลัยต่างชาติ ฯ 
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2.3 สถานการณ์ทักษะแรงงาน (Skill Set/ Skill Mapping) ในอนาคต แหล่งข้อมูลการวิเคราะห์ 
Skill Set รายหลักสูตร 
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แหล่งข้อมูลการวิเคราะห์ Skill Set รายหลักสูตร (รายอุตสาหกรรม) 
1. https://th.jobsdb.com/en-th/articles/jobsdb-2021-salary-report/ 
2. https://skill.kmitl.ac.th 
ฯลฯ  
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ตารางท่ี 2.1. วิเคราะห์หา Skill Set ของหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน และหลักสูตรกลุ่มสีฟ้าที่ มกส. ที่คาดว่าจะเปิดสอนในอนาคต 
  

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับ ทักษะที่จำเป็นจำก่อนและหลังโควิด-19 
Hard Skill Soft Skill 

  ทักษะ…… ทักษะ…… ทักษะ…… ทักษะ…… ทักษะ…… ทักษะ…… ทักษะ…… ทักษะ…… 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  ปวส.   

1.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ปวส. ทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์, ทักษะในการ ปรบัปรุง
พัฒนาระบบการทำงานด้านการผลิต, ทักษะปฏิบตัิและโครงการด้าน
การผลิต, ทักษะปฏิบตัิการใช้ซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ ์

ทำงานเป็นทีม (Teamwork), แก้ไขปัญหา (Problem Solving), การ
สื่อสาร (Communication), ความเป็นผู้นำ (Leadership) 

2.สาขาวิชาเทคนิคยานยนต ์ ปวส. การปฏิบัติงานด้านยานยนต์และยานยนต์สมัยใหม่, ภาษา การสื่อสาร
และการประสานงานในองค์กร, การประเมินและวิเคราะห์ปญัหาด้าน
ยานยนต์, การแกไ้ขปัญหาและการประยุกต์ใช้ความรูด้้านยานยนต์, 
การบริหารจัดการงานด้านยานยนต์ 

มีความรู้ทางทฤษฎี มีความคิดสร้างสรรคด์้านยานยนต์และยานยนต์
สมัยใหม,่ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต สำนึกในจรรยา
วิชาชีพ รับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสงัคม, มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพื่อ
วางแผนเตรยีมการปรับปรุงและพฒันาตนเอง, มีทักษะในการทำงานป็
นทีมและมภีาวะความเป็นผู้นำ, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
สร้างสรรค์นวตักรรมด้านยานยนต ์

3.สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัต ิ

ปวส. Embedded Systems, Programming (C++/python/etc.), 
Computer Networking, Electronic circuit 

Complex Problem Solving, Analytical and Critical Thinking, 
Decision Making, Collaboration 

4.สาขาวิชาเทคโนโลยีจสิติกส์
และการขนส่ง 

ปวส. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมลู, ทักษะด้านการจดัการขนส่ง, ทักษะการใช้
เทคโนโลยี, ทักษะการจดัการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 

ด้านการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้, การคดิ วิเคราะห์และแก้ปญัหา
ในการปฏิบัติงาน, ด้านภาวะผู้นำ, การเป็นผู้ประกอบการ 

5.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ปวส. ทักษะเกี่ยวกับความปลอดภยัในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า, ทักษะ
เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือ และเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม, ทักษะเกีย่วกับงานติดต ั้งทางไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและการ 
บำรุงรักษา, ทักษะในการเขียนแบบและอ่านแบบทางไฟฟ้า 

ความคิดสร้างสรรค,์ ด้านภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม, การสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
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1.คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับ ทักษะที่จำเป็นจำก่อนและหลังโควิด-19 
Hard Skill Soft Skill 

  ทักษะ…… ทักษะ…… ทักษะ…… ทักษะ…… ทักษะ…… ทักษะ…… ทักษะ…… ทักษะ…… 
6.สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก ปวส. Visual Communication, Design Management, Digital 

Creativity, Adobe Creatives Suite 
Storytelling, Leadership, Teamwork, Presentation 

7.สาขาวิชาเทคนิค
สถาปัตยกรรม 

ปวส. Architectural Design, Construction/ Revit, Sketchup, 
AutoCAD 

Creativity Skills, Management, Presentations, English 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 
ปี 

ปริญญาตรี   

1.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตร ี AutoCAD, Solid work, Mechanical engineering, Microsoft 
excel, piping design, Manufacturing, Power plants 
engineering, Machine design, Automation engineering 

Problem Solving, Communication, Teamwork, Leadership, 
Creativity, Adaptability 

2.สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส ์ ปริญญาตร ี Logistics and Supply Chain Management, Industrial 
Engineering, Transportation Engineering, 
Microsoft Excel 

Leadership, Management, English, Negotiation 

3.วิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบอัตโนมัต ิ

ปริญญาตร ี ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต, ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและ
ควบคุมการผลติ, ความรูเ้กี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมทั้ง
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
(Technology use, monitoring and control) 

ทำงานเป็นทีม (Teamwork), แก้ไขปัญหา (Problem Solving), การ
สื่อสาร (Communication), ความเป็นผู้นำ (Leadership) 

4.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบอัตโนมัต ิ

ปริญญาตร ี Robotics & AI Engineer, Software Development, Network & 
Security   Engineer, Database Management and Cloud 
Computing 

Analytical thinking and innovation, Critical thinking and 
analysis, Complex problem-solving, Resilience, stress 
tolerance and flexibility, Leadership and social influence, 
Communications, Information, and Media Literacy, Active 
learning and learning strategies, Computing and ICT Literacy 
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1.คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับ ทักษะที่จำเป็นจำก่อนและหลังโควิด-19 
Hard Skill Soft Skill 

  ทักษะ…… ทักษะ…… ทักษะ…… ทักษะ…… ทักษะ…… ทักษะ…… ทักษะ…… ทักษะ…… 
5.สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร 

ปริญญาตร ี ทักษะด้านการเขยีนแบบด้วยคอมพิวเตอร์, ทักษะด้านอากาศยาน
เกษตร (โดรน), ทักษะด้านเกษตรอัจฉริยะ, ทักษะดา้น GPS, ทักษะ
ด้านระบบควบคุมอัตโนมัต ิ

ความซื่อสัตย์, ความขยัน, ความใฝ่เรยีนรู้, ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม, ภาวะความเป็นผู้นำ 

6.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส ์

ปริญญาตร ี Microsoft excel, plc,, electrical engineering, mat lab, t 
python, selenium, agile methodologies, Microsoft word, 
Test automation, Plc programing, automation, java, Project 
management, Process improvement, C++, manufacturing, 
scada, Programmable logic, controller, automated software, 
testing, Control system design, sql, electronics, C#, react, 
html 

Teamwork, Public speaking, Customer service, 
management, lecturing, Hebrew, English, Team leadership, 
Problem solving, Engineering management, English as a 
second language, Team management, communication 

7.สาขาวิชานวัตกรรมการ
ออกแบบ 

ปริญญาตร ี Visual Communication, Craft and Mass Production, 3D and 
Virtual, Communication, Creative 

Storytelling, Leadership, Teamwork, Presentation 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3 
ปี เทียบโอน/ต่อเนื่อง 

    

1.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตร ี AutoCAD, Solid work, Mechanical engineering, Microsoft 
excel, piping design, Manufacturing, Power plants 
engineering, Machine design, Automation engineering 

Problem Solving, Communication, Teamwork, Leadership, 
Creativity, Adaptability 

2.สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสา
หการ 

ปริญญาตร ี ทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยดี้าน
การผลิต, ทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน ปรบัปรุงพัฒนา 

ทำงานเป็นทีม (Teamwork), แก้ไขปัญหา (Problem Solving), การ
สื่อสาร (Communication), ความเป็นผู้นำ (Leadership) 
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1.คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับ ทักษะที่จำเป็นจำก่อนและหลังโควิด-19 
Hard Skill Soft Skill 

  ทักษะ…… ทักษะ…… ทักษะ…… ทักษะ…… ทักษะ…… ทักษะ…… ทักษะ…… ทักษะ…… 
ระบบการทำงานด้านการผลติ, ทักษะปฏิบัติและความสามารถในการ
ทำงานรูปแบบโครงการด้านการผลิต, ทักษะปฏิบตัิการใช้ซ่อมบำรุง
เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยดี้านการผลิต 

3.สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล 

ปริญญาตร ี การปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรต้นกำลัง การออกแบบระบบ และการ
วางแผน, การประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร, การประเมินและวิเคราะห์เครื่องจักร ระบบ และกระบวนการ, 
การแก้ปัญหาเครื่องจักร ระบบ และกระบวนการ 

มีความรูด้้านเครื่องจักรต้นกำลัง ออกแบบระบบ และการวางแผน, มี
ระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา ซื่อสตัยส์ุจรติ สำนึกในจรรยาวิชาชีพ 
รับผิดชอบต่อหนา้ที่และสังคม, มกีิจนิสัยในการค้นคว้าเพื่อวางแผน
เตรียมการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง, มีความคิดสร้างสรรค ์

4.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เกษตร 

ปริญญาตร ี ทักษะด้านการเขยีนแบบด้วยคอมพิวเตอร์, ทักษะด้านอากาศยาน
เกษตร (โดรน), ทักษะด้านเกษตรอัจฉริยะ, ทักษะดา้น GPS, ทักษะ
ด้านระบบควบคุมอัตโนมัต ิ

ความซื่อสัตย์, ความขยัน, ความใฝ่เรยีนรู้, ความมีวินัย ตรงต่อเวลา 
และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม, ภาวะความเป็นผู้นำ 

5.สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสา
หการและระบบอัตโนมตั ิ

ปริญญาตร ี ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต, ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและ
ควบคุมการผลติ, ความรูเ้กี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมทั้ง
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
(Technology use, monitoring and control) 

ทำงานเป็นทีม (Teamwork), แก้ไขปัญหา (Problem Solving), การ
สื่อสาร (Communication), ความเป็นผู้นำ (Leadership) 

6.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบอัตโนมัต ิ

ปริญญาตร ี Robotics & AI Engineer, Software Development, Network & 
Security   Engineer, Database Management and Cloud 
Computing 

Analytical thinking and innovation, Critical thinking and 
analysis, Complex problem-solving, Resilience, stress 
tolerance and flexibility, Leadership and social influence, 
Communications, Information, and Media Literacy, Active 
learning and learning strategies, Computing and ICT Literacy 
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วิเคราะห์หา Soft skill mapping ของหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบันและหลักสูตรกลุ่มสีฟ้าที่ มกส. ที่คาดว่าจะเปิดสอนในอนาคต 
  

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับ ทักษะที่จำเป็นจำก่อนและหลังโควิด-19 
Soft Skill 

  ทักษะ 

Leadership & 
Social 

Influence 
ทักษะการเป็น

ผู้นำและ
อิทธิพลทาง

สังคม 

ทักษะ 

Complex 
problem-
solving  

ทักษะการ
แก้ปัญหาท่ี
ซับซ้อน 

ทักษะ 
Creativity, 
originality 

and initiative 
ทักษะ

ความคิด
สร้างสรรค์

และการริเร่ิม
สิ่งใหม ่

ทักษะ 
Resilience, 

stress 
tolerance 

and 
flexibility 
ทักษะการ
รับมือกับ

ปัญหา อดทน
ต่อความ

กดดัน ทักษะ
การปรับตัว 

ทักษะ 
Active 

learning and 
learning 
strategies 
ทักษะการ
เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 

ทักษะ 
Technology 

use, 
monitoring 
and control 
ทักษะการใช้ 
ดูแล และ
จัดการ

เทคโนโลย ี

ทักษะ 
Critical 

Thinking and 
Decision 
making 

การคิดเชิง
วิเคราะห์และ
เลือกตัดสินใจ 

ทักษะ 
Communicat

ion Skill 
ทักษะการ
สื่อสาร  

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  ปวส.         

1.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ปวส. ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 

2.สาขาวิชาเทคนิคยานยนต ์ ปวส. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

3.สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัต ิ

ปวส. ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  

4.สาขาวิชาเทคโนโลยีจสิติกส์
และการขนส่ง 

ปวส. ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  
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1.คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับ ทักษะที่จำเป็นจำก่อนและหลังโควิด-19 
Soft Skill 

  ทักษะ 

Leadership & 
Social 

Influence 
ทักษะการเป็น

ผู้นำและ
อิทธิพลทาง

สังคม 

ทักษะ 

Complex 
problem-
solving  

ทักษะการ
แก้ปัญหาท่ี
ซับซ้อน 

ทักษะ 
Creativity, 
originality 

and initiative 
ทักษะ

ความคิด
สร้างสรรค์

และการริเร่ิม
สิ่งใหม ่

ทักษะ 
Resilience, 

stress 
tolerance 

and 
flexibility 
ทักษะการ
รับมือกับ

ปัญหา อดทน
ต่อความ

กดดัน ทักษะ
การปรับตัว 

ทักษะ 
Active 

learning and 
learning 
strategies 
ทักษะการ
เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 

ทักษะ 
Technology 

use, 
monitoring 
and control 
ทักษะการใช้ 
ดูแล และ
จัดการ

เทคโนโลย ี

ทักษะ 
Critical 

Thinking and 
Decision 
making 

การคิดเชิง
วิเคราะห์และ
เลือกตัดสินใจ 

ทักษะ 
Communicat

ion Skill 
ทักษะการ
สื่อสาร  

 

5.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ปวส. ✓ ✓ ✓   ✓  ✓ 

6.สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก ปวส. ✓  ✓     ✓ 

7.สาขาวิชาเทคนิค
สถาปัตยกรรม 

ปวส. ✓  ✓ ✓    ✓ 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ปริญญาตรี         

1.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตร ี ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 

2.สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส ์ ปริญญาตร ี ✓  ✓ ✓ ✓   ✓ 

4.วิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบอัตโนมัต ิ

ปริญญาตร ี ✓ ✓ ✓     ✓ 
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1.คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับ ทักษะที่จำเป็นจำก่อนและหลังโควิด-19 
Soft Skill 

  ทักษะ 

Leadership & 
Social 

Influence 
ทักษะการเป็น

ผู้นำและ
อิทธิพลทาง

สังคม 

ทักษะ 

Complex 
problem-
solving  

ทักษะการ
แก้ปัญหาท่ี
ซับซ้อน 

ทักษะ 
Creativity, 
originality 

and initiative 
ทักษะ

ความคิด
สร้างสรรค์

และการริเร่ิม
สิ่งใหม ่

ทักษะ 
Resilience, 

stress 
tolerance 

and 
flexibility 
ทักษะการ
รับมือกับ

ปัญหา อดทน
ต่อความ

กดดัน ทักษะ
การปรับตัว 

ทักษะ 
Active 

learning and 
learning 
strategies 
ทักษะการ
เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 

ทักษะ 
Technology 

use, 
monitoring 
and control 
ทักษะการใช้ 
ดูแล และ
จัดการ

เทคโนโลย ี

ทักษะ 
Critical 

Thinking and 
Decision 
making 

การคิดเชิง
วิเคราะห์และ
เลือกตัดสินใจ 

ทักษะ 
Communicat

ion Skill 
ทักษะการ
สื่อสาร  

 

5.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบอัตโนมัต ิ

ปริญญาตร ี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

6.สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร 

ปริญญาตร ี ✓  ✓ ✓ ✓    

7.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส ์

ปริญญาตร ี ✓ ✓ ✓   ✓  ✓ 

8.สาขาวิชานวัตกรรมการ
ออกแบบ 

ปริญญาตร ี ✓  ✓   ✓  ✓ 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3 
ปี เทียบโอน/ต่อเนื่อง 

ปริญญาตรี         



39 
 

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับ ทักษะที่จำเป็นจำก่อนและหลังโควิด-19 
Soft Skill 

  ทักษะ 

Leadership & 
Social 

Influence 
ทักษะการเป็น

ผู้นำและ
อิทธิพลทาง

สังคม 

ทักษะ 

Complex 
problem-
solving  

ทักษะการ
แก้ปัญหาท่ี
ซับซ้อน 

ทักษะ 
Creativity, 
originality 

and initiative 
ทักษะ

ความคิด
สร้างสรรค์

และการริเร่ิม
สิ่งใหม ่

ทักษะ 
Resilience, 

stress 
tolerance 

and 
flexibility 
ทักษะการ
รับมือกับ

ปัญหา อดทน
ต่อความ

กดดัน ทักษะ
การปรับตัว 

ทักษะ 
Active 

learning and 
learning 
strategies 
ทักษะการ
เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 

ทักษะ 
Technology 

use, 
monitoring 
and control 
ทักษะการใช้ 
ดูแล และ
จัดการ

เทคโนโลย ี

ทักษะ 
Critical 

Thinking and 
Decision 
making 

การคิดเชิง
วิเคราะห์และ
เลือกตัดสินใจ 

ทักษะ 
Communicat

ion Skill 
ทักษะการ
สื่อสาร  

 

1.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตร ี ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 

2.สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสา
หการ 

ปริญญาตร ี ✓ ✓ ✓     ✓ 

3.สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล 

ปริญญาตร ี ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 

4.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เกษตร 

ปริญญาตร ี ✓  ✓ ✓ ✓    

5.สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสา
หการและระบบอัตโนมตั ิ

ปริญญาตร ี ✓ ✓ ✓     ✓ 



40 
 

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับ ทักษะที่จำเป็นจำก่อนและหลังโควิด-19 
Soft Skill 

  ทักษะ 

Leadership & 
Social 

Influence 
ทักษะการเป็น

ผู้นำและ
อิทธิพลทาง

สังคม 

ทักษะ 

Complex 
problem-
solving  

ทักษะการ
แก้ปัญหาท่ี
ซับซ้อน 

ทักษะ 
Creativity, 
originality 

and initiative 
ทักษะ

ความคิด
สร้างสรรค์

และการริเร่ิม
สิ่งใหม ่

ทักษะ 
Resilience, 

stress 
tolerance 

and 
flexibility 
ทักษะการ
รับมือกับ

ปัญหา อดทน
ต่อความ

กดดัน ทักษะ
การปรับตัว 

ทักษะ 
Active 

learning and 
learning 
strategies 
ทักษะการ
เรียนรู้ด้วย

ตนเอง 

ทักษะ 
Technology 

use, 
monitoring 
and control 
ทักษะการใช้ 
ดูแล และ
จัดการ

เทคโนโลย ี

ทักษะ 
Critical 

Thinking and 
Decision 
making 

การคิดเชิง
วิเคราะห์และ
เลือกตัดสินใจ 

ทักษะ 
Communicat

ion Skill 
ทักษะการ
สื่อสาร  

 

6.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบอัตโนมัต ิ

ปริญญาตร ี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
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ตารางท่ี 2.2 วิเคราะห์ปริมาณความต้องการแรงงาน (อาชีพ) จากแหล่งต่างๆ  
เช่น ภาคราชการ-รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ (ปัจจุบัน) 

 
1.คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับ อาชีพ หรือตำแหน่งงานที่รับสมัคร (ปัจจุบัน-หลังโควิด-19) 
ปี พ.ศ. 2565 

ปริมาณความ
ต้องการ  
(คน/ปี) ภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน อื่นๆ 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง  

ปวส.    

1.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ปวส. ช่างเทคนิคปฏิบัติการ, พนักงานราชการ, ช่างซ่อมบำรุงรักษา
เครื่องจักรกล, รับราชการในหน่วยงานภาครัฐ 

ช่างซ่อมบำรุงในสถานประกอบการ, พนักงานตรวจสอบ
คุณภาพด้านการผลติ, ช่างควบคุมเครื่องจักรในการผลติ, 
ผู้ประกอบการ SME 

129,848 

2.สาขาวิชาเทคนิคยานยนต ์ ปวส. เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ (255), นายช่างเครื่องกล (145), 
พนักงานขับรถ (220), เจ้าหน้าท่ีงานธุรการ (600) 

ช่างเทคนิค (300), ช่างเทคนิคยานยนต์ประจำศูนย์บริการ
(200), ผู้ช่วยหัวหน้าช่าง (250), พนักงานฝ่ายผลิต
อุตสาหกรรมยานยนต์ (500) 

2,470 

3.สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และระบบ
อัตโนมัต ิ

ปวส. นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์, ช่าง
เทคนิคให้ความช่วยเหลือด้าน ICT, ผู้บริหารงานระบบ
คอมพิวเตอร ์

โปรแกรมเมอร์, Embedded Systems, Mobile 
Developer, Full-Stack Developer 

12,961 

4.สาขาวิชาเทคโนโลยีจิ
สติกส์และการขนส่ง 

ปวส. นักปฏิบัติการศุลกากร, นักวิชาการขนส่ง เจ้าหน้าท่ีขนส่ง, พนง.จัดส่งสินค้า, transportation 
planning, เจ้าหน้าท่ีคลังสินค้า, พนง.ตรวจเช็คสินคา้, 
import-export document, procurement office 

2,000 
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1.คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับ อาชีพ หรือตำแหน่งงานที่รับสมัคร (ปัจจุบัน-หลังโควิด-19) 
ปี พ.ศ. 2565 

ปริมาณความ
ต้องการ  
(คน/ปี) ภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน อื่นๆ 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

5.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ปวส. นายช่างไฟฟ้า, นายช่างเทคนิค, ช่างไฟฟ้า, ช่างเทคนิค, 
พนักงานการไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจ 

ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า, พนักงานตรวจซ่อมประจำบริษัท, ผู้ช่วย
วิศวกรไฟฟ้า, ช่างเขียนแบบไฟฟ้า, ช่างตรวจสอบงานระบบ
ไฟฟ้า, ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้า, ช่างตรวจซ่อมอุปกรณไ์ฟฟ้า, 
ผู้รับเหมาทางด้านไฟฟ้า 

N/A 

6.สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก ปวส. Digital Media (15,393), Graphic Design (16,003), 
Branding / Packaging Design (14,663), Interactive 
Media (8,741) 

Digital Media (15,333), Graphic Design (16,003), 
Game and Animation (8,741), Design Intrapreneur/ 
Freelancer (8,011) 

102,888 

7.สาขาวิชาเทคนิค
สถาปัตยกรรม 

ปวส. Architect (16,100), Design Architect (15,100), Project 
Architect (13,000), Draft man (6,703) 

Architect (27,100), Design Intrapreneur/ Freelancer 
(19,000), Project Architect (21,040), Draft man 
(15,000) 

133,043 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
4 ปี 

ปริญญาตรี    

1.สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

ปริญญาตร ี งานวิศวกรเครื่องกล (ปฏิบตัิการ) 117 
งานพนักงานราชการ (ครูช่าง) N/A 

ตำแหน่งวิศวกร ในกลุ่ม ดังนี ้
อุตสาหกรรมเกษตร (88), อุตสาหกรรมเบา (148), ผลิตโลหะ
เครื่องจักร (1544), อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (244), 
เคมีภณัฑ์พลาสติ กระดาษ (96), อุตสาหกรรมอื่นๆ(184) 

2,481 

2.สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิ
สติกส ์

ปริญญาตร ี วิศวกรปฏิบัติการ, นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏบิัติการ, 
นักวิชาการ 6, นักวิชาการศุลกากร 

เจ้าหน้าท่ีโลจิสติกส์, เจ้าหน้าท่ีคลงัสินค้า, วิศวกรขนส่งและ 
โลจสิติกส์, ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง 

730 
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1.คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับ อาชีพ หรือตำแหน่งงานที่รับสมัคร (ปัจจุบัน-หลังโควิด-19) 
ปี พ.ศ. 2565 

ปริมาณความ
ต้องการ  
(คน/ปี) ภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน อื่นๆ 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

3.วิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบอัตโนมัต ิ

ปริญญาตร ี วิศวกรอุตสาหการ, วิศวกรการผลติ, เจ้าหน้าท่ีกรมพลังงาน
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรมกรมแรงงาน, รับราชการในสถาบัน
อาชีวะ 

วิศวกรวางแผนการผลติ, วิศวกรควบคุมคุณภาพ, วิศวกร
ปรับปรุงกระบวนการผลิต, วิศวกรการจดัการโซ่อุปทาน
และโลจสิติกส ์

46,211 

4.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบอัตโนมัต ิ

ปริญญาตร ี นักจัดการงานท่ัวไป, นักเทคโนโลยีสารสนเทศ, นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ, กระบบงานคอมพิวเตอร์, นักพัฒนา
นวัตกรรม, เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าท่ีเครื่อง
คอมพิวเตอร์, เจา้หน้าท่ีส่วนเครือข่ายสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่
สื่อสาร, วิศวกรคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์, ตำรวจประทวน 
กองตำรวจสื่อสาร, ตำรวจสัญญาบัตร กองตำรวจสื่อสาร, 
ทหารประทวน เหล่าทหารสื่อสาร, ทหารสัญญาบัตร เหล่า
ทหารสื่อสาร 

Data Analysis, Full Stack Developer, IT Security 
Analyst, Network Engineer, Network Technician, 
System Analysis, IoT Engineer, IT Support, IT 
Operator, IT Project Coordinator, System Admin, 
Tech Purchase, Freelance Developer, Digital 
Content Creator, Online Content Design 

46,211 

5.สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร 

ปริญญาตร ี นายช่าง อบต., นายช่างเครื่องจักรกลเกษตร, นายช่างสำรวจ, 
ครู, อาจารย ์

เจ้าหน้าท่ีเครื่องจักรกลเกษตร, เจา้หน้าท่ีฝ่ายไร่, เจ้าหน้าที่
ซ่อมบำรุง, เจ้าหนา้ที่ฝ่ายผลติ 

37,201 

6.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส ์

ปริญญาตร ี วิศวกรระดับ 3, นักวิชาการระดับ3, ผู้สอน/นักวิจัยใน
สถาบันการศึกษา, วิศวกร/นักวิจยัในสถาบันวิจัย 

Automation Control Engineer 
Automation Development Engineer 
Automation Equipment Engineer  
Mechatronics Automation Engineer 
Mechatronics Principal Engineer 
Sale engineer 

2,452 
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1.คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับ อาชีพ หรือตำแหน่งงานที่รับสมัคร (ปัจจุบัน-หลังโควิด-19) 
ปี พ.ศ. 2565 

ปริมาณความ
ต้องการ  
(คน/ปี) ภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน อื่นๆ 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

entrepreneurship and startup 

7.สาขาวิชานวัตกรรม 
การออกแบบ 

ปริญญาตร ี Product and Packaging (7,331), Digital Media Design 
(37,839), Architecture Communication (56,000), 
Fashion and Jewelry Design (68,582) 

Product and Packaging (7,331), Digital Media Design 
(37,839), Architecture Communication (62,000), 
Design Intrapreneur/ Freelancer (8,011) 

284,933 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 
2-3 ปี เทียบโอน/ต่อเนื่อง 

     

1.สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

ปริญญาตร ี งานวิศวกรเครื่องกล (ปฏิบตัิการ) 117 
งานพนักงานราชการ (ครูช่าง) N/A 

ตำแหน่งวิศวกร ในกลุ่ม ดังนี ้
อุตสาหกรรมเกษตร (88), อุตสาหกรรมเบา (148), ผลิตโลหะ
เครื่องจักร (1544), อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (244), 
เคมีภณัฑ์พลาสติ กระดาษ (96), อุตสาหกรรมอื่นๆ(184) 

2,481 

2.สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสา
หการ 

ปริญญาตร ี นักวิชาการอุตสาหกรรมในจังหวดั, ครูสอนในสถาบัน
อาชีวศึกษา, พนักงานซ่อมบำรุง, พนักในหน่วยงานภาครัฐ 

วิศวกรซ่อมบำรุง, วิศวกรการผลิต, วิศวกรการจัดการ, 
ผู้ประกอบการ SME 

23,953 

3.สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล 

ปริญญาตร ี ครูอาชีวะ (141), ครูมัธยม (160), ตำรวจ (550) ครู รร.เอกชน (250), ผู้ช่วยวิศวกร (100), ช่างซ่อมบำรุง 
(100), หัวหน้าช่าง (100), เซลล์ (100) 

1,501 

4.สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลเกษตร 

ปริญญาตร ี นายช่าง อบต., นายช่างเครื่องจักรกลเกษตร, นายช่างสำรวจ, 
ครู, อาจารย ์

เจ้าหน้าท่ีเครื่องจักรกลเกษตร, เจา้หน้าท่ีฝ่ายไร่, เจ้าหน้าที่
ซ่อมบำรุง, เจ้าหนา้ที่ฝ่ายผลติ 

37,201 

5.สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสา
หการและระบบอัตโนมตั ิ

ปริญญาตร ี วิศวกรอุตสาหการ, วิศวกรการผลติ, เจ้าหน้าท่ีกรมพลังงาน
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรมกรมแรงงาน, รับราชการในสถาบัน
อาชีวะ 

วิศวกรวางแผนการผลติ, วิศวกรควบคุมคุณภาพ, วิศวกร
ปรับปรุงกระบวนการผลิต, วิศวกรการจดัการโซ่อุปทาน
และโลจสิติกส ์

23,953 



46 
 

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับ อาชีพ หรือตำแหน่งงานที่รับสมัคร (ปัจจุบัน-หลังโควิด-19) 
ปี พ.ศ. 2565 

ปริมาณความ
ต้องการ  
(คน/ปี) ภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน อื่นๆ 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

ช่ือตำแหน่ง
งาน…… 

6.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบอัตโนมัต ิ

ปริญญาตร ี นักจัดการงานท่ัวไป, นักเทคโนโลยีสารสนเทศ, นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ, กระบบงานคอมพิวเตอร์, นักพัฒนา
นวัตกรรม, เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าท่ีเครื่อง
คอมพิวเตอร์, เจา้หน้าท่ีส่วนเครือข่ายสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่
สื่อสาร, วิศวกรคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์, ตำรวจประทวน 
กองตำรวจสื่อสาร, ตำรวจสัญญาบัตร กองตำรวจสื่อสาร, 
ทหารประทวน เหล่าทหารสื่อสาร, ทหารสัญญาบัตร เหล่า
ทหารสื่อสาร 

Data Analysis, Full Stack Developer, IT Security 
Analyst, Network Engineer, Network Technician, 
System Analysis, IoT Engineer, IT Support, IT 
Operator, IT Project Coordinator, System Admin, 
Tech Purchase, Freelance Developer, Digital 
Content Creator, Online Content Design 

46,211 

รวมท้ังสิ้น (คน)    
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ตารางท่ี 2.3 วิเคราะห์ภาพรวมปริมาณความต้องการแรงงาน (อาชีพ) ภาพรวมปริมาณความต้องการช่วงก่อนการเกิดโควิด-19 (คน/ ปี) และภาพรวมปริมาณ
ความต้องการกำลังคนช่วงระหว่างการเกิดโควิด-19 หรือหลังสิ้นสุดโควิด-19 (คน/ปี) (ย้อนหลัง 4 ปี-พยากรณ์อนาคตอีก 4 ปี) 

 
สำรวจจากแหล่งรับสมัครงาน ย้อนหลัง 4 ปี อนาคตอีก 4 ปี 
1.คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับ ภาพรวมปริมาณความต้องการช่วงก่อนการเกิดโค
วิด-19 (คน/ ปี) 

ค่าเฉลี่ย 
(คน/ปี) 

ภาพรวมปริมาณความต้องการกำลังคนช่วงระหว่าง
การเกิดโควิด-19 หรือหลังสิ้นสุดโควิด-19 (คน/ปี) 

ค่าเฉลี่ย 
(คน/ปี) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  ปวส.     

1.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ปวส. 130,224 129,976 129,724 129,469 129,848 129,848 129,754 129,699 129,693 129,749 

2.สาขาวิชาเทคนิคยานยนต ์ ปวส. 2,454 2,265 2,470 3,050 2,560 3,785 3,560 3,325 4,120 3,698 

3.สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัต ิ

ปวส. 9,842 12,406 12,519 16,331 12,774 12,961 12,786 12,783 12,782 12,828 

4.สาขาวิชาเทคโนโลยีจสิติกส์
และการขนส่ง 

ปวส. 22,894 23,567 35,654 40,765 30,720 33,328 36,582 36,891 35,600 35,000 

5.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ปวส. 9,515 9,303 9,103 9,307 9,307 9,307 9,307 9,307 9,307 9,307 

6.สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก ปวส. 137,335 136,035 134,724 142,500 137,649 137,648 137,648 137,648 137,648 137,648 

7.สาขาวิชาเทคนิค
สถาปัตยกรรม 

ปวส. 120,444 126,743 133,043 142,500 130,683 143,519 139,028 136,206 134,432 138,296 
 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 
ปี 

ปริญญาตรี  

1.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตร ี 1,680 1,185 1,634 577 1,269 2,364 2,435 2,508 2,583 2,472 

2.สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส ์ ปริญญาตร ี 11,726 12,007 12,488 15,399 12,905 13,298 13,728 14,141 13,722 13,750 
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1.คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับ ภาพรวมปริมาณความต้องการช่วงก่อนการเกิดโค
วิด-19 (คน/ ปี) 

ค่าเฉลี่ย 
(คน/ปี) 

ภาพรวมปริมาณความต้องการกำลังคนช่วงระหว่าง
การเกิดโควิด-19 หรือหลังสิ้นสุดโควิด-19 (คน/ปี) 

ค่าเฉลี่ย 
(คน/ปี) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 
3.วิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบอัตโนมัต ิ

ปริญญาตร ี 22,609 23,505 24,401 25,298 23,953 23,953 24,289 244,85 24,506 24,249 

4.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบอัตโนมัต ิ

ปริญญาตร ี 45,693 46,212 46,730 46,211 46,211 46,211 46,212 46,212 46,212 46,211 

5.สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร 

ปริญญาตร ี 605 1074 839 839 839 839 839 839 839 839 

6.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส ์

ปริญญาตร ี 1,680 1,185 1,634 577 1,269 2,364 2,435 2,508 2,583 2,472 

7.สาขาวิชานวัตกรรม 
การออกแบบ 

ปริญญาตร ี 137,335 136,035 134,724 142,500 137,649 137,648 137,648 137,648 137,648 137,648 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3 
ปี เทียบโอน/ต่อเนื่อง 

  

1.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตร ี 1,680 1,185 1,634 577 1,269 2,364 2,435 2,508 2,583 2,472 

2.สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสา
หการ 

ปริญญาตร ี 22,609 23,505 24,401 25,298 23,953 23,953 24,289 24,485 24,506 24,308 

3.สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล 

ปริญญาตร ี 3,454 2,265 1,501 1,050 2,068 785 560 325 120 448 

4.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เกษตร 

ปริญญาตร ี 605 1074 839 839 839 839 839 839 839 839 

5.สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสา
หการและระบบอัตโนมตั ิ

ปริญญาตร ี 22,609 23,505 24,401 25,298 23,953 23,953 24,289 244,85 24,506 24,249 
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1.คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับ ภาพรวมปริมาณความต้องการช่วงก่อนการเกิดโค
วิด-19 (คน/ ปี) 

ค่าเฉลี่ย 
(คน/ปี) 

ภาพรวมปริมาณความต้องการกำลังคนช่วงระหว่าง
การเกิดโควิด-19 หรือหลังสิ้นสุดโควิด-19 (คน/ปี) 

ค่าเฉลี่ย 
(คน/ปี) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 
6.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบอัตโนมัต ิ

ปริญญาตร ี 45,693 46,212 46,730 46,211 46,211 46,211 46,212 46,212 46,212 46,211 

รวมท้ังสิ้น (คน)           
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2.4 วิเคราะห์ปริมาณความต้องการแรงงาน (Demand Side- Supply Side) แหล่งข้อมูลการ
วิเคราะห์ Demand Side- Supply Side รายหลักสูตร 

1. https://www.xn--12cr3ayd4cc5c1a6ccp8m.com/job/ 
2. https://th.indeed.com 
3. https://th.jobsdb.com 
4. https://www.jobthai.com/ 
5. https://th.jooble.org/ 
6. https://www.careerjet.in.th/ 
7. https://sobrajakan.com/tag/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8% 
AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B0/ 
8. https://www.jobtopgun.com/ 
9. https://www.moac.go.th/news-preview-431391792337 
10. https://www.doa.go.th/th/ 
11. https://www.jobth.com/searchjobbytypejob.php?gid=000040 
12. ข้อมูลแรงงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
13. “การศึกษาแนวโน้มความต้องการแรงงานของตลาดแรงงานในประเทศไทย ช่วงปี 2560 – 

2564” โดยสำนักงานสิถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
14. “แนวโน้มความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต New S-Curve และ

ทิศทางพัฒนากำลังคน ของประเทศ พ.ศ. 2563 – 2567” โดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ: สอวช 

15. ภาพรวมอุตสาหกรรมการออกแบบ โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative 
Economy Agency: CEA 
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บทที่ 3  
แผนการผลิตกำลังคน 

 
3.1 แผนการผลิตกำลังคน (Demand Side- Supply Side) (กลุ่มสีเขียว สีเหลือง) 

 
หลักสูตร ความต้องการ

กำลังคนจากแหล่ง
ต่างๆ (Demand 

Side) 

ความสามารถในการ
ผลิตกำลังคน 

(Supply Side) 

จำนวนการผลิต
กำลังคนเพิ่ม 

(GAP) 

เป้าหมายในการ
ผลิตหรือพัฒนา

กำลังคน 
(หลักสูตร) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     
1.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 129,749 3,530 126,219 30 
2.สาขาวิชาเทคนิคยานยนต ์ 3,698 3,192 506 30 
3.สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัต ิ

12,828 1,326 11,502 30 

4.สาขาวิชาเทคโนโลยีจสิติกส์
และการขนส่ง 

35,000 1,749 33,251 30 

5.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 9,307 976 8,331 30 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี     
1.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2,472 2,083 389 30 
2.สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส ์ 13,750 1,668 12,082 30 
3.วิศวกรรมอุตสาหการและ
ระบบอัตโนมัต ิ

24,249 2,990 21,259 30 

4.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบอัตโนมัต ิ

46,211 2,990 43,221 30 

5.สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร 

839 1,324 -485 30 

6.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอ
นิกส ์

2,472 1,150 1,322 30 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3 
ปี เทียบโอน/ต่อเนื่อง 

    

1.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2,472 2,083 389 30 
2.สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสา
หการ 

24,308 2,990 21,318 30 
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หลักสูตร ความต้องการ
กำลังคนจากแหล่ง
ต่างๆ (Demand 

Side) 

ความสามารถในการ
ผลิตกำลังคน 

(Supply Side) 

จำนวนการผลิต
กำลังคนเพิ่ม 

(GAP) 

เป้าหมายในการ
ผลิตหรือพัฒนา

กำลังคน 
(หลักสูตร) 

3.สาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล*** 

448 225 223 30 

4.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เกษตร 

839 1,324 -485 30 

5.สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสา
หการและระบบอัตโนมตั ิ

24,249 2,990 21,259 30 

6.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบอัตโนมัต ิ

46,211 2,990 43,221 30 

 
 
3.2 แผนการผลิตกำลังคน (Demand Side- Supply Side) (หลักสูตรกลุ่มสีฟ้า) 
 

หลักสูตร ความต้องการกำลังคน
จากแหล่งต่าง 

(Demand Side) 

ความสามารถใน
การผลิตกำลังคน 
(Supply Side) 

จำนวนการผลิต
กำลังคนเพิ่ม 

(GAP) 

เป้าหมายในการผลิต
หรือพัฒนากำลังคน 

(หลักสูตร) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง     
1.สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก 137,649 578 137,071 30 
2.สาขาวิชาเทคนิค
สถาปัตยกรรม 

130,683 246 130,437 30 

ระดับปริญญาตรี     
1.สาขาวิชานวัตกรรมการ
ออกแบบ 

142,500 126 142,374 30 

2.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(ค.อ.บ.) 

500 147 353 30 
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บทที่ 4  
บทสรุป 

 
4.1 แผนการผลิตกำลังคน (Demand Side- Supply Side) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในประเด็นแผนกลยุทธ์ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอน 
 
เป้าหมายการพัฒนาดังนี้ 

พัฒนาและเพิ่มจำนวนหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร WIL/สหกิจศึกษา หรือ หลักสูตรพันธุ์ใหม่ เพื่อให้
นักศึกษาได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียนเกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็น
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ อีกทั้ง  สนับสนุน จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยเฉพาะด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่นๆ และเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถานประกอบการและสถาบันต่างๆ 
แผนการพัฒนา 

ในปัจจุบันหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการจัดการเรียนการสอน
ในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) 5 หลักสูตร และระดับปริญญาตรี 9 หลักสูตร มีแผนการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร ซึ่งคณะฯ จะมุ่งเน้นให้เป็นหลักสูตร ระบบสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) หรือ 
หลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนควบคู่กับการทำงาน Work-integrated Learning : WIL  ทุก
หลักสูตร รวมถึงหลักสูตรที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ หากหลักสูตรนั้นมีความพร้อมจะพัฒนาให้เป็นหลักสูตรพันธุ์ใหม่ 
ซึ่งในแผนพัฒนาหลักสูตรของคณะฯ ได้มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มขึ้น 2 หลักสูตร 
และหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร รวมถึงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างสื่อการสอนที่ทันมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการเสนอเพ่ือเพ่ิมทักษะของเทคโนโลยี
ดิจิทัลสมัยใหม ่
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ตารางท่ี 4.1 วิเคราะห์แผนการผลิตกำลังคนที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4-5 ปี (ปีการศึกษา 2565-2568) 
 
สำรวจจากข้อมูลการผลิตกำลังในอดีต และพยากรณ์การผลิตกำลังในอนาคต 
1.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ระดับ แผนการผลิตกำลังคน มกส.  
ย้อนหลัง 4 ปี (ปีการศึกษา 2561-2564) 

ค่าเฉลี่ย 
(คน/ปี) 

แผนการผลิตกำลังคน มกส.  
ระยะ 4 ปี (ปีการศึกษา 2565-2568) 

ค่าเฉลี่ย 
(คน/ปี) 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  ปวส.           
1.สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ปวส. 53 26 17 7 26 26 19 17 17 20 
2.สาขาวิชาเทคนิคยานยนต ์ ปวส. 32 12 2 0 12 30 30 30 30 30 
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
ระบบอัตโนมัต ิ

ปวส. - 8 5 15 8 15 20 30 30 23 

4.สาขาวิชาเทคโนโลยีจสิติกส์และการ
ขนส่ง 

ปวส. - 2 11 10 8 20 20 20 20 20 

5.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ปวส. 0 7 0 6 4 30 30 30 30 30 

6.สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก ปวส. - - - - - 30 30 30 30 30 
7.สาขาวิชาเทคนิคสถาปตัยกรรม ปวส. - - - - - 30 30 30 30 30 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ปริญญาตรี           
1.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตร ี 8 13 7 10 10 10 13 14 30 17 
2.สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส ์ ปริญญาตร ี 10 15 17 15 15 30 30 30 30 30 
3.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัต ิ ปริญญาตร ี 0 1 1 16 6 20 20 25 30 24 
4.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบ
อัตโนมัต ิ

ปริญญาตร ี - 6 9 22 12 25 25 30 30 27 

5.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปริญญาตร ี - - 3 8 3 30 30 30 30 30 
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1.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ระดับ แผนการผลิตกำลังคน มกส.  
ย้อนหลัง 4 ปี (ปีการศึกษา 2561-2564) 

ค่าเฉลี่ย 
(คน/ปี) 

แผนการผลิตกำลังคน มกส.  
ระยะ 4 ปี (ปีการศึกษา 2565-2568) 

ค่าเฉลี่ย 
(คน/ปี) 

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
6.สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนกิส ์ ปริญญาตร ี - - - - - 15 20 25 30 22 
7.สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ ปริญญาตร ี - - - - - 30 30 30 30 30 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3 ปี เทียบ
โอน/ต่อเนื่อง 

            

1.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตร ี 6 14 6 7 9 5 18 30 30 21 
2.สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ ปริญญาตร ี 23 32 31 20 27 27 27 26 25 26 
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตร ี 24 14 8 0 12 ปรับปรุงหลักสูตร อส.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อ

เปิดเป็นหลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล รองรับความ
ต้องการครูช่างอุตสาหกรรมและความตอ้งการของ
ผู้ปกครองจากคนในท้องถิ่นที่ต้องการให้ลูกรับราชการครู 

60 

4.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเกษตร ปริญญาตร ี - - 8 1 3 30 30 30 30 30 
5.สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการและระบบ
อัตโนมัต ิ

ปริญญาตร ี
- - 2 15 9 20 20 25 30 24 

6.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบ
อัตโนมัต ิ

ปริญญาตร ี - - - 8 8 15 20 20 20 18 

รวมท้ังสิ้น (คน)           
 

 


