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คาํนํา 
 
 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จดัทํารายงาน
การประเมินตนเอง รอบปีการศกึษา 2558  เพ่ือรับการประเมินคณุภาพภายในและภายนอก  ซึง่ได้ดําเนินการ
ตามมติท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลยัในกํากบัของรัฐ (ทอ
มก.) ครัง้ท่ี 2/2558  วนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2558  ภายใต้ช่ือ The Council of the University President of 
Thailand Quality Assurance (CUPT QA) ใช้นําร่องในปีการศกึษา 2557  โดยมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ และสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คณุทหารลาดกระบงั   ซึง่ประกอบด้วยเกณฑ์และระบบการประเมินคณุภาพท่ีใช้แนวคดิของการประเมิน เพ่ือให้
เกิดการพฒันาคณุภาพอย่างต่อเน่ืองสู่ความเป็นเลิศ และสามารถแข่งขนัได้ในระดบัสากลทัง้ในระดบัหลกัสตูร 
ระดบัคณะและระดบัสถาบนั  
 ในปีการศึกษา 2558 ทปอ. ได้มีการพฒันาต่อเน่ืองจากปีการศึกษา 2557 โดยดําเนินการตาม
องค์ประกอบตอ่ไปนี ้คือ 1) โครงร่างองค์กร (Organization  Profile, OP) ตามแนวทาง EdPEx และ 2) ตวับง่ชี ้
หลกั 13 ตวับ่งชี ้(C.1-C.13)  และตวับ่งชีเ้ลือก 3 ตัวบ่งชี ้ (S.1-S.3)   ซึ่งใช้ผลการดําเนินงานย้อนหลัง 3 ปี
ประกอบการจดัทํารายงาน      โดยช่วงเวลาของการดําเนินการจดัทํารายงานการประเมินตนเอง คือ ตัง้แตว่นัท่ี 
1 สิงหาคม 2558  ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559    สว่นระดบัหลกัสตูรมี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ 1 การ
กํากบัมาตรฐานตามเกณฑ์ของสํานกัมาตรฐานและคณุภาพอดุมศกึษา สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
(สกอ.)  จํานวน 1 ตวับ่งชี ้และองค์ประกอบท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพหลกัสูตรตามเกณฑ์ภาษาอังกฤษของ 
AUN-QA version 3  แตใ่นปีนีค้ณะยงัไมข่อรับการประเมินหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN-QA      

             
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธ์ิ  เศรษฐกลุ) 

                         คณบดีคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม      
                              31  สงิหาคม  2559 
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ส่วนที่ 1 
โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
ช่ือหน่วยงาน ที่ตัง้ และประวัตคิวามเป็นมา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ตัง้อยู่ท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  1518 ถนน
ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมมีอาคารทัง้หมด 2 
อาคาร แบ่งเป็น อาคาร 52 คือ อาคารเรียนรวม และเป็นท่ีตัง้ของสํานกังานคณะ และภาควิชาต่างๆ ส่วนอีกอาคาร
เป็น อาคาร 44 ซึง่เป็นอาคารปฏิบตักิารและประลองรวม  

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2512  เดิมเป็นแผนกวิชาหนึ่ง  สงักดัวิทยาลยัเทคนิคพระ
นครเหนือ (ไทย-เยอรมนั) ภายใต้ช่ือวา่ Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) ตอ่มาในปี พ.ศ. 2514 
วิทยาลยัเทคนิคพระนครเหนือได้ยกฐานะขึน้เป็น สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ  สงักดักรม
อาชีวศกึษา  กระทรวงศกึษาธิการและโอนมาสงักดัทบวงมหาวิทยาลยั  ในปี พ.ศ. 2517  จึงยกฐานะขึน้เป็นคณะวิชา   
ใช้ช่ือวา่ "คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและวิทยาศาสตร์"      ตอ่มาปี พ.ศ. 2531  คณะ    ครุศาสตร์อตุสาหกรรม และ
วิทยาศาสตร์ได้แยกงานในสว่นวิทยาศาสตร์ออกไป ตัง้เป็นคณะใหม่ จงึใช้ช่ือใหม่ “คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม” 

ช่วงการก่อตัง้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2512-2517 ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการด้าน
เคร่ืองมือ- เคร่ืองจักร อุปกรณ์การเรียนการสอน ผู้ เช่ียวชาญ ตลอดจนทุนการศึกษา ฝึกอบรมและการดูงานจาก
รัฐบาลประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เพ่ือการผลิตครูช่างอุตสาหกรรมในระดบัปริญญาตรี 2 สาขา คือ 
สาขาวิชาเคร่ืองกล และสาขาวิชาไฟฟ้า รุ่นท่ี 1 ในปีการศกึษา 2512 ซึง่เป็นหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต 
(ค.อ.บ.) แห่งแรกในประเทศไทย ตอ่มาในปี พ.ศ. 2518-2522 รัฐบาลประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั ได้ขยาย
โครงการความช่วยเหลือในการพฒันาการ เรียนการสอนระดบัปริญญาตรีให้มีความเข้มข้นในด้านวิชาวิศวกรรม ปี 
พ.ศ. 2521 จึงเปล่ียนช่ือสาขาวิชาเคร่ืองกล และสาขาวิชาไฟฟ้า เป็น สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล และสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า   

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาคณะได้มีการเปิด-ปิดหลักสูตรและสาขาวิชา และจัดตัง้หน่วยงานใหม่ ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้

ปี พ.ศ. 2512 เปิดสอนหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาเคร่ืองกล และสาขาวิชาไฟฟ้า 
ปี พ.ศ. 2517 เปิดสอนหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ปี พ.ศ. 2519 เปิดสอนหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า 
ปี พ.ศ. 2521 ปรับเปล่ียนช่ือหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาเคร่ืองกล และสาขาวิชาไฟฟ้า 

เป็นหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล และสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ปี พ.ศ. 2523 เปิดสอนหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
เปิดสอนหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา 

ปี พ.ศ. 2529 เปิดสอนโครงการพฒันาครูประจําการ  เพ่ือยกระดบัครูช่างอุตสาหกรรม ท่ีมีวฒิุ ปว.ส. สงักัด
กรมอาชีวศกึษา ให้ศกึษาหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมโยธา ด้วยวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบก่ึงทางไกล 

ปี พ.ศ. 2530 เปิดสอนหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา 
ปี พ.ศ. 2532 เปิดสอนหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาโยธา 
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ปี พ.ศ. 2534 เปิดสอนหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจยัและพฒันาหลกัสตูร 
เปิดสอนหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ปี พ.ศ. 2539 เปิดสอนหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจอตุสาหกรรม 
ปี พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา 
ปี พ.ศ. 2542 เปิดสอนหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ปี พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา 
ปี พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

เปิดสอนหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ 
ปี พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศกึษา 

เปิดสอนหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าศกึษา 
เปิดสอนหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา 
เปิดสอนหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธา 

ปี พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ 
ปี พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลกัสตูรบริหารธุรกิจอตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจอตุสาหกรรม จากการ

ปรับปรุงหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต 
เปิดสอนหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา จากการยบุ
รวมครุศาสตร์อตุสาหกรรมดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจยัและพฒันาหลกัสตูร และสาขาวิชาบริหาร
อาชีวะและเทคนิคศกึษา ให้เหลือเพียงหนึง่หลกัสตูร 

ปี พ.ศ. 2553 เปิดสอนหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา (5 ปี) 
ปี พ.ศ. 2554 เปิดสอนหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
การศกึษา 
ปิดหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธา 

ปี พ.ศ. 2555 เปิดสอนหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา 
ปิดหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาโยธา 
ปิดหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ 

ปี พ.ศ. 2556 เปิดสอนหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา 
เปิดสอนหลกัสตูรบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรม 
เม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 2556 ตามมติย่อสภามหาวิทยาลยัฯ ให้ภาควิชาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรม 
จดัตัง้เป็นคณะบริหารธุรกิจและศกึษาทัว่ไป และตอ่มาได้เปล่ียนช่ือเป็นคณะบริหารธุรกิจ 

ปี พ.ศ. 2558 เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2558 ได้จัดตัง้ศนูย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามมติย่อ
สภามหาวิทยาลยัฯ โดยให้หลกัสตูร ปร.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
การศกึษา และสาขาวิชาวิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศกึษา ย้ายเข้ามาสงักดัศนูย์บรูณาการ
วิชาชีพ 
เปิดสอนหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
การศกึษา 
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P.1 ลักษณะองค์กร 
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
(1) หลกัสตูรและการบริการวิชาการ  

หลกัสตูร หน่วยงานท่ีกํากบั 
ระดับปริญญาตรีมี 2 ปริญญา จาํนวน 7 สาขาวชิา 

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) จาํนวน 6 สาขาวชิา 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (TM) ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 
 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและอตุสาหการ  (TP) ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 
 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  (TT) ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (TE / TTE) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (CED / TCT)  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา 
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (TTC) ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 5 ปี (วศ.บ.) จาํนวน 1 สาขาวชิา 
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา  (CEE) ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 

ระดับปริญญาโทมี 3 ปริญญา จาํนวน 8 สาขาวชิา 
ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) จาํนวน 6 สาขาวชิา 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ( MTM) ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 
 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ( MTT) ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (MTE) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (MTCT) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา  (MET) ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 
 สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา  (TEM) ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา 
ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) จาํนวน 1 สาขาวชิา 
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา  (MCEE) ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) จาํนวน 1 สาขาวชิา 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา  (MICT) ศนูย์บรูณาการวิชาชีพ 

ระดับปริญญาเอกมี 1 ปริญญา จาํนวน 7 สาขาวชิา 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) จาํนวน 7 สาขาวชิา 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา  (DTE) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา  (DCEE) ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา  (DTCT) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา  (DET) ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 
 สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา  (DVTM) ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา  (DICT) ศนูย์บรูณาการวิชาชีพ 
 สาขาวิชาวิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศกึษา  (DPRD) ศนูย์บรูณาการวิชาชีพ 

การบริการวชิาการ 
 หลกัสตูรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุุสภา 9 มาตรฐาน ศนูย์บรูณาการวิชาชีพ 
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(2) วิสยัทศัน์และพนัธกิจ จดุประสงค์  สมรรถนะหลกัของคณะ 
ปรัชญา 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ยดึถือปรัชญาตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนดไว้ คือ "พฒันาคน พฒันาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี" 
ปณิธาน 
มุ่งผลิตบณัฑิตให้เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถทางการศกึษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ

การสอน การถ่ายทอด การบริหารจดัการ การใช้ การสร้างและพฒันาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ ท่ีรู้จริง 
ทําได้จริง มีคณุธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสงัคม มุ่งพฒันางานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชัน้นําเพ่ือรับใช้สงัคม 

วสัิยทศัน์ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ต้นแบบผลิตครูช่าง  ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิจยั  ถ่ายทอดเทคโนโลยี

มุ่งสูส่ากล 
พันธกจิ 

1. ผลติและพฒันาบคุลากรทางการศกึษาและอตุสาหกรรม 
2. วิจยัและพฒันาองค์ความรู้เพ่ือการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาและเทคโนโลยี 
3. ให้บริการทางวิชาการด้านการให้คําปรึกษา การทดสอบ การสํารวจ รวมทัง้การฝึกอบรมและพฒันา 
4. ทํานบํุารุง อนรัุกษ์และจรรโลงไว้ซึง่ศลิปวฒันธรรมอนัเป็นจารีตประเพณีและภมิูปัญญาไทย 

 
วัตถุประสงค์ 

1. ผลติครูช่างอตุสาหกรรมทัง้ในระดบัปริญญาบณัฑิตและระดบับณัฑิตศกึษาในสาขาวิชาทาง 
วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ทัง้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบตัิการท่ีมีความ
พร้อมทางด้านการเรียนการสอนและการจดัการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

2. ผลตินกัเทคโนโลยีทางด้านเทคนิคศกึษา นกัวิจยั  นกัการศกึษา และผู้บริหารอาชีวศกึษาในระดบั 
บัณฑิตศึกษา ให้เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีการศึกษา และการบริหารการศึกษาด้าน
อาชีวศกึษาและธุรกิจอตุสาหกรรม ให้เป็นผู้ นําในด้านความคดิ การค้นคว้าและวิจยั 

3. วิจยัเก่ียวกบัเทคโนโลยีทางด้านการศกึษา เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม และงานธุรกิจด้านช่าง 
อตุสาหกรรม ทัง้งานวิจยัพืน้ฐานและวิจยัประยกุต์ 

4. บริการทางวิชาการด้านวิชาประยกุต์ตา่งๆ ได้แก่ การพฒันาหลกัสตูร การบริหารการศกึษา การ 
จดัการเรียนการสอน และช่างอตุสาหกรรมให้แก่หน่วยงานต่างๆ ท่ีเปิดสอนทัง้ในสถาบนัและให้แก่ชมุชนตามความ
ต้องการท้องถ่ิน 

5. ทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรมในรูปของกิจกรรม ทัง้ในหลกัสตูรและกิจกรรมเสริมหลกัสตูรตา่งๆ ท่ีมุ่งเน้น 
การปลกูฝังและเสริมสร้างจริยธรรมและคณุธรรมแก่นกัศกึษาให้เป็นพลเมืองท่ีดี 

 อัตลักษณ์ 
บณัฑิตท่ีคดิเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น 

 เอกลักษณ์ 
ต้นแบบแหง่การผลติครูช่าง สร้างสรรค์นวตักรรม 
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สมรรถนะหลัก 
ผลติบณัฑิตท่ีคดิเป็นทําเป็น โดยใช้วิธีการแบบไทยเยอรมนัท่ีเน้นการฝึกปฏิบตัท่ีิมีพืน้ฐานมาจากรูปแบบการ

จดัการเรียนการสอนจากประเทศเยอรมนั 
ผลิตบณัฑิตท่ีถ่ายทอดเป็น โดยใช้รูปแบบกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาโดยความร่วมมือจาก

ผู้ เช่ียวชาญชาวเยอรมนัท่ีเรียกวา่กระบวนการจดัการเรียนการสอบแบบ MIAP 
บคุคลกรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านอาชีวะศกึษา 
 

(3) ลกัษณะโดยรวมของบคุลากร 
จํานวนบคุลากรและวฒิุการศกึษา ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ส.ค.2559 

ภาควิชา / หน่วยงาน สายวิชาการ รวม สายสนบัสนนุ รวม รวม 
 วฒิุการศกึษา ประเภทตําแหน่ง  วฒิุการศกึษา  ทัง้คณะ 
 เอก โท อ. ผศ. รศ. ศ.  โท ตรี <ตรี   
ครุศาสตร์เคร่ืองกล 20 12 18 8 6  32  5 1 6 38 

-ข้าราชการ 4 2 4 2   6      
-พนกังานมหาวิทยาลยั 16 10     26      

ครุศาสตร์ไฟฟ้า 21 13* 15 13 6  34 2 5 1 8 42 
-ข้าราชการ 3      3      
-พนกังานมหาวิทยาลยั 18 13* 15 10 6  31      

ครุศาสตร์โยธา 12 4 4 8 4  16  3  3 19 
-ข้าราชการ  2  1 1  2      
-พนกังานมหาวิทยาลยั 11 2 4 6 3  13      
-ผู้ มีความรู้ความสามารถ 1   1   1      

คอมพิวเตอร์ศกึษา 12 3 9 5 1  15 1 4  5 20 
-ข้าราชการ 4  3 1   4      
-พนกังานมหาวิทยาลยั 8 3 6 4 1  11      

ครุศาสตร์เทคโนโลยี 7  2 2 3  7 2 2  4 11 
-ข้าราชการ 3   1 2  3      
-พนกังานมหาวิทยาลยั 4  2 1 1  4      

บริหารเทคนิคศกึษา 7 1 3 1 3 1 8 1 1  2 10 
-พนกังานมหาวิทยาลยั 5  2 1 2  5      
-ผู้ มีความรู้ความสามารถ 2 1 1  1 1 3      

สํานกังานคณบดี        11 19 11 41 41 
ศนูย์บรูณาการวิชาชีพ         1  1 1 

รวม 79 32 51 37 23 1 112 17 40 13 70 182 
13* หมายถึง รวมอาจารย์ท่ีมีวฒิุปริญญาตรี 1 คน (เกษียณอาย ุ30 กนัยายน 2559) 
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รายละเอียดจํานวนบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ   ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 ส.ค. 2559 

ภาควิชา / หน่วยงาน 
สายสนบัสนนุวิชาการ 

รวม วฒิุการศกึษา ข้าราช พนกังาน พนกังาน พนกังาน ลกูจ้าง 
โท ตรี <ตรี การ มหาวิทยาลยั ราชการ งานพิเศษ ประจํา 

ครุศาสตร์เคร่ืองกล  5 1 1 2  3  6 
ครุศาสตร์ไฟฟ้า 2 5 1  4  4  8 
ครุศาสตร์โยธา  3   2  1  3 
คอมพิวเตอร์ศกึษา 1 4  2 1  2  5 
ครุศาสตร์เทคโนโลยี 2 2  2 1  1  4 
บริหารเทคนิคศกึษา 1 1  1 1    2 
สํานกังานคณบดี 11 19 11 8 19 2 6 6 41 
ศนูย์บรูณาการวิชาชีพ  1     1  1 

 
ข้อกําหนดวฒิุการศกึษาของบคุลากร 

การบรรจุบุคคลเข้า
เ ป็ น พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ 

1. สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก หรือสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท แผน ก. ท่ีกําลงั
ศึกษาปริญญาเอก ท่ีมีวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาวิชาท่ีบรรจุ ต้องสอบผ่านหัวข้อการทํา
วิทยานิพนธ์แล้ว 
2. กรณีท่ีมีความจําเป็นจะต้องรับผู้ ท่ีมีวฒิุปริญญาโท แผน ก. และยงัไม่ได้ศกึษาปริญญา
เอก จะต้องเป็นผู้ ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม และระดับปริญญาโท
คะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากวา่ 3.75 
3. กรณีท่ีมีคณุวุฒิปริญญาโท จะต้องแสดงผลการทดสอบจากศนูย์ทดสอบทางภาษา 
TOEFL, IELTS, IDP-Test, TU-GET, CU-TEP, K-STEP อย่างใดอย่างหนึ่ง และมีผล
คะแนนขัน้ต่ําตามประกาศของมหาวิทยาลยั โดยผลการทดสอบนัน้ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
นบัตัง้แตว่นัสอบจากสถาบนัทดสอบจนถึงวนัท่ีเข้ารับการคดัเลือกบรรจ ุ 

 
(4) สนิทรัพย์ 

ทรัพยากร รายละเอียด 
อาคารสถานท่ี คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มีพืน้ท่ีจดัการเรียนการสอน จํานวน 2 อาคารดงันี ้

1. อาคารครุศาสตร์อตุสาหกรรม (อาคาร 52) ประกอบด้วย 
- ห้องบรรยายระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษา จํานวน 42 ห้อง 
- ห้องปฏิบตักิารและห้องประลอง จํานวน 18 ห้อง 
- ห้องวิจยั จํานวน 10 ห้อง และห้องประชมุ จํานวน 10 ห้อง 

2. อาคารปฏิบตักิารและประลอง (อาคาร 44) ประกอบด้วย 
- ห้องบรรยายระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษา จํานวน 7 ห้อง 
- ห้องปฏิบตักิารและห้องประลอง จํานวน 36 ห้อง 
- โรงฝึกงานและห้องทดสอบมาตรฐาน จํานวน 4 ห้อง 
- ห้องวิจยั จํานวน 7 ห้อง และห้องประชมุ จํานวน 2 ห้อง 
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ทรัพยากร รายละเอียด 
เทคโนโลยี 1. สถานีวิทยเุพ่ือการศกึษา มจพ.93.25 MHz 

2. ระบบเครือขา่ยไร้สาย (WI-Fi) 
3. ระบบเสียงและระบบภาพในห้องประชมุ 
4. ระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตแบบสายสง่และใยแก้วนําแสง 
5. ระบบภาพและโทรศพัท์ 

อปุกรณ์ / เคร่ืองมือ 1. เคร่ืองเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต จํานวน 4 ชดุ 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 500 เคร่ือง 
3. เคร่ืองฉายภาพ จํานวน 110 เคร่ือง 
4. เคร่ืองมือวดัรูปคล่ืนไฟฟ้า จํานวน 120 เคร่ือง 
5. เคร่ืองมือวิเคราะห์โครงขา่ยไฟฟ้า จํานวน 1 เคร่ือง 
6. เคร่ืองกําเนิดสญัญาณไฟฟ้า จํานวน 120 เคร่ือง 
7. เคร่ืองมือทดสอบงานโยธา จํานวน 4 เคร่ือง 
8. เคร่ืองมือวดังานโยธา จํานวน 20 เคร่ือง 
9. ชดุควบคมุลอจิกแบบโปรแกรมได้ จํานวน 40 เคร่ือง 
10. ชดุควบคมุระบบไฟฟ้ากําลงั จํานวน 10 เคร่ือง 
11. ชดุขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า  จํานวน 20 เคร่ือง 
12. เคร่ืองจกัรกล CNC จํานวน 12 เคร่ือง 
13. เคร่ืองกลงึ จํานวน 12 เคร่ือง 
14. เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า จํานวน 12 เคร่ือง 
15. ชดุทดลองวดัคา่ความร้อนของเชือ้เพลงิแข็งและเหลว 1 เคร่ือง 
16. ชดุทดลองวดัคา่การนําความร้อนของวสัด ุ1 เคร่ือง 
17. ชดุทดลองคา่ความหนืดของของไหล 1 เคร่ือง 
18. ชดุทดลองประสทิธิภาพของใบพดั 1 เคร่ือง 
19. ชดุทดลองทางกลศาสตร์ของไหล 4 เคร่ือง 
20. ชดุทดลองความแข็งแรงของวสัด ุ1 เคร่ือง 
21. ชดุทดลองเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ 1 เคร่ือง 
22. ชดุทดสอบทางโลหะวิทยา 1 ชดุ 
23. เคร่ืองถ่ายเอกสาร จํานวน 8 เคร่ือง  
24. เคร่ืองพิมพ์เอกสาร จํานวน 80 เคร่ือง 
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(5) กฎระเบียบข้อบงัคบั 
กฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบงัคบั  การรับรองมาตรฐาน ผู้ออก กฎ ระเบียบ  

ข้อบงัคบั 
ด้านการจัดการเรียนการสอน / การประกันคุณภาพการศึกษา  
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.2548 สกอ. 
กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2552 (TQF) สกอ. 
เกณฑ์และตวับง่ชีก้ารประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน CUPT QA ทปอ. 
ระเบียบมหาวิทยาลยัวา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาบณัฑิต พ.ศ.2552-2554 มจพ. 
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัวา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2552-2557 มจพ. 
ข้อบงัคบัวา่ด้วยการรับรองปริญญา ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ สภาวิศวกร 
การรับรองมาตรฐานหลกัสตูรและมาตรฐานการผลติปริญญาทางการศกึษา ครุสภา 
ด้านการวจิัย / บริการวชิาการ  
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ืองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณเพ่ือสนับสนุนการผลิต  
ตําราเรียน พ.ศ.2555 

มจพ. 

ประกาศคณะฯ เร่ืองหลกัเกณฑ์การพิจารณาทนุสนบัสนนุการวิจยั คณะฯ 
ประกาศคณะฯ เร่ืองทนุสนบัสนนุการวิจยั พ.ศ.2553 คณะฯ 
ด้านการบริหารงานบุคคล  
ข้อบงัคบั ระเบียบมหาวิทยาลยัฯ วา่ด้วยการบริหารงานบคุคล มจพ. 
ด้านบริหารการเงนิ  
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิวา่ด้วย วินยัทางงบประมาณและการคลงั พ.ศ.2544 กระทรวงการคลงั 
ข้อบงัมหาวิทยาลยัฯ วา่ด้วยการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สนิ พ.ศ.2551 มจพ. 
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่ายและเงินยืมทุนหมุนเวียน (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2556 

มจพ. 

ระเบียบมหาวิทยาลยัฯ วา่ด้วยการตรวจสอบภายใน มจพ. 
ประกาศฯ หลกัเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับงานบริการ
วิชาการและฉบบัแก้ไข 

มจพ. 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการ 
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(2) ผู้ เรียน ลกูค้ากลุม่อ่ืน และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  
    กลุม่ผู้ เรียน ลกูค้ากลุม่อ่ืน และความต้องการ/ความคาดหวงั 

หลกัสตูร กลุม่ผู้ เรียน ความต้องการ / ความคาดหวงั 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต นกัเรียนชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปี

ท่ี 3 (ปวช.) 
นักเรียนชัน้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สงู ปีท่ี 2 (ปวส.) 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
 

- แนวทางการประกอบอาชีพ 
- ความได้เปรียบในการมีงานทํา 
- เงินเดือนขัน้ต้นหลงัสําเร็จ การศกึษา 
- ทนุสนบัสนนุการศกึษา 
- บริการท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ 
- โอกาสในการศกึษาตอ่ท่ีสงูขึน้ 

ครุศาสตร์อตุสาหกรรม
มหาบณัฑิต 

ผู้ สํา เ ร็จการศึกษาหลักสูตรระดับ
ป ริญญาต รี ท า ง ด้ า นค รุ ศ า สต ร์
อุตสาหกรรม   วิศวกรรมศาสต ร์  
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 
อตุสาหกรรมศาสตร์ 

- มีความได้เปรียบในการเปล่ียน 
  ตําแหน่งงานท่ีสงูขึน้ 
- มีความรู้และทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การ 
  ประกอบอาชีพ 
- มีความรู้ความสามารถเป็นท่ี 
  ยอมรับจากบคุคลภายนอก 
- สามารถศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ผู้ สํา เ ร็จการศึกษาหลักสูตรระดับ
ป ริญญา โ ทท า ง ด้ า น ค รุ ศ า ส ต ร์
อุตสาหกรรม   วิศวกรรมศาสต ร์  
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 
อตุสาหกรรมศาสตร์  

- เป็นนกัวิจยั นกัวิชาการการศกึษา  
  ท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นท่ี 
  ยอมรับจากบคุคลภายนอก 

หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐาน
ความรู้วิชาชีพครูของครุุสภา 9 
มาตรฐาน 

เ ป็นผู้ ผ่านการรับรองความ รู้ตาม
มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุุสภา 
โ ดย วิ ธี เ ที ยบ โ อน  ทดสอบ  ห รื อ
ฝึ ก อ บ ร ม  ม า แ ล้ ว อ ย่ า ง น้ อ ย  
1 มาตรฐาน 

- มีความรู้และทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การ 
  ประกอบอาชีพ 
- ได้รับวฒิุบตัร เพ่ือขอใบประกอบ 
  วิชาชีพครู 
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กลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และความต้องการ/ความคาดหวงั 
กลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ความต้องการ / ความคาดหวงั 

นกัศกึษา - มีงานทําหลงัสําเร็จการศกึษา 
- มีทนุการศกึษาให้ระหวา่งเรียน 
- ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู หรือวิศวกร 

ผู้ปกครอง - บตุร/ธิดาเรียนจบตามเวลาท่ีกําหนดในหลกัสตูร 
- มีงานทําหลงัสําเร็จการศกึษา 
- มีความรู้ ทกัษะ และคณุธรรมจริยธรรม เพ่ือใช้ในการดําเนินงานชีวิต 
- ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิของบตุร/ธิดา 

ผู้ใช้บณัฑิต - สามารถปฏิบตังิานได้ตามความต้องการขององค์กร 
- มีทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มีคณุธรรมจริยธรรม ซ่ือสตัย์  อดทน ตอ่องค์กร 

สถานศกึษา / หน่วยงานท่ีศกึษาตอ่ - มีความรู้ และทกัษะ ท่ีสามารถเรียนตอ่ได้ทนัที 
ศษิย์เก่า / สมาคมศษิย์เก่า - บริการข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ศษิย์เก่า 

- เพิ่มพนูประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่ศษิย์เก่า 
 
(3) ผู้สง่มอบและคูค่วามร่วมมือ 
     ผู้สง่มอบ 

ผู้สง่มอบ บทบาทและความสําคญัตอ่
การจดัหลกัสตูร การจดั      
การเรียนการสอน 

ข้อกําหนดท่ีสําคญั การตดิตอ่ส่ือสาร 

วิทยาลยัในสงักดัสํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

สว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูร 
และควบคุมคุณภาพการจัด 
การเรียนการสอน 

เกณฑ์ในการรับเข้า และ
คณุสมบตัขิองนกัศกึษา 

ส่ือประชาสมัพนัธ์
ของคณะ ศษิย์เก่า  
เครือขา่ยระหวา่ง
สถาบนัร่วมกนั 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคล 

สว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูร 
และควบคุมคุณภาพการจัด 
การเรียนการสอน 

เกณฑ์ในการรับเข้า และ
คณุสมบตัขิองนกัศกึษา 

ส่ือประชาสมัพนัธ์
ของคณะ ศษิย์เก่า  
เครือขา่ยระหวา่ง
สถาบนัร่วมกนั 

สถานประกอบการ
ภาคอตุสาหกรรม 

สว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูร 
และควบคุมคุณภาพการจัด 
การเรียนการสอน 

ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัฯ 
วา่ด้วยสหกิจศกึษา 

สถาบนัสหกิจศกึษา
และพฒันาส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ไทย 
เยอรมนั 
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      คูค่วามร่วมมือท่ีสําคญั 

คูค่วามร่วมมือ บทบาทและความสําคญัตอ่
การจดัหลกัสตูร การจดั      
การเรียนการสอน 

ข้อกําหนดท่ีสําคญั การตดิตอ่ส่ือสาร 

คณะวิทยาศาสตร์ จดัการเรียนการสอนในกลุม่
วิชาพืน้ฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้กบันกัศกึษาในคณะ
ระดบัชัน้ปีท่ี 1-2 

นกัศกึษามีผลการเรียนรู้
ตามท่ีกําหนดของ
หลกัสตูร 

เอกสารและการ
ประชมุ ฐานข้อมลู
ภายใน
มหาวิทยาลยั 

คณะศลิปศาสตร์ จดัการเรียนการสอนในกลุม่
วิชามนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ และ
ภาษาตา่งประเทศ 

นกัศกึษามีผลการเรียนรู้
ตามท่ีกําหนดของ
หลกัสตูร 

เอกสารและการ
ประชมุ ฐานข้อมลู
ภายใน
มหาวิทยาลยั 

วิทยาลยัในสงักดัสํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศกึษา 

สว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูร 
และควบคุมคุณภาพการจัด 
การเรียนการสอน 

เกณฑ์ในการรับเข้า และ
คณุสมบตัขิองนกัศกึษา 

ส่ือประชาสมัพนัธ์
ของคณะ ศษิย์เก่า  
เครือขา่ยระหวา่ง
สถาบนัร่วมกนั 

สถานประกอบการ
ภาคอตุสาหกรรม 

สว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูร 
แล ะค วบคุม คุณภ าพก า ร
จดัการเรียนการสอน 

ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัฯ 
วา่ด้วยสหกิจศกึษา 

สถาบนัสหกิจศกึษา
และพฒันาส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ไทย 
เยอรมนั 

 
P.2 สภาวการณ์ขององค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของคณะ 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
(1) ลําดบัในการแขง่ขนั 
คูแ่ขง่ขนั/เปรียบเทียบของคณะ 

เน่ืองจากขณะนีย้งัไม่มีข้อมลูการจดัลําดบัของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ เช่น คณุภาพ
บณัฑิต การวิจยั การบริการวิชาการ 

คูแ่ขง่/คูเ่ทียบ หลกัสตูรท่ีเปิดสอน ประเดน็การแขง่ขนั /เทียบเคียง 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
 
 

- ค.อ.บ. 5 ปี สาขาเคร่ืองกล  อุตสาหการ  
ไฟฟ้า  โยธา 
- ท ล . บ .  4 ปี  ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
อตุสาหกรรม 
- วท.บ. 4 ปี สาขาคอมพิวเตอร์ประยกุต์ 
- ค.อ.ม. สาขาเคร่ืองกล อุตสาหการ ไฟฟ้า  
โยธา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีการเรียนรู้และส่ือสารมวลชน 

- จํานวนบัณฑิตปริญญาตรี โท 
เอก ท่ีสมคัรเข้า/เลือกเรียน 
- จํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมลูสากล 
- ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
- การได้งานทําภายใน 1 เดือน 
- อตัราเงินเดือนเร่ิมต้น 
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คูแ่ขง่/คูเ่ทียบ หลกัสตูรท่ีเปิดสอน ประเดน็การแขง่ขนั /เทียบเคียง 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

- ค.อ.บ. 5 ปี สาขาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าและ 
  อิเลก็ทรอนิกส์ 
- ค.อ.ม. สาขาไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ การ 
  บริหารการศกึษา เทคโนโลยีการศกึษา  
  หลกัสตูรและการสอน 
- ค.อ.ด. สาขาเทคโนโลยีการศกึษา การวิจยั 
  และพฒันาหลกัสตูร บริหารการศกึษา 
- ปร.ด. สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา 

- จํานวนบณัฑิตปริญญาตรี โท  
  เอก ท่ีสมคัรเข้า/เลือกเรียน 
- จํานวนผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ์ใน 
  วารสารระดบันานาชาตท่ีิอยู ่
  ในฐานข้อมลูสากล 
- ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
- การได้งานทําภายใน 1 เดือน 
- อตัราเงินเดือนเร่ิมต้น 

 
(2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขง่ขนั 

ปัจจยั การเปล่ียนแปลงหลกัท่ีสง่ผลกระทบตอ่สถานการณ์การแขง่ขนัของหน่วยงาน 
รวมถึงโอกาสในการสร้างนวตักรรมและความร่วมมือ 

ภายใน 1. การเกษียณอายขุองบคุลากรท่ีมีทกัษะและประสบการณ์สงู 
2. การให้เงินพิเศษสําหรับผู้ ขอตําแหน่งทางวิชาการ ทําให้อาจารย์ภายในคณะมีตําแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มมากขึน้ 
3. การสง่เสริมให้อาจารย์ทํางานวิจยัมากขึน้ 
4. มีการพฒันาหลกัสตูรให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพ (1 หลกัสตูร 2 ใบประกอบวิชาชีพ) 

ภายนอก 1. การเพิ่มขึน้ของคูแ่ขง่ ทําให้มีโอกาสท่ีจะสญูเสียสว่นแบง่ของตลาดนกัศกึษา 
2. นโยบายการผลติครูของภาครัฐ มีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
3. เกณฑ์/มาตรฐานในการรับรองหลักสูตรเพ่ือขอใบประกอบวิชาชีพครู ท่ีส่งผลกระทบต่อการ
พฒันาหลกัสตูร 
4. อตัราการบรรจคุรูทางด้านอาชีวะมีจํานวนจํากดั  

 
(3) ข้อมลูเชิงเปรียบเทียบ 

คูเ่ทียบ แหลง่ข้อมลูเปรียบเทียบ และ 
ข้อมลูเชิงการแขง่ขนั 

ข้อจํากดัในการได้มาซึง่ข้อมลู 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบรีุ 
- สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญัญบรีุ 

- www.fiet.kmutt.ac.th 
- www.inded.kmitl.ac.th 
- www.teched.rmutt.ac.th 
 

- ไม่มีฐานข้อมลูประเดน็เทียบเคียง 
ท่ีเป็นตวับง่ชีสํ้าคญั 
- คํานิยามและการเก็บตวับง่ชี ้
ไม่ตรงกนั 
- ขนาดขององค์กรแตกตา่งกนั 
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ความท้าทายเชิงกลยทุธ์ 

โอกาส (Opportunity) – ภาวะคกุคาม (Threats) 
ความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ 

จดุแข็ง (Strength) – โอกาส (Opportunity) 
ด้านการจดัการเรียนการสอนและบริการ  
1. การเปิดหลกัสตูรนานาชาตทิางด้านการศกึษา เพ่ือรับ
นกัศกึษาตา่งประเทศ 
2. พฒันาหลกัสตูรให้ได้ใบประกอบวิชาชีพ 
3. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัอ่ืน ๆ  
มีหลกัสตูรท่ีได้ใบประกอบวิชาชีพครูทกุสาขาวิชา 
4. สถาบันอาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี (ทล.บ.) เพิ่มมากขึน้ตามภมิูภาค 
 

1. คณะมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
2. หลักสูตรและสาขาวิชามีความเหมาะสมกับความ
ต้องการ 
3.  มีความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชนในการผลิต
บณัฑิต 
4. การขาดแคลนครูช่างอุตสาหกรรมในปัจจุบันและ
อนาคต 
5. ได้รับการสนบัสนนุจากองค์กรภายนอกและศิษย์เก่า
เป็นจํานวนมาก 

ด้านการปฏิบตักิาร  
1. พัฒนาระบบสารสนเทศ/ฐานของมูลต่าง ๆ เพ่ือให้
เช่ือมโยงกนั 

 

ด้านบคุลากร  
1. สง่เสริมให้นกัวิจยัตีพิมพ์ในฐานข้อมลูสากลในระดบั
นานาชาตมิากขึน้ (เพิ่มจํานวนนกัวิจยัท่ีตีพิมพ์) 
2. สง่เสริมให้มีการทํางานวิจยัเป็นทีม 
3. สร้างขวญัและกําลงัใจให้บคุลากร 
4. การเกษียณของบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้าน
ครุศาสตร์เพิ่มมากขึน้ 

1. มีบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
2. มีอาจารย์ท่ีมีศักยภาพในการทําวิจัย และเป็นท่ี
ยอมรับในวงการศกึษา 
3. บุคลากรมีการทําวิจยัร่วมกับเครือข่ายภายนอกมาก
ขึน้ 
 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาํเนินการ 
 คณะมีการปรับปรุงการบริหารจดัการ  การจดัการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ โดยใช้
ระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง  การควบคมุภายใน และระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน (CUPT QA) 
ตามหลกัการของวงจรการควบคมุคณุภาพ (Plan-Do-Check-Act : PDCA)   โดยมีคณะกรรมการประจําสว่นงาน
วิชาการทําหน้าท่ีกํากบัติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะตอ่หน่วยงานตา่ง ๆ 
ในการปรับปรุงแก้ไขและพฒันาผลการดําเนินงานให้ดียิ่งขึน้ในแตล่ะรอบปีการศกึษา  
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ส่วนที่ 2 
ตวับ่งชีร้ายงานการประเมินตนเองระดบัคณะตามเกณฑ์ CUPT QA 

 
ตัวบ่งชี ้C.1 การรับและการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

รายงานผลการดาํเนินงาน 
คณะได้มีการรวบรวมข้อมลูการรับ และการสําเร็จการศกึษาในแต่ละหลกัสตูรโดยใช้ข้อมลูจากงานทะเบียน

และสถิตินักศึกษา (จากฐานข้อมูล http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp) และข้อมูลแต่ละหลกัสตูรจาก
ภาควิชา เพ่ือนํามาวิเคราะห์หาแนวโน้มและเพ่ือการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานให้เกิดผลสมัฤทธ์ทางการศกึษา  

สําหรับปริญญาตรี  ปีการศกึษา 2558 มีผู้ สําเร็จการศกึษาทัง้สิน้ 241 คน (สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 8 คน  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 23 คน  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 14 คน สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 77 คน  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 31 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 88 คน) เม่ือพิจารณา
อตัราการคงอยู่ของนกัศกึษาระหว่างการศกึษา พบว่า ถ้าเป็นหลกัสตูร 4 ปี นกัศกึษาจะหายไปในช่วงปีท่ี 1 แต่ยกเว้น
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED) ซึ่งอาจจะเกิดหลายปัจจัย คือ ความต้องการทางด้านใบประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงต้องการเปล่ียนสาขาวิชา และการพ้นสภาพจากระดบัคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ แต่ถ้าเป็นหลกัสตูรเทียนโอน (2-3 
ปี)  นกัศกึษาท่ีขาดหายระหว่างปี มีเพียงเล็กน้อยไม่สง่ผลกระทบ เม่ือพิจารณาการรับนกัศกึษาเข้าเรียน ซึง่คณะมีการ
รับอยู่ 3 สว่น คือ โควต้าเรียนดี  รับตรง และ admissions ถ้าพิจารณาข้อมลูย้อนหลงั 3 ปี (ปีการศกึษา 2556-2558) 
จํานวนผู้สมคัรโควต้าเรียนดีในแตล่ะสาขาไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงมากนกั แตถ้่าเป็นการรับตรงจํานวนผู้สมคัรมีอตัราท่ี
ลดลงทุกสาขาวิชาและหลายสาขาวิชาผู้สมัครส่วนใหญ่เลือกอันดบั 3 ลงมา (ทัง้หมด 6 อันดบั) จํานวนนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเม่ือผา่นการคดัเลือกในแตล่ะสาขาก็มีผู้สละสทิธ์ิบ้างแตเ่ป็นสว่นน้อย  

สําหรับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558 มีผู้ สําเร็จการศึกษา 93 คน (แผน ก. 18 คน แผน ข. 75 คน) จาก
จํานวนผู้ ท่ีเข้าศกึษาในปีการศกึษา 2557 จํานวน 99 คน (แผน ก. 30 คน แผน ข. 69 คน) ถ้าพิจารณาอตัราการจบของ
แผน ก.ในแต่ละสาขาวิชาจะใช้เวลามากกว่า 2 ปี เป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากหลายสาขาวิชารับนกัศึกษารอบค่ําซึ่งเป็น
คนทํางานจึงทําให้จบช้ากว่าแผนท่ีกําหนด (2 ปี) สว่นแผน ข. ยงัคงจบตามแผนท่ีกําหนด ถ้าพิจารณาจํานวนผู้สมคัร
ในแตล่ะสาขาจะต้องประกาศรับสมคัรมากกวา่ 1 รอบ และจํานวนก็ยงัไม่ได้ตามท่ีประกาศรับหลายสาขาวิชา 

สําหรับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2558 มีผู้ สําเร็จการศึกษา 85 คน จากจํานวนผู้ ท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2556 จํานวน 55 คน ซึง่สว่นใหญ่ผู้ สําเร็จการศกึษาไม่ใช่เป็นผู้ ท่ีเข้าในปีการศกึษา 2556 โดยสว่นใหญ่จะใช้เวลาศกึษา
ตัง้แต ่4 ปีเป็นต้นไป  
 
เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ์
ท่ีกําหนด 

มีผลการ
ดําเนินงาน
เบือ้งต้น (เป็น
ข้อมลูดิบ เร่ิมมี
ระบบแตย่งัไม่
สมบรูณ์ ไม่
สามารถ/ไม่มี
การวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมลู
อย่างเป็นระบบ 
สามารถ/มีผล
การวิเคราะห์
การดําเนินงาน
เทียบกบั
เป้าหมาย 

3+มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน
ของระบบดี ทําให้
เกิดผลเป็นไปใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายท่ี
กําหนด 

4+มีผลการ
ดําเนินงาน
เหนือกวา่ท่ีเกณฑ์
กําหนด สง่ผลให้
เกิดการพฒันา
ระบบ 

5+มีผลการดําเนินงาน
ท่ีเท่าหรือสงูกวา่คู่
เทียบในระดบัชัน้นํา้
ของประเทศ มีการ
ดําเนินงานท่ีดีตอ่เน่ือง 
สง่ผลให้การ
ดําเนินงานเทียบเท่า
หรือสงูกวา่คูเ่ทียบ  
(คูเ่ทียบชัน้นําระดบั 
ประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
World Class or 
Leading 
Practices) 



16 
 

การรับและการสาํเร็จการศกึษา ระดับปริญญาตรี 
คะแนนที่ได้ของแต่ละหลักสูตรในคณะ 

หลักสูตร คะแนนที่ได้ 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 3 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 3 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและอตุสาหการ 3 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 3 
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา (5 ปี) 3 

 
การรับและการสาํเร็จการศกึษา ระดับปริญญาตรีเทยีบโอน 2-3 ปี 
คะแนนที่ได้ของแต่ละหลักสูตรในคณะ 

หลักสูตร คะแนน 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 3 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3 
 
การรับและการสาํเร็จการศกึษา ระดับปริญญาโท 

คะแนนที่ได้ของแต่ละหลักสูตรในคณะ 
หลักสูตร คะแนนที่ได้ 

ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 3 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 3 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 3 
วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา 3 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา 3 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา 3 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา 3 
 
การรับและการสาํเร็จการศกึษา ระดับปริญญาเอก 

คะแนนที่ได้ของแต่ละหลักสูตรในคณะ 
หลักสูตร คะแนนที่ได้ 

ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา 3 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา 3 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา 3 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา 3 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา 3 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศกึษา  3 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา  3 
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การประเมนิตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 
การรับและการสําเร็จการศกึษาของนกัศกึษา 3 
 
เอกสารอ้างองิ 

C.1-1 จํานวนนกัศกึษาท่ีรับเข้าและสําเร็จการศกึษา ภาควชิาครุศาสตร์เคร่ืองกล 
C.1-2 จํานวนนกัศกึษาท่ีรับเข้าและสําเร็จการศกึษา ภาควชิาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
C.1-3 จํานวนนกัศกึษาท่ีรับเข้าและสําเร็จการศกึษา ภาควชิาครุศาสตร์โยธา 
C.1-4 จํานวนนกัศกึษาท่ีรับเข้าและสําเร็จการศกึษา ภาควชิาคอมพิวเตอร์ศกึษา 
C.1-5 จํานวนนกัศกึษาท่ีรับเข้าและสําเร็จการศกึษา ภาควชิาครุศาสตร์เทคโนโลยี 
C.1-6 จํานวนนกัศกึษาท่ีรับเข้าและสําเร็จการศกึษา ภาควชิาบริหารเทคนิคศกึษา 
C.1-7 จํานวนนกัศกึษาท่ีรับเข้าและสําเร็จการศกึษา ศนูย์บรูณาการวิชาชีพ 
C.1-8  เอกสารประกอบ 
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ตัวบ่งชี ้C.2 การได้งานทาํของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวชิาชีพ 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

 ระดับปริญญาตรี จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ของการได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตัง้แต่
ผู้ สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554-2556 จะเห็นได้ว่าบัณฑิตท่ีจบการศึกษามีงานทําในอัตราท่ีสูง โดยเฉพาะ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมโยธา และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สว่นใหญ่มีระยะเวลาการได้งานทําอยู่ระหว่าง 
2-4 เดือน โดยเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลได้งานทําระยะเวลา 2 เดือน แตก็่มีผู้ ได้งานทําในอตัราน้อยท่ีสดุและ
มีแนวโน้มการได้งานทําในระยะเวลา 1 ปี น้อยลง สว่นเงินเดือนเฉล่ียในแตล่ะสาชาไม่ได้แตกตา่งกนัและอยู่ในระดบัท่ี
เหมาะสม 

ระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลในส่วนท่ีมีการปรับเปล่ียนตําแหน่งงานภายหลังจากการจบ
การศกึษา หรือการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ส่วนข้อมลูเงินเดือนเฉล่ียย้อนหลงั 3 ปี อาจจะเป็น
เงินเดือนปัจจบุนัท่ีทํางานก่อนหรือหลงัจบการศกึษาก็ได้ซึง่ยงัไม่สามารถจําแนกข้อมลูท่ีมีได้  

สําหรับผู้ สําเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2557 ท่ีจะต้องนําข้อมลูมาใช้ในการจดัทํา SAR ทางคณะยงัไม่ได้
ข้อมลูจากทางกองแผนของมหาวิทยาลยัเหมือนทกุปีท่ีผา่นมา 

 
ข้อมูลระดับปริญญาตรี ทัง้คณะ 

รายการ หน่วยนับ 
ปีการศึกษาที่สาํเร็จ 

2554 2555 2556 2557 
1. จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีทัง้หมด คน 273 246 287  
2. จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจการได้งานทํา คน 270 241 283  
3. จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําภายใน 1 ปี คน 125 109 155  
4. จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน 96 92 96  
5. จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีศกึษาตอ่ คน 10 8 15  
6. จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีเกณฑ์ทหาร คน - - -  
7. จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีอปุสมบท คน - - -  
8. จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศกึษาแตไ่ม่ได้ 
    เปล่ียนงาน 

คน 11 19 15  

9. จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ียงัไม่ได้งาน คน 34 29 33  
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาํหรือประกอบอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 86.35 86.32 88.04  

 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา สาขาวชิา (ร้อยละ)  
ที่สาํเร็จ TM TP TT TE TTC CEE TCT 

2554 60 100 100 88.37 100 - 87.72 
2555 75 87.1 85 85.86 71.43 - 82.14 
2556 28.57 43.75 71.43 92.86 80 - 91.23 
2557        

หลกัสตูร วศ.บ.สาขาวชิา CEE เร่ิมมีผู้ สําเร็จในปีการศกึษา 2557 
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ระยะเวลาการได้งานทาํเฉล่ียของบัณฑิต ระดบัปริญญาตรี  

ปีการศึกษา สาขาวชิา (เดอืน) 

ที่สาํเร็จ TM TP TT TE TTC CEE TCT 
2554 2.67 2.88 4.08 2.58 3.20 - 2.54 
2555 2.00 3.22 3.59 3.06 2.00 - 3.70 
2556 2.00 4.14 3.40 2.39 2.00 - 2.80 
2557        

 
เงนิเดือนเฉล่ียของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  

ปีการศึกษา สาขาวชิา (บาท) 

ที่สาํเร็จ TM TP TT TE TTC CEE TCT 
2554 17,000 17,238 16,153 16,437 15,937 - 15,000 
2555 16,250 16,964 18,636 17,763 15,000 - 15,909 
2556 16,250 15,000 17,343 16,302 15,000 - 16,009 
2557        

 
เงนิเดือนเฉล่ียของบัณฑิต ระดับปริญญาโท  

ปีการศึกษา สาขาวชิา (บาท) 

ที่สาํเร็จ MTM MTE MTCT MET TEM 
2554 22,236 22,090 23,342 18,977 25,416 
2555 23,333 23,269 19,791 16,847 22,155 
2556 30,000 20,597 18,000 19,642 20,937 
2557      

 หลกัสตูร วท.ม.สาขาวิชา MICT เปิดสอน 1/2558 
 
เงนิเดือนเฉล่ียของบัณฑิต ระดับปริญญาเอก 

ปีการศึกษา สาขาวชิา (บาท) 

ที่สาํเร็จ DPRD DTE DTCT DET DVTM 
2554 30,000 25,000 25,357 29,000 34,375 
2555 22,500 32,500 30,000 24,821 36,071 
2556 33,750 37,750 32,500 32,500 34,722 
2557      

  หลกัสตูร ปร.ด.สาขาวิชา DICT เร่ิมมีผู้ สําเร็จในปีการศกึษา 3/2558 จํานวน 1 คน ซึง่ไมมี่ข้อมลู 
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การประเมนิตนเองของหลักสูตรระดบัปริญญาตรี คะแนน 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล TM 2 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ TT 2 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและอตุสาหการ TP 2 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า TE 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ TCT 2 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (4 ปี) TTC 2 
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา (5 ปี) CEE 2 

 

การประเมนิตนเองของหลักสูตรระดบัปริญญาโท คะแนน 
หลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล MTM 2 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ MTT 2 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า MTE 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ MTCT 2 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา MET 2 

สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา TEM 2 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา MCEE 2 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา                 MICT 2 
 

การประเมนิตนเองของหลักสูตรระดบัปริญญาเอก คะแนน 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา DTE 2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา   DTCT 2 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา   DCEE 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา DET 2 
สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา    DVTM 2 
สาขาวิชาวิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศกึษา     DPRD 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา    DICT 2 
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การประเมนิตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 
การได้งานทําของบณัฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 2 

 
เอกสารอ้างองิ 

C.2-1 รายงานการหางานทําของบณัฑิต รุ่นปีการศกึษา 2554-2556 
C.2-2  อตัราเงินเดือนเฉล่ียของผู้ สําเร็จการศกึษา 
C.2-3  รายช่ือนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษา ปีการศกึษา 2557 ท่ีทํางาน 
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ตัวบ่งชี ้C.3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

รายงานผลการดาํเนินงาน 
              รายงานผลการดําเนินงานเพ่ือให้บณัฑิตมีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติและ
กระบวนการในการประเมินคณุภาพจากผู้ ใช้บณัฑิต    โดยมีข้อมลูประกอบแสดงให้เห็นผลการดําเนินงาน 3 ปี ระดบั
ปริญญาตรี ปริญญาโทและ ปริญญาเอก  ซึ่งเป็นการสอบถามจากผู้ ใช้บัณฑิตภายใต้หัวข้อทัง้ 5 ด้านตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ  คือ 1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม  2) ด้านความรู้  3) ด้านทกัษะทางปัญญา 4) 
ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ  5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ระดับคณะ  
ข้อมูลพืน้ฐานในภาพรวมของคณะ 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 

ปีการศกึษา 

2555 

(จบ 2554) 

2556 

(จบ 2555) 

2557 

(จบ 2556) 

1. จาํนวนผู้สาํเร็จการศกึษา คน 593 451 433 

1.1 ระดบัปริญญาตรี คน 273 246 287 
1.2 ระดบัปริญญาโท คน 291 176 112 
1.3 ระดบัปริญญาเอก คน 29 29 34 

2. จาํนวนบัณฑติที่ได้รับการประเมนิ คน 329 177 142 

2.1 ระดบัปริญญาตรี คน 112 61 58 
2.2 ระดบัปริญญาโท คน 204 103 58 
2.3 ระดบัปริญญาเอก คน 13 13 26 

3. ผลรวมค่าคะแนนที่ได้จากการประเมนิบัณฑติ คะแนน 1,371.61 745.31 595.31 

3.1 ระดบัปริญญาตรี คะแนน 457.06 254.53 237.19 
3.2 ระดบัปริญญาโท คะแนน 856.97 436.22 246.81 
3.3 ระดบัปริญญาเอก คะแนน 57.78 54.56 111.31 

4. คะแนนเฉล่ียการประเมนิคุณภาพบัณฑติ คะแนน 4.13 4.06 4.19 

4.1 ระดบัปริญญาตรี คะแนน 4.08 4.17 4.09 
4.2 ระดบัปริญญาโท คะแนน 4.20 4.24 4.26 
4.3 ระดบัปริญญาเอก คะแนน 4.44 4.20 4.28 
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ระดับหลักสูตร  
ข้อมูลของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ ระดับปริญญาตรี ปีการศกึษา 2557 

(จบ 2556) 
ระดับการศกึษา/ 
คุณลักษณะ 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ความ 
รับผิดชอบ 

การ
วเิคราะห์ 

รวม 
5 ด้าน 

จาํนวนบัณฑติ 
ที่ประเมนิ 

TM/TTM 3.83 4.50 4.70 4.17 4.17 4.22 4 
TT 4.22 4.00 4.00 4.00 4.00 4.06 5 
TP 4.30 4.25 4.13 4.33 3.75 4.17 6 
TE/TTE 4.30 4.11 3.93 4.08 3.73 4.06 28 
CED/TCT 4.22 3.94 3.93 4.22 4.10 4.10 12 
TTC 4.44 3.89 3.93 4.11 3.67 4.05 3 

รวม 4.25 4.09 4.01 4.14 3.86 4.09 58    
ข้อมูลของหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑติ ระดบัปริญญาโท ปีการศกึษา 2557 

(จบ 2556) 

ระดับการศกึษา/ 
คุณลักษณะ 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ความ 
รับผิดชอบ 

การ
วเิคราะห์ 

รวม 
5 ด้าน 

จาํนวนบัณฑติ 
ที่ประเมนิ 

MTM 4.44 4.00 4.20 4.00 4.00 4.16 1 
MTE 4.33 4.35 4.22 4.31 4.24 4.30 39 
MTC 4.44 4.67 4.80 4.67 4.67 4.63 1 
MET 4.41 4.11 4.00 4.50 4.24 4.29 3 
TEM 4.11 4.17 3.92 4.23 4.13 4.12 5 

รวม 4.30 4.28 4.14 4.30 4.22 4.26 58       
ข้อมูลของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ปีการศกึษา 2557 

(จบ 2556) 

ระดับการศกึษา/ 
คุณลักษณะ 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา 

ความ 
รับผิดชอบ 

การ
วเิคราะห์ 

รวม 
5 ด้าน 

จาํนวนบัณฑติ 
ที่ประเมนิ 

DPRD 3.50 4.42 4.20 4.00 3.83 3.94 2 
DTE 4.73 4.63 4.52 4.47 4.38 4.57 10 
DTCT 4.33 4.00 4.00 4.17 4.00 4.13 1 
DET 4.21 4.10 4.11 4.07 3.97 4.10 7 
DVTM 4.04 4.37 4.20 4.17 3.97 4.14 5 
DICT 4.22 4.17 4.20 4.33 4.33 4.25 1 

รวม 4.33 4.38 4.29 4.25 4.13 4.28 26       
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คะแนนท่ีได้ของแต่ละหลักสูตรในคณะ 

หลักสูตร 
ผลการดาํเนินงานย้อนหลัง  

3 ปีการศกึษา ค่า
คาดหวัง 

คะแนน
ที่ได้ 2555 2556 2557 2558** 

ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 4.28 3.42 4.22 4.22 3.51 2 
ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 3.79 3.85 4.06 4.06 3.51 2 
ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอตุสาหการ 4.01 3.94 4.17 4.17 3.51 2 
ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3.88 3.92 4.06 4.06 3.51 2 
ค.อ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3.42 4.06 4.05 4.05 3.51 2 
ค.อ.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3.68 3.94 4.10 4.10 3.51 2 
ค.อ.ม.สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 4.25 4.36 4.16 4.16 3.51 2 
ค.อ.ม.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4.27 4.13 4.30 4.30 3.51 2 
ค.อ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4.16 4.14 3.81 3.81 3.51 2 
ค.อ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา 4.03 4.02 4.29 4.29 3.51 2 
ค.อ.ม.สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา 4.22 4.33 4.12 4.12 3.51 2 
ปร.ด.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา - 4.63 4.57 4.57 3.51 2 
ปร.ด.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา 4.86 - 4.13 4.13 3.51 2 
ปร.ด.สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา 4.20 3.95 4.10 4.10 3.51 2 
ปร.ด.สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา 4.30 4.25 4.14 4.14 3.51 2 
ปร.ด.สาขาวิชาวิจยัและพฒันาการสอนและเทคนิคศกึษา 4.42 4.43 3.94 3.94 3.51 2 
ปร.ด.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพ่ือ
การศกึษา 

- - 4.25 4.25 3.51 2 

ผลระดบัคณะ 4.13 4.06 4.19 4.19 3.51 2 

ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 2 
 
หมายเหตุ     **เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงการเปิดภาคเรียน จึงทําให้กองแผนงานของมหาวิทยาลยัไม่สามารถเก็บรวบรวม 
                        ข้อมลูภายในช่วงเวลาท่ีเปล่ียนแปลงใหมไ่ด้  จงึต้องใช้ข้อมลูเดิม 
 
เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ์
ท่ีกําหนด 

มีผลการ
ดําเนินงาน
เบือ้งต้น (เป็น
ข้อมลูดิบ เร่ิมมี
ระบบแตย่งัไม่
สมบรูณ์ ไม่
สามารถ/ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมลู
อย่างเป็นระบบ 
สามารถ/มีผล
การวิเคราะห์
การดําเนินงาน
เทียบกบั
เป้าหมาย 

3+มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน
ของระบบดี  ทํา
ให้เกิดผลเป็นไป 
ในทิศทางตาม
เป้าหมายท่ี
กําหนด 

4+มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกวา่ท่ีเกณฑ์
กําหนด สง่ผลให้
เกิดการพฒันา
ระบบ 

5+มีผลการดําเนินงานท่ี
เท่าหรือสงูกวา่คูเ่ทียบใน
ระดบัชัน้นําของประเทศ 
มีการดําเนินงานท่ีดี
ตอ่เน่ือง สง่ผลให้การ
ดําเนินงานเทียบเท่าหรือ
สงูกวา่คูเ่ทียบ (คูเ่ทียบ
ชัน้นํา้ระดบัประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
World-class or 
Leading 
Practices) 
 

 
เอกสารอ้างองิ 

C.3  รายงานสรุปความพงึพอใจนายจ้าง รุ่นปีการศกึษา 2554-2556 
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ตัวบ่งชี ้C.4 ผลงานของผู้เรียน 

รายงานผลการดาํเนินงาน 
 คณะได้รวบรวมข้อมลูผลงานวิชาการของนกัศกึษาแตล่ะสาขาวิขาท่ีมีผลงานย้อนหลงั 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) 

ระดบัปริญญาตรี ได้เก็บข้อมลูย้อนหลงั 3 ปี (ปี พ.ศ.2556-2558) แยกเป็นสาขาวิชา ซึ่งสว่นใหญ่ผลงานของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีจะเป็น การแข่งขนัประกวดสิ่งประดิษฐ์ ซึง่ในปี พ.ศ.2557 ได้รับรางวลัเหรียญทองแดงระดบั
นานาชาติ จากเวทีการประกวด "42nd International Exhibitions of Geneva" ส่วนการแข่งขนัทางวิชาการ จะเป็น
ผลงานการแข่งขนัทางวิชาการเร่ืองการสอน (TEACHING ACADEMY AWARD) ซึง่เป็นการจดัแข่งขนัประจําทกุปีของ
กลุม่มหาวิทยาลยัท่ีมีหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต เป็นการแข่งขนัระดบัภายในประเทศ โดยแตล่ะสาขาวิชา
ของคณะได้รับรางวลัชนะเลศิและรองชนะเลศิ ทกุปี และได้รับรางวลัรวมชนะเลศิ 3 ปีซ้อน  

ระดบัปริญญาโท  ซึ่งได้ทําข้อมูลผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลงั 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) แยกเป็น
สาขาวิชา ซึง่มีปริมาณบทความน้อยลงอยา่งตอ่เน่ือง อาจเป็นเพราะมีนกัศกึษาเข้าเรียนน้อยลงในช่วง 5 ปีย้อนหลงั แต่
ถ้าพิจารณาผลงานท่ีตีพิมพ์จะตีพิมพ์ในฐานข้อมลูท่ีสงูขึน้ (TCI 1) ซึ่งเม่ือคิดค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํา้หนกัของ
ผลงานท่ีตีพิมพ์ตามเกณฑ์ สกอ.ยงัไม่มีแนวโน้มท่ีสงูขึน้อย่างชดัเจน แต่เม่ือคิดค่าคะแนนตามเกณฑ์ สกอ.(5 คะแนน) 
จะได้คะแนน 2.10 ยงัอยู่ระดบัท่ีน้อย เป็นผลจากนกัศึกษาแผน ข. จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จํานวน 75 คน 
จากจํานวนรวม 93 คน    แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะผู้ จบ แผน ก. จํานวน 18 คน จะได้ค่าคะแนนตามเกณฑ์ สกอ.              
(5 คะแนน) 10.83 สงูกวา่เกณฑ์  สกอ. ท่ีกําหนด  

ระดบัปริญญาเอก ซึ่งได้ทําข้อมูลผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลงั 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) แยกเป็น
สาขาวิชา  ซึ่งมีจํานวนบทความมากขึน้อย่างต่อเน่ืองเป็นเพราะมีนกัศึกษาจบการศึกษามากขึน้ แต่เม่ือคิดค่าร้อยละ
ของผลรวมถ่วงนํา้หนักของผลงานท่ีตีพิมพ์ตามเกณฑ์ สกอ.กลบัมีค่าไม่สงูขึน้ แต่เม่ือคิดค่าคะแนนตามเกณฑ์ สกอ.   
(5 คะแนน) จะได้คะแนน 4.13 ยงัอยู่ระดบัมาก ซึ่งเม่ือเทียบข้อมลูย้อนหลงั 4 ปี จะเป็นค่าท่ีเปล่ียนแปลงขึน้-ลง ทัง้นี ้
เน่ืองจากบางหลกัสตูรนกัศกึษาตีพิมพ์ตอ่คนเพียง 1 เร่ือง และอยูใ่นฐานข้อมลูท่ีต่ํากวา่ TCI 1 
 
 
จาํนวนผลงานวชิาการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

รายการ หน่วยนับ ปี พ.ศ. 
  2556 2557 2558 

บทความวิจยัท่ีนําเสนอ และตีพิมพ์ เร่ือง 0 0 0 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชิน้งาน 3 9 1 
การแข่งขนัทางวิชาการ คน 6 6 18 
โครงงานของนกัศกึษา/อาจารย์ ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ภายนอก โครงงาน 0 0 0 
การจดอนสุทิธิบตัร / ลขิสทิธ์ิ / สทิธิบตัร    เร่ือง 0 1 0 
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จาํนวนผลงานวจิัยนักศึกษาระดับปริญญาโท (ระดับชาต ิ/ นานาชาต)ิ 

สาขาวชิา 
ปี พ.ศ.  

2555 2556 2557 2558 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 2/0 5/0 0/0 1/1 
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 0/0 0/0 0/0 0/0 
วิศวกรรมไฟฟ้า 6/0 18/0 8/0 3/1 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 40/0 10/0 4/0 6/1 
วิศวกรรมโยธาและการศกึษา 0/0 0/0 0/0 0/0 
เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา 3/0 5/0 7/1 11/0 
บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา 4/0 11/0 6/0 1/0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา 0/0 0/0 0/0 0/0 

รวม 55/0 49/0 25/1 22/3 
 
 
 
จาํนวนผลงานวจิัยนักศึกษาระดับปริญญาเอก  (ระดับชาต ิ/ นานาชาต)ิ 

สาขาวชิา ปี พ.ศ. 
 2555 2556 2557 2558 

วิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา 12/0 26/15 14/2 13/4 
คอมพิวเตอร์ศกึษา 0/4 2/0 3/1 2/3 
วิศวกรรมโยธาและการศกึษา 0/0 0/0 0/0 0/0 
เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา 7/1 7/0 14/0 12/1 
บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา 8/0 11/2 9/0 9/0 
วิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศกึษา  7/0 7/1 2/1 5/4 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา 25/5 4/20 13/8 27/25 
รวม 59/10 57/38 55/12 68/37 
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ระดับปริญญาโท 
รายการข้อมูล หน่วยนับ 2555 2556 2557 2558 

1. จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโททัง้หมด คน 176 112 127 93 
2. จํานวนผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เร่ือง 82 35 15 25 

2.1 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีตีพิมพ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่  เร่ือง     
2.2 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชมุวิชาการระดบัชาต ิ 
เร่ือง 60 15 6 4 

2.3 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิ  

เร่ือง 16 - - 2 

2.4 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดบัชาตท่ีิไมอ่ยูใ่นฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. วา่ด้วย 
หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตม่หาวิทยาลยันําเสนอสภา
มหาวิทยาลยัอนมุตัแิละจดัทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีออกประกาศ 

เร่ือง - 2 -  

2.5 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบตัร  เร่ือง - - - - 
2.6 บทความท่ีตีพมิพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
       กลุม่ท่ี 2  

เร่ือง 4 15 - 6 

2.7 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดบันานาชาตท่ีิไม่อยูใ่นฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. วา่
ด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตม่หาวิทยาลยันําเสนอ
สภามหาวิทยาลยัอนมุตัแิละจดัทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีออก
ประกาศ (ซึง่ไมอ่ยูใ่น Beall’s list) 

เร่ือง     

2.8 บทความท่ีตีพมิพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุม่ท่ี 1 

เร่ือง 2 2 9 13 

2.9 บทความท่ีตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาตท่ีิ
ปรากฏในฐานข้อมลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง - 1 - - 

2.10 ผลงานได้รับการจดสทิธิบตัร  เร่ือง     
3. ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนกัศกึษาและ

ผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท 
 16.00 16.20 8.40 15.60 

4. ร้อยละของผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตอ่
ผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท 

ร้อยละ 9.09 14.46 6.61 16.80 
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ระดับปริญญาเอก 

รายการข้อมูล 
หน่วย
นับ 

2555 2556 2557 2558 

1. จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกทัง้หมด คน 29 34 64 85 
2. จํานวนผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เร่ือง 61 70 37 105 

2.1 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชมุวิชาการระดบัชาต ิ  

เร่ือง 6 23 2 16 

2.2 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิ  

เร่ือง 5 30 6 34 

2.3 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดบัชาตท่ีิไม่อยูใ่นฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. 
วา่ด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตม่หาวิทยาลยั
นําเสนอสภามหาวิทยาลยัอนมุตัแิละจดัทําเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนั
นบัแตว่นัท่ีออกประกาศ   

เร่ือง 2 - -  

2.4 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบตัร  เร่ือง - - - - 
2.5 บทความท่ีตีพมิพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู 

TCI กลุม่ท่ี 2  
เร่ือง 31 12 12 17 

2.6 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดบันานาชาตท่ีิไมอ่ยูใ่นฐานข้อมลูตามประกาศ 
ก.พ.อ. วา่ด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
มหาวิทยาลยันําเสนอสภามหาวิทยาลยัอนมุตัแิละจดัทําเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ
ภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีออกประกาศ (ซึง่ไมอ่ยูใ่น Beall’s 
list)   

เร่ือง - - - 8 

2.7 บทความท่ีตีพมิพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู 
TCI กลุม่ท่ี 1  

เร่ือง 16 5 16 30 

2.8 บทความท่ีตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาตท่ีิ
ปรากฏในฐานข้อมลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง 1 - 1 - 

2.9 ผลงานได้รับการจดสทิธิบตัร  เร่ือง - - - - 
3. ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนกัศกึษา

และผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก 
 36.40 27.80 23.80 56.20 

4. ร้อยละของผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตอ่
ผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก 

ร้อยละ 125.52 81.76 37.18 66.12 
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เกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 
1 2 3 4 5 6 7 

ไมมี่การ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด 

มีผลการ
ดําเนินงาน
เบือ้งต้น (เป็น
ข้อมลูดิบ เร่ิมมี
ระบบแตย่งัไม่
สมบรูณ์ ไม่
สามารถ/ไมมี่
การวิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมลูอย่าง
เป็นระบบ 
สามารถ/มีผล
การวิเคราะห์
การดําเนินงาน
เทียบกบั
เป้าหมาย 

3+มีแนวโน้มผล
การดําเนินงาน
ของระบบดี ทํา
ให้เกิดผลเป็นไป
ในทิศทางตาม
เป้าหมายท่ี
กําหนด 

4+มีผลการ
ดําเนินงาน
เหนือกวา่ท่ี
เกณฑ์กําหนด 
สง่ผลให้เกิดการ
พฒันาระบบ 

5+มีผลการดําเนินงาน
ท่ีเทา่หรือสงูกวา่คูเ่ทียบ
ในระดบัชัน้นําของ
ประเทศ มีการ
ดําเนินงานท่ีดีตอ่เน่ือง 
สง่ผลให้การดําเนินงาน
เทียบเทา่หรือสงูกวา่คู่
เทียบ (คูเ่ทียบชัน้นํา
ระดบัประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
World Class 
or Leading 
Practices) 

 

การประเมนิตนเองของหลักสูตรระดบัปริญญาตรี คะแนน 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล TM 3 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ TT 3 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและอตุสาหการ TP 3 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า TE 3 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   TCT 3 
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา (5 ปี)   CEE 3 

 

การประเมนิตนเองของหลักสูตรระดบัปริญญาโท คะแนน 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล MTM 3 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ MTT 3 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า MTE 3 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   MTCT 3 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา MET 3 

สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา TEM 3 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา   MCEE 3 
หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา MICT 3 
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การประเมนิตนเองของหลักสูตรระดบัปริญญาเอก คะแนน 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา DTE 3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา   DTCT 3 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา   DCEE 3 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา DET 3 
สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา    DVTM 3 
สาขาวิชาวิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศกึษา    DPRD 3 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา   DICT 3 
 
 
การประเมนิตนเองระดับคณะ คะแนนท่ีได้ 
ผลงานของผู้ เรียน 3 
 
 
เอกสารอ้างองิ 

C.4-1 ผลงานวิชาการของอาจารย์และนกัศกึษา ปี 2555 
C.4-2 ผลงานวิชาการของอาจารย์และนกัศกึษา ปี 2556 
C.4-3 ผลงานวิชาการของอาจารย์และนกัศกึษา ปี 2557 
C.4-4 ผลงานวิชาการของอาจารย์และนกัศกึษา ปี 2558 
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ตัวบ่งชี ้C.5 คุณสมบัตขิองอาจารย์ 

รายงานผลการดาํเนินงาน 
คณุวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในคณะมีแนวโน้มท่ีมากขึน้ ตัง้แต่ปีการศึกษา 2555-2558 ถ้า

พิจารณาอาจารย์ท่ีสอนในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี  โท และเอก ก็อยู่ในเกณฑ์ท่ี สกอ.กําหนด ส่วนท่ีบางภาควิชามี
การจ้างอาจารย์พิเศษสอนมาก ก็เน่ืองจากเป็นการเตรียมอาจารย์มาทดแทนอาจารย์ท่ีจะเกษียณตามแผนการเตรียม
บคุลากรสายวิชาการของภาควิชานัน้ ๆ  

การคิดคา่ FTE ของอาจารย์ ในปีการศกึษา 2555-2557 คิด 1 FTE เท่ากบัอาจารย์ประจํา 1 คน สว่นอาจารย์
พิเศษคดิคา่ FTE ของงานสอน แตใ่นปีการศกึษา 2558 คณะได้คิดคา่ FTE ของอาจารย์ ซึง่ประกอบด้วย ภาระงานสอน  
งานควบคุมวิทยานิพนธ์ และงานบริหาร ซึ่งถ้าพิจารณาค่า FTE ของอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี และ
คอมพิวเตอร์ศกึษา ปีการศกึษา 2558 มีคา่ 14.71 และ 27.06 สงูกวา่ จํานวนอาจารย์ประจําถึง 2.1 และ 1.8 เท่า แสดง
วา่อาจารย์มีภาระงานมากในปีการศกึษานี ้ 

 เม่ือนําไปคดิสดัสว่นกบัคา่ FTEs ของนกัศกึษา จะได้คา่ดงัตารางด้านลา่งซึง่เม่ือเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานของ
สํานกัมาตรฐานและประเมินผลอดุมศกึษา สกอ. กลุม่สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  20 : 1 ผลดําเนินงานในปีการศกึษา 
2558 สดัสว่น FTEs นกัศกึษาตอ่จํานวนอาจารย์ประจําทัง้คณะ เท่ากบั 10.63 มีคา่ต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ของ สกอ.
และเม่ือพิจารณาข้อมลูย้อนหลงั 4 ปี ก็ยงัมีค่าต่ําเกณฑ์ท่ีกําหนด ถึงแม้จะพิจารณาเป็นภาควิชาก็มีค่าต่ํากว่าเกณฑ์
เช่นเดียวกนั  
คุณวุฒแิละตาํแหน่งทางวชิาการของอาจารย์ที่สอนในแต่ละหลักสูตร ระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชา ปีการศกึษา 2555 2556 2557 2558 

ตําแหน่ง เอก โท เอก โท เอก โท เอก โท 
TM ศ - - - - - - - - 
 รศ. 1 2 2 2 1 2 3 2 
 ผศ. 7 0 5 - 7 - 4 - 
 อ. 10 9 4 11 4 11 6 10 
 อ.พิเศษ 2 3 1 1 - 1 - 1 
TT ศ - - - - - - - - 
 รศ. 3 2 1 - 4 - 3 1 
 ผศ. 5 - 7 - 6 - 5 - 
 อ. 11 8 9 11 8 9 5 6 
 อ.พิเศษ - 3 2 2 1 1 1 - 
TP ศ - - - - - - - - 
 รศ. 0 2 2 1 0 2 1 2 
 ผศ. 6 - 7 - 7 - 6 - 
 อ. 9 9 7 8 3 7 6 9 
 อ.พิเศษ - 4 1 1 1 1 - - 
TE ศ - - - - - - - - 
 รศ. 4 - 4 - 5 - 6 1 
 ผศ. 6 4 7 4 7 4 6 5 
 อ. 9 12 5 10 5 12 5 6 
 อ.พิเศษ 1 16 3 15 1 10 1 11 
CEE ศ - - - - - - - - 
 รศ. 3 1 3 1 3 1 3 1 
 ผศ. 5 2 5 2 6 2 6 2 
 อ. 4 - 4 - 3 - 3 1 
 อ.พิเศษ 1 3 - 6 - 7 - - 
TCT ศ - - - - - - - - 
 รศ. 1 - 1 - 1 - - - 
 ผศ. 1 - 1 - 3 - 4 1 
 อ. 9 5 8 5 6 5 7 2 
 อ.พิเศษ - 2 - - - 7 - 5 
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คุณวุฒแิละตาํแหน่งทางวชิาการของอาจารย์ที่สอนในแต่ละหลักสูตร ระดับปริญญาโท  

สาขาวิชา 
ปีการศกึษา 2555 2556 2557 2558 
ตําแหน่ง เอก โท เอก โท เอก โท เอก โท 

MTM ศ - - - - - - - - 
 รศ. 1 - 2 - 1  3 - 
 ผศ. 4 - 6 - - - 3 - 
 อ. 5 2 5 1 3 1 2 - 
 อ.พิเศษ - 2 1 - - 1 - - 
MTT ศ - - - - - - - - 
 รศ. 1 - 1 - 3 - 2 - 
 ผศ. 3 - 5 - 1 - 1 - 
 อ. 1 1 1 2 1 - 3 1 
 อ.พิเศษ - - - - - - - - 
MTE ศ - - - - - - - - 
 รศ. 4 0 4 0 5 0 4 - 
 ผศ. 5 3 6 2 4 1 4 1 
 อ. 3 2 5 3 4 1 4 1 
 อ.พิเศษ 1 1 - 1 0 1 - 1 
MCEE ศ - - - - - - - - 
 รศ. 2 0 1 - 1 1 - 1 
 ผศ. 4 1 3 - 3 0 4 - 
 อ. 3 - 1 - - - - - 
 อ.พิเศษ 1 1 - - - - - - 
MTCT ศ - - - - - - - - 
 รศ. 1 - 1 - 1 - - - 
 ผศ. 1 - 2 - 2 - 3 1 
 อ. 8 5 7 5 6 5 7 1 
 อ.พิเศษ - 1 - - - - - - 
MET ศ - - - - - - - - 
 รศ. 3 - 4 - 3 - 1 - 
 ผศ. 2 - 2 - - - - - 
 อ. 1 - 1 - 1 - 2 - 
 อ.พิเศษ 2 - 1 - 5 1 4 - 
TEM ศ - - - - - - 1 - 
 รศ. 3 - 3 - 3 - 3 - 
 ผศ. 2  2  2 - 1 - 
 อ. 1 - 1 - 2 - 2 1 
 อ.พิเศษ 2 2 1 1 1 2 3 - 
MICT ศ.       - - 
เป็น  รศ.       2 - 
อ.พิเศษ ผศ.       2 - 
ทัง้หมด อ.       - - 
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คุณวุฒแิละตาํแหน่งทางวชิาการของอาจารย์ที่สอนในแต่ละหลักสูตร ระดับปริญญาเอก  
สาขาวิชา ตําแหน่ง 2555 2556 2557 2558 
  เอก โท เอก โท เอก โท เอก โท 
DTE ศ - - - - - - - - 
 รศ. 3 - 2 - 2 - 2 - 
 ผศ. 3 - 3 - 1 - 3 - 
 อ. 1 - - - - - 2 - 
 อ.พิเศษ 1 - 2 - 1 - - - 
DCEE ศ - - - - - - - - 
 รศ. 2 1 2 1 2 - 1 - 
 ผศ. 4 - 2 - 3 - 3 - 
 อ. 2 - 2 - 3 - 1 - 
 อ.พิเศษ 2 2 2 - 1 - - - 
DTCT ศ - - - - - - - - 
 รศ. 1 - 1 - 1 - 1 - 
 ผศ. 1 - 1 - 1 - 1 - 
 อ. 4 - 3 - 2 - 2 - 
 อ.พิเศษ - - - - - - - - 
DET ศ - - - - - - - - 
 รศ. 2 - 2 - 2 - 1 - 
 ผศ. - - - - - - - - 
 อ. 1 - 1 - 1 - 2 - 
 อ.พิเศษ - - - - - - 1 - 
DVTM ศ - - - - - - - - 
 รศ. 3 - 3 - 3 - 2 - 
 ผศ. 2 - 2 - 2 - 1 - 
 อ. 1 - 1 - 2 - - - 
 อ.พิเศษ 2 - 2 - 1 - 1 - 
DICT ศ. - - - - - - - - 
เป็น รศ. 2 - 2 - 2 - 2 - 

อ.พิเศษ ผศ. 2 - 2 - 2 - 2 - 
ทัง้หมด อ. - - - - 1 - - - 

DPRD ศ. - - - - - - - - 
เป็น รศ. 1 - 1 - - - - - 

อ.พิเศษ ผศ. 2  2  1 - 1 - 
ทัง้หมด อ. 2 - 2 - 1 - 1 -  
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คุณวุฒแิละตาํแหน่งทางวชิาการของอาจารย์ของคณะ 
ปีการศึกษา 2555 2556 2557 2558 

ตาํแหน่งวชิาการ/จาํนวน 116 113 111 112 

ศ.ดร. 1 0 1 1 
รศ.ดร. 16 16 15 19 
ผศ.ดร. 23 27 26 29 
รศ. 2 3 3 3 
ผศ. 8 8 6 8 
อ.ดร. 36 29 28 29 
อ. 30 30 32 21 

อาจารย์พเิศษ 34 35 32 22 
รวมทัง้หมด 150 148 143 134 

 
 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ในคณะ  
ปีการศกึษา จํานวนอาจารย์ทัง้หมด

ต้นปีการศกึษา 
จํานวนอาจารย์ลาออก/เกษียณ 

ระหวา่งปีการศกึษา 
จํานวนอาจารย์ 
เข้าใหมร่ะหวา่ง 
ปีการศกึษา 

จํานวนอาจารย์ทัง้หมด 
ปลายปีการศกึษา 

2555 114 7 9 116 
2556 116 5 4 116 
2557 110 4 2 111 
2558 108 7 11 112 

 
 
ค่า FTE ของนักศึกษา แยกตามภาควชิา  

ภาควชิา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 
ครุศาสตร์เคร่ืองกล 226.60 286.14 248.53 237.96 
ครุศาสตร์ไฟฟ้า 419.31 550.46 401.32 327.08 
ครุศาสตร์โยธา 121.21 179.22 209.59 202.92 
คอมพิวเตอร์ศกึษา 207.28 286.72 342.85 322.63 
ครุศาสตร์เทคโนโลยี 37.13 46.26 48.75 51.52 
บริหารเทคนิคศกึษา 28.25 80.68 57.25 48.76 

รวม 1,039.78 1,429.48 1,308.29 1,190.87 
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ค่า FTE ของอาจารย์ประจาํและอาจารย์พเิศษ  

ภาควชิา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 
อาจารย์ประจาํ 116 113 111 129.92 
ครุศาสตร์เคร่ืองกล 34 32 31 29.81 
ครุศาสตร์ไฟฟ้า 38 37 35 32.42 
ครุศาสตร์โยธา 16 15 15 16.70 
คอมพิวเตอร์ศกึษา 14 15 15 27.06 
ครุศาสตร์เทคโนโลยี 7 7 7 14.71 
บริหารเทคนิคศกึษา 7 7 8 9.22 
อาจารย์พเิศษ 8.60 9.00 6.18 7.29 

รวม 124.60 122.00 117.18 137.21 
หมายเหตุ   ตัง้แตปี่การศกึษา 2555-2557 คิด 1 FTE = 1 คน 
                   ปีการศกึษา 2558  คิดคา่ FTE ซึง่ประกอบด้วย  ภาระงานสอน + งานควบคมุวิทยานิพนธ์ + งานบริหาร 
 
 
สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจาํ ระดบัภาควชิาและคณะ 

ปีการศกึษา FTEs นักศกึษา ต่อ จาํนวนอาจารย์ประจาํ 

 TM TE TC TCT MET TEM คณะ 

2555 6.66 11.03 7.57 14.80 5.30 4.03 10.47 
2556 8.94 14.87 11.94 19.11 6.60 11.52 11.96 
2557 8.01 11.46 13.97 22.85 6.96 7.15 11.79 
2558 7.43 9.62 12.68 21.50 7.36 6.09 10.63 

หมายเหตุเกณฑ์มาตรฐานของสํานกัมาตรฐานและประเมินผลอดุมศกึษา สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
 กลุม่สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์   20 : 1 กลุม่สาขาวิชา ครุศาสตร์ / ศกึษาศาสตร์    30 : 1 
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สรุปและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน 
Rating Description 

1 Absolutely Inadequate 
The QA Practice to fulfil the criterion is not implemented.  There are no plans, documents, evidences or 
results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where improvement is 
necessary.  There is little document or evidence available.  Performance of the QA practice shows little or 
poor results.  

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is needed to fully 
meet them.  Documents are available but no clear evidence to support that they have been fully used.  
Performance of the QA practice shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences supports that it has been fully implemented.  
Performance of the QA practice shows consistent results as expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate.  Evidences support that it has been efficiently 
implemented.  Performance of the QA practice shows good results and positive improvement trend.  

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field. Evidences 
support that it has been effectively implemented.  Performance of QA practice shows very good results and 
positive improvement Trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent or example of world-class practice  in the 
field. Evidences support that it has been innovatively implemented.  Performance of the QA practices shows 
excellent results and Outstanding improvement trends. 

 
  สรุปผลประเมินตนเอง 

  การประเมินตนเองของหลักสูตรระดบัปริญญาตรี คะแนน 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล TM 3 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ TT 3 

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและอตุสาหการ TP 3 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า TE 3 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ TCT 3 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (4 ปี) TTC 3 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา (5 ปี) CEE 3 
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การประเมนิตนเองของหลักสูตรระดบัปริญญาโท คะแนน 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล MTM 3 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ MTT 3 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า MTE 3 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  MTCT 3 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา MET 3 
สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา TEM 3 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา   MCEE 3 

 

การประเมนิตนเองของหลักสูตรระดบัปริญญาเอก คะแนน 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา DTE 3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา DTCT 3 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา DCEE 3 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา DET 3 

สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา DVTM 3 
สาขาวิชาวิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศกึษา DPRD 3 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา DICT 3 
 
 
การประเมนิตนเองระดับคณะ คะแนนท่ีได้ 
คณุสมบตัขิองอาจารย์ 3 

 
เอกสารอ้างองิ 

C.5-1 คณุวฒิุและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
C.5-2 ภาระงานของอาจารย์ 
C.5-3 อตัราการคงอยูข่องอาจารย์ 
C.5-4 ข้อมลูจํานวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเทา่ (FTES) 
C.5-5 คา่ FTE ของอาจารย์ 
C.5-6 หนงัสือขออนมุตัจ้ิางอาจารย์พิเศษ 
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ตัวบ่งชี ้C.6 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจาํและนักวจิัย 

รายงานผลการดาํเนินงาน 
คณะมีการรวบรวมข้อมลูอาจารย์ประจําแต่ละภาควิชาท่ีมีผลงานทางวิชาการต่างๆ ซึ่งในปี พ.ศ.2557 ได้รับ

รางวลัเหรียญเงิน และทองแดง ระดบันานาชาติ จากเวทีการประกวด "42nd International Exhibitions of Geneva" 
สว่นงานวิจยัได้เก็บข้อมลูการตีพิมพ์ย้อนหลงั 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) เม่ือพิจารณาจํานวนบทความวิจยัก็อยูใ่นอตัราท่ีไม่
เปล่ียนแปลงมากนักเม่ือเทียบกับจํานวนอาจารย์ประจํา แต่ถ้าพิจารณารายละเอียดการตีพิมพ์วารสาร จะเห็นได้ว่า 
บทความวิจยัท่ีตีพิมพ์จากการประชมุวิชาการระดบัชาติมีแนวโน้มลดลง แตร่ะดบันานาชาตมิากขึน้ สว่นการตีพิมพ์ในวารสาร
ภายในประเทศท่ีอยู่ในฐานข้อมลู มีแนวโน้มอยู่ในฐานข้อมลู TCI กลุม่ 1 จํานวนมากขึน้ ทัง้นีใ้นช่วง 3 ปี คณะมีการรับ
อาจารย์ท่ีจบปริญญาเอกมาใหม่แทนอาจารย์ท่ีเกษียณ ซึ่งอาจารย์รุ่นใหม่มีความสามารถในการทําวิจยัและการเขียน
บทความวิจยั จึงทําให้มีผลงานวิจยัท่ีอยู่ในฐานข้อมลู TCI  กลุม่ 1  สงูขึน้ แตท่ัง้นีก้ารทําข้อมลูย้อนหลงัยงัไม่จําแนก
ผลงานวิจยัของอาจารย์ และผลงานของอาจารย์ท่ีทําร่วมกบันกัศกึษา 
 
ผลงานวชิาการ ระดับคณะ  

รายการ หน่วยนับ 
ปี พ.ศ. 

2556 2557 2558 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชิน้งาน 0 3 1 
การแข่งขนัทางวิชาการท่ีร่วมกบันกัศกึษา คน 9 16 9 
โครงงานของนกัศกึษา/อาจารย์ ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ภายนอก โครงงาน 0 0 0 

 
ผลงานวชิาการ ระดับคณะ  

รายการ หน่วยนับ 
ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 
1. จาํนวนอาจารย์ประจาํทัง้หมด คน 116 113 111 112 
2. จํานวนนกัวิจยัประจําทัง้หมด คน     
3. จํานวนผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เร่ือง 109 239 172 198 

3.1 บทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชมุวิชาการระดบัชาติ 

เร่ือง 46 73 34 22 

3.2 บทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชมุวิชาการระดบัชาติ 

เร่ือง - - - - 

3.3 บทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ 

เร่ือง 22 87 20 58 

3.4 บทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชมุวิชาการระดบันานาชาติ 

เร่ือง - - - - 

3.5 บทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดบัชาติท่ีไมอ่ยูใ่นฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ.วา่ด้วยหลกัการ 
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตม่หาวิทยาลยันําเสนอสภามหาวิทยาลยั
อนมุติัและจดัทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ 
ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีออกประกาศ 

เร่ือง - 1 1 1 
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รายการ หน่วยนับ 
ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 
3.6 บทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทาง

วิชาการระดบัชาติท่ีไมอ่ยูใ่นฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. วา่ด้วย 
หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตม่หาวิทยาลยันําเสนอสภา
มหาวิทยาลยัอนมุติัและจดัทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีออกประกาศ 

เร่ือง 2 - - - 

3.7 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบตัร เร่ือง - 1 1 1 
3.8 บทความวิจยัท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

กลุม่ท่ี 2 
เร่ือง 2 32 28 40 

3.9 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู 
TCI กลุม่ท่ี 2 

เร่ือง 12 13 1 - 

3.10 บทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดบันานาชาติท่ีไมอ่ยูใ่นฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. วา่ด้วย 
หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตม่หาวิทยาลยันําเสนอสภา
มหาวิทยาลยัอนมุติัและจดัทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีออกประกาศ (ซึง่
ไมอ่ยูใ่น Beall’s list) 

เร่ือง - - - 
 

8 

3.11 บทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดบันานาชาติท่ีไมอ่ยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. 
วา่ด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตม่หาวิทยาลยันําเสนอ
สภามหาวิทยาลยัอนมุติัและจดัทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีออก
ประกาศ (ซึง่ไม่อยูใ่น Beall’s list) 

เร่ือง - - - - 

3.12 บทความวิจยัท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุม่ท่ี 1 

เร่ือง 4 12 52 51 

3.13 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐาน ข้อมลู 
TCI กลุม่ท่ี 1 

เร่ือง 1 1 5 - 

3.14 บทความวิจยัท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานา ชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง 19 17 23 12 

3.15 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง     

3.16 ผลงานได้รับการจดสทิธิบตัร เร่ือง - - 5 - 
3.17 ผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดบัชาติวา่จ้างให้ดําเนินการ เร่ือง - - - - 
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รายการ หน่วยนับ 
ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 
3.18 ตําราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอ

ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ผลงาน 1 2 2 5 

3.19 ตําราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ีผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการแตไ่มไ่ด้นํามาขอรับการประเมิน
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ผลงาน - - - - 

 
เกณฑ์การประเมิน 
Rating Description 

1 Absolutely Inadequate 
The QA Practice to fulfil the criterion is not implemented.  There are no plans, documents, evidences or results 
available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where improvement is 
necessary.  There is little document or evidence available.  Performance of the QA practice shows little or poor 
results.  

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is needed to fully 
meet them.  Documents are available but no clear evidence to support that they have been fully used.  
Performance of the QA practice shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences supports that it has been fully implemented.  
Performance of the QA practice shows consistent results as expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate.  Evidences support that it has been efficiently 
implemented.  Performance of the QA practice shows good results and positive improvement trend.  

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field. Evidences 
support that it has been effectively implemented.  Performance of QA practice shows very good results and 
positive improvement Trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent or example of world-class practice  in the 
field. Evidences support that it has been innovatively implemented.  Performance of the QA practices shows 
excellent results and Outstanding improvement trends. 

 

การประเมนิตนเองของหลักสูตรระดบัปริญญาตรี คะแนน 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล TM 2 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ TT 2 

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและอตุสาหการ TP 2 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า TE 2 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   TCT 2 
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา (5 ปี)   CEE 2 
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การประเมนิตนเองของหลักสูตรระดบัปริญญาโท คะแนน 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล MTM 3 

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ MTT 3 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า MTE 3 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   MTCT 3 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา MET 3 

สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา TEM 3 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา   MCEE 3 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา  MICT 3 
 

การประเมนิตนเองของหลักสูตรระดบัปริญญาเอก คะแนน 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา              DTE 3 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา DTCT 3 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา DCEE 3 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา              DET 3 
สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา  DVTM 3 
สาขาวิชาวิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศกึษา DPRD 3 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา DICT 3 

 
 
การประเมนิตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนกัวจิยั 3    
เอกสารอ้างองิ 

C.6-1  ผลงานวิจยัอาจารย์และนกัศกึษา ปีการศกึษา 2555 
C.6-2  ผลงานวิจยัอาจารย์และนกัศกึษา ปีการศกึษา 2556 
C.6-3  ผลงานวิจยัอาจารย์และนกัศกึษา ปีการศกึษา 2557 
C.6-4  ผลงานวิจยัอาจารย์และนกัศกึษา ปีการศกึษา 2558 
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ตัวบ่งชี ้C.7 การกาํกับมาตรฐานหลักสูตร 

รายงานผลการดาํเนินงาน 
 ปีการศกึษา 2558 คณะเปิดหลกัสตูรทัง้หมด 22 หลกัสตูร ตามท่ีคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษา
ภายในระดบัหลกัสตูรท่ีคณะแตง่ตัง้ขึน้ ได้ทําการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาหลกัสตูรแล้ว ปรากฏวา่มีหลกัสตูร
ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 17 หลกัสตูร ไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 5 หลกัสตูร (หลกัสตูรท่ีผา่นเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 77.27)  
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้  
ผลการกาํกับมาตรฐานแต่ละหลักสูตร 

 
ปีการศกึษา 

เหตุผลที่ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ หลักสูตร / สาขาวชิา 2557 2558 

 
ผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน ได้คะแนน 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ 
 

   
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ผา่น ผา่น 2  
 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและอตุสาหการ ผา่น ผา่น 2  
 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ผา่น ผา่น 2   
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผา่น ผา่น 2   
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไมผ่า่น ไมผ่า่น 2  ปิดหลกัสตูร 2/2558 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผา่น ผา่น 2   
วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ      
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา (5 ปี) ผา่น ผา่น 2  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑติ     
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ผา่น ไมผ่า่น 2  อ.ประจําหลกัสตูรไม่ครบ และ

ปรับปรุงหลกัสตูรปีการศกึษา 59 

 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ไมผ่า่น ผา่น 2   

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผา่น ผา่น 2   
 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผา่น ผา่น 2   
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา ผา่น ไมผ่า่น 2  เปลี่ยน อ.ประจําหลกัสตูรยงัไม่

ผ่านสภามหาวิทยาลยั 

 สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา ผา่น ผา่น 2   
วศิวกรรมศาสตร์มหาบัณฑติ     
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา ผา่น ผา่น 2  
วทิยาศาสตร์มหาบัณฑติ     
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพ่ือการศกึษา 

ยงัไมเ่ปิด ผา่น 2  
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ปีการศกึษา 

เหตุผลที่ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ หลักสูตร / สาขาวชิา 2557 2558 

 
ผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน ได้คะแนน 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ     
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา ผา่น ผา่น  2   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา ผา่น ผา่น  2   
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา ผา่น ไมผ่า่น  2  อ.ประจําหลกัสตูรเกษียณ 1 คน 

ยงัไม่ได้ทําเรืองเปล่ียนแปลง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา ผา่น ไมผ่า่น  2  เปลี่ยน อ.ประจําหลกัสตูรยงัไม่

ผ่านสภามหาวิทยาลยั 
สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา ผา่น ผา่น  2   
สาขาวิชาวิจยัและพฒันาการสอนเทคนิค
ศกึษา 

ผา่น ผา่น  2   

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เพ่ือการศกึษา 

ผา่น ผา่น  2   

   
สรุปผลการดาํเนินงานของคณะ 

รายการ หน่วยนับ ปีการศึกษา 
2557 2558 

1. จํานวนหลกัสตูรทัง้หมด หลกัสตูร 21 22 
2. จํานวนหลกัสตูรท่ีผา่นเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร หลกัสตูร 19 17 

3. ร้อยละของหลกัสตูรท่ีผา่นเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร ร้อยละ 90.48 77.27 
   
การประเมนิตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 
การกํากบัมาตรฐานหลกัสตูร 2 

 
รายการเอกสารอ้างอิง 
 C.7  ผลประเมินหลกัสตูร 
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ตัวบ่งชี ้C.8 การปฏบิัตติามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 
 
ตัวบ่งชี ้C.8.1 การปฏบิัตติามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจาํคณะ 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

1. กรรมการประจําสว่นงานวิชาการ      ปฏิบตัติามบทบาทหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550 มาตรา 33   และข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า      
พระนครเหนือ วา่ด้วยคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ พ.ศ. 2551 ข้อ 9   
            2. กรรมการประจําสว่นงานวิชาการ     มีการจดัทําแผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 (ระยะ 5 ปี)  แผนปฏิบตักิารตามแผนพฒันาการศกึษา ระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 11    
(พ.ศ.2555-2559) ตอ่มามหาวิทยาลยัได้จดัสมัมนาผู้บริหาร เม่ือวนัท่ี 14 มิถนุายน 2559 เพ่ือถ่ายทอดแผนพฒันา
การศกึษาระดบัระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ให้เป็นแนวทางในการจดัทําแผนของสว่นงาน   โดยให้
บคุลากรมีสว่นร่วมในการกําหนดแผนในการจดัสมัมนาคณะ  
            3. กรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ปฏิบตัติามกฎ ระเบียบและข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วา่ด้วยคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ พ.ศ. 2551 ข้อ 9  
            4. กรรมการประจําสว่นงานวิชาการ กํากบั ตดิตามผลการดําเนินงานให้บรรลเุป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์/
แผนปฏิบตังิานประจําปี และให้ข้อเสนอแนะแก่สว่นงาน/หน่วยงานในด้านตา่ง ๆ ด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั  มีการ
ควบคมุการใช้จ่ายเงินด้วยระบบบญัชี 3 มิต ิด้วยความซ่ือสตัย์ โปร่งใสตรวจสอบได้ การจดัการฐานข้อมลู และมีกํากบั
ดแูลการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

5. กรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ดําเนินการบริหารจดัการสว่นงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล 10 ข้อ  
ในปีการศึกษา 2558 กรรมการประจําส่วนงานวิชาการได้มีการประเมินตนเองและรายงานผลประเมินในที่

ประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ โดยผลประเมินเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 4.49 (ระดับดี) ซึ่งมีผลประเมิน
ดังน้ี   
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สรุปผลการประเมินตนเองตามการปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจาํส่วนงานวชิาการ  
 

ความคิดเห็น    S.D.  แปลผล 
1. การปฏิบตัิงานตามบทบาทอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ 

1.1 คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกบั 
บทบาท อํานาจหน้าท่ีของกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ตามพระราชบญัญตัิ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550 ตามมาตรา 33 
และ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วา่ด้วยคณะ 
กรรมการประจําสว่นงานวิชาการ พ.ศ. 2551 ข้อ 9 

4.44 .512 มาก 

1.2 คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ มีสว่นร่วมในการดาํเนินการตาม 
อํานาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ พ.ศ.2550 ตามมาตรา 33 และ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ วา่ด้วยคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ พ.ศ.2551 ข้อ 9 
ดงันี ้

1) พิจารณานโยบายและแผนงานของสว่นงานวิชาการให้สอดคล้องกบั 
ภารกิจหลกัและนโยบายของมหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
4.69 

 

 
 
 
 
 

.479 
 

 
 
 
 

มากท่ีสดุ 

2) พิจารณาระเบียบและข้อบงัคบัของสว่นงานวิชาการเพ่ือใช้ในการ 
ดําเนินงานภายในสว่นงานวิชาการ 

4.62 .619 มากท่ีสดุ 

3) พิจารณาหลกัสตูร และรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสตูร เพ่ือเสนอตอ่สภา 
วิชาการ 

4.81 .403 มากท่ีสดุ 

4)  เสนอแตง่ตัง้ และถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
พิเศษ ในสว่นงานวิชาการตอ่สภาวิชาการ 

4.56 .629 มากท่ีสดุ 

5)  พิจารณากําหนดนโยบายงานวิจยั และงานบริการวิชาการ 4.50 .632 มาก 
6)  จดัการวดัผล ประเมิน อนมุตัิและควบคมุมาตรฐานการศกึษาของ 

สว่นงานวิชาการ 
4.56 .512 มากท่ีสดุ 

7)  จดัให้มีการประกนัคณุภาพการศกึษา เพ่ือพฒันาคณุภาพและ 
มาตรฐานการศกึษาของมหาวิทยาลยั 

4.56 .512 มากท่ีสดุ 

8)  ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นแกห่วัหน้าสว่นงานวิชาการ 4.56 .727 มากท่ีสดุ 
9)  แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีเฉพาะแทนคณะกรรมการ 

ประจําสว่นงานวิชาการ 
4.19 .834 มาก 

10) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีหวัหน้าสว่นงานวิชาการหรือมหาวิทยาลยั 
มอบหมาย 

4.44 .629 มาก 

                                                                                            คา่เฉล่ีย 4.55 .371 มากท่ีสดุ 
1.3 คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ได้ทําหน้าท่ีในการกํากบั ติดตาม 

ผลการดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์/แผนปฏิบตัิงานประจําปีและให้ข้อเสนอแนะ
แก่สว่นงาน/หนว่ยงาน ในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

1)  หลกัสตูรการเรียนการสอน 

 
 
 

4.50 

 
 
 

.632 

 
 
 

มาก 
2)  การวิจยัและสร้างสรรค์ 4.31 .704 มาก 
3)  การบริการทางวิชาการ 4.25 .775 มาก 
4)  การทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 4.06 .854 มาก 
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ความคิดเห็น   S.D. แปลผล 

5)  การพฒันากิจการนกัศกึษา 4.12 .806 มาก 
6)  การบริหารจดัการ 4.31 .602 มาก 
7)  การประกนัคณุภาพการศกึษา 4.25 .775 มาก 
8)  การบรรลตุามแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบตัิงาน 4.38 .500 มาก 

                                                                                           คา่เฉล่ีย 4.27 .604 มาก 
1.4 คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการดําเนินการบริหารจดัการสว่นงาน 

สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 
1)  หลกัประสิทธิผล 

 
 

4.44 

 
 

.512 

 
 

มาก 
2)  หลกัประสิทธิภาพ 4.37 .500 มาก 
3)  หลกัตอบสนอง 4.25 .775 มาก 
4)  หลกัภาระรับผิดชอบ 4.38 .619 มาก 
5)  หลกัความโปร่งใส 4.38 .806 มาก 
6)  หลกัการมีสว่นร่วม 4.25 .577 มาก 
7)  หลกัการกระจายอํานาจ 4.25 .683 มาก 
8)  หลกัการนิตธิรรม 4.50 .632 มาก 
9)  หลกัความเสมอภาค 4.25 .775 มาก 
10) หลกัมุง่เน้นฉนัทามต ิ 4.38 .719 มาก 

คา่เฉล่ีย 4.34 .564 มาก 
ค่าเฉล่ียรวมข้อ 1 4.40 .381 มาก 

2. ด้านการจดัประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ 
2.1  ความเหมาะสมของความถ่ีในการจดัประชมุของคณะกรรมการประจํา 

สว่นงานวิชาการ 
4.75 .577 มากท่ีสดุ 

2.2  ความเหมาะสมของการประชมุ (กําหนดให้มีการสง่วาระลว่งหน้า 
อยา่งน้อย 2 สปัดาห์ ก่อนการประชมุ) 

4.63 .619 มากท่ีสดุ 

2.3  ความเหมาะสมของวาระการประชมุแตล่ะครัง้ 4.40 .507 มาก 
2.4  ความเหมาะสมของ เอกสาร ข้อมลู ประกอบวาระการพิจารณา เพียงพอ 

ตอ่การตดัสินใจของคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ 
4.62 .500 มากท่ีสดุ 

2.5  ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช้ในการประชมุของคณะกรรมการ 
ประจําสว่นงานวิชาการ 

4.19 .655 มาก 

2.6  การจดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ  
มีความชดัเจน ครบถ้วน ถกูต้อง 

4.62 .500 มากท่ีสดุ 

คา่เฉล่ียข้อ 2 4.56 .397 มากท่ีสดุ 
ค่าเฉล่ียโดยภาพรวม 4.49 .360 มาก 
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เกณฑ์การประเมิน 
Rating Description 

1 Absolutely Inadequate 
The QA Practice to fulfil the criterion is not implemented.  There are no plans, documents, evidences or 
results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where improvement is 
necessary.  There is little document or evidence available.  Performance of the QA practice shows little 
or poor results.  

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is needed to 
fully meet them.  Documents are available but no clear evidence to support that they have been fully 
used.  Performance of the QA practice shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences supports that it has been fully 
implemented.  Performance of the QA practice shows consistent results as expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate.  Evidences support that it has been 
efficiently implemented.  Performance of the QA practice shows good results and positive improvement 
trend.  

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field.  
Evidences support that it has been effectively implemented.  Performance of QA practice shows very 
good results and positive improvement 
Trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent or example of world-class practice  
in the field. Evidences support that it has been innovatively implemented.  Performance of the QA 
practices shows excellent results and Outstanding improvement trends. 

 
สรุปผลการดาํเนินงานของคณะ 

ค่าคาดหวัง รายการ 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการประจาํคณะ 4.44 4.38 4.29 4.49 4.00 
   
การประเมนิตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 
บทบาทและหน้าท่ีของกรรมการประจําคณะ 5 

 
รายการเอกสารอ้างอิง 

C.8.1-1 ข้อบงัคบัวา่ด้วยคณะกรรมการประจําสว่นงาน 
C. 8.1-2  ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ 
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ตัวบ่งชี ้C.8.2 การปฏบิัตติามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารคณะ 
 
ตัวบ่งชี ้C.8.2.1 สมรรถนะคณบด ี
รายงานผลการดาํเนินงาน 

 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี มีการประเมินภายใต้หัวข้อที่ครอบคุลม
ในประเด็นดังน้ี  

1. ด้านสมรรถนะคณบดี  ได้คะแนน  90.78  (4.54) 
มหาวิทยาลยัมีข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วา่ด้วย การประเมินผล 

การปฏิบตัิงานของอธิการบดีและหวัหน้าส่วนงาน พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2557  โดยสภา
มหาวิทยาลยัมีการออกคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของหวัหน้าสว่นงานวิชาการทกุรอบการ
ปฏิบตังิานครบหนึง่ปี  ซึง่ในปีการศกึษา 2558  สภามหาวิทยาลยั ได้ออกคําสัง่ท่ี 29/2558  สัง่ ณ วนัท่ี 22 กรกฎาคม 
2558  โดยประเมินผลการปฏิบตังิานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินหวัหน้าสว่นงานท่ีกําหนดในข้อบงัคบัฯ ด้าน 

      1.1 ด้านการบริหารงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลยั  
              - แผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 11 
               - แผนกลยทุธ์การเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน 
     - แผนกลยทุธ์ด้านอตัลกัษณ์ 
    - แผนกลยทุธ์ด้านเอกลกัษณ์ 
    - ตวัชีว้ดัเฉพาะสว่นงาน  

                   1.2. ด้านประสทิธิผลของแผนปฏิบตังิานประจําปี 
   - ร้อยละความสําเร็จของการปฏิบตังิานตามแผนกลยทุธ์ของสว่นงานในรอบปีงบประมาณ    
                   1.3. ด้านความสามารถในการบริหาร 
    - การบริหารทกัษะความเป็นผู้ นํา   
    - วิสยัทศัน์เชิงกลยทุธ์ 
    - การบริหารการเปล่ียนแปลง 
    - การบริหารความคดิสร้างสรรค์ 
    - ทกัษะการพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา 
    - การบริหารความเส่ียง   
.          1.4 ด้านการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล   
                           - หลกัประสทิธิผล  (Effectiveness)   มีผลการปฏิบตังิานท่ีบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของ
แผนปฏิบตังิาน รวมถึงมีการตดิตามประเมินผลและพฒันาปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองอยา่งเป็นระบบ 
               - หลกัประสทิธิภาพ  (Efficiency)  มีการรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรของสว่นงานอยา่งประหยดั ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ มีการควบคมุการใช้งบประมาณอยา่งคุ้มคา่ 
               - หลกัการตอบสนอง  (Responsiveness)   บริหารงานได้เสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

- หลกัภาระรับผิดชอบ  (Accountability)  มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัหิน้าท่ีและผลงานตอ่ 
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้รับฟังข้อคดิเห็นจากผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเพ่ือนํามาพฒันาปรับปรุง 
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        - หลกัความโปร่งใส  (Transparency)  บริหารงานอยา่งมีหลกัการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการ
เปิดเผยข้อมลูขา่วสารแก่ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  
               - หลกัการมีสว่นร่วม  (Participation)  เปิดโอกาสให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ แก้ปัญหา 
และพฒันาหน่วยงาน 
               - หลกัการกระจายอํานาจ  (Decentralization)  มีการมอบอํานาจการตดัสนิใจแก่บคุลากรฝ่ายตา่ง 
ๆ อยา่งเหมาะสม และมีการประเมินความพงึพอใจตอ่การบริหารงานของผู้บริหาร 
               - หลกันิตธิรรม  (Rule of Law) มีการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ยดึกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ไม่
เลือกปฏิบตั ิโดยคํานงึถึงสทิธิเสรีภาพของบคุลากรเป็นสําคญั 
               - หลกัความเสมอภาค  (Equity) บคุลากรได้รับการปฏิบตัแิละบริการอยา่งเทา่เทียมกนัด้วยความ
ยตุธิรรม 
               - หลกัมุ่งเน้นฉนัทามต ิ (Consensus Oriented)  บริหารงานโดยคํานงึถึงความต้องการของผู้ มีสว่น
ได้สว่นเสีย (ผู้ปกครอง นกัศกึษา ศษิย์เก่า บคุลากร) 
 

ประเดน็การประเมินผล 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 

1. ด้านการบริหารงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลยั 21.05 22.52 (4.50) 23.00 (4.60) 
2. ด้านประสทิธิผลของแผนปฏิบตังิานประจําปี 22.25 25.00 (5.00) 20.00 (4.00) 
3. ด้านความสามารถในการบริหาร 20.95 23.42 (4.68) 23.75 (4.75) 
4. ด้านการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 21.28 23.81(4.76) 24.03 (4.81) 

คะแนนที่ได้ 85.53 94.75 (4.74) 90.78 (4.54) 
 

2. ด้านประสทิธิผลการบริหารหลกัสตูร  ได้คะแนน  88.00 คะแนน  (4.40) 
 

ประเดน็การประเมิน    S.D.  แปลผล 
การบริหารหลักสูตร/พฒันาหลักสูตร 

1. มีการควบคมุ กํากบัดแูลให้มีการปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 4.54 0.63 มากท่ีสดุ 
2. มีการบริหารหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานการอดุมศกึษาและกรอบมาตรฐาน 
คณุวฒิุวิชาชีพ 

4.52 0.58 มากท่ีสดุ 

3. มีการควบคมุ กํากบักระบวนการจดัการเรียนการสอนและประเมินผลผู้ เรียนอยา่ง 
เป็นระบบ 

4.37 0.67 มาก 

4. มีการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ 4.21 0.72 มาก 
5. มีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 4.37 0.67 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.40 0.66 มาก 
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3. ด้านประสทิธิผลของการบริหารงานตามตวับง่ขีห้ลกัในแผนยทุธศาสตร์ระดบัคณะ     ซึง่สอดคล้องกบั 

มหาวิทยาลยั ได้ 86 คะแนน  (4.30) 
 

ประเดน็การประเมิน    S.D.  แปลผล 
ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวชีห้ลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ 

1. ผลการปฏิบตังิานบรรลเุป้าหมายของตวัชีว้ดัท่ีกําหนดในแผนกลยทุธ์ 4.31 0.62 มาก 
2. มีการตดิตาม ประเมินผลการปฏิบตังิานและนําผลมาพฒันา ปรับปรุงการ
ปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง เป็นระบบ 4.29 0.66 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.30 0.64 มาก 
 

4. ด้านการแสวงหารายได้   คณะมีการดําเนินงานตามแผนกลยทุธ์ทางการเงิน (พ.ศ. 2555-2559)  โดย 
คณะมีการให้บริการทางวิชาการหลายประเภท  ได้แก่  งานบริการทดสอบ ตรวจสอบวสัด ุ จดัฝึกอบรม สมัมนาให้กบั
หน่วยงานภายนอก งานสํารวจและวิเคราะห์โครงสร้าง  และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกเพ่ือแสวงหารายได้เพิ่มขึน้    ซึง่ในปี 2558 มีรายได้เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้ว  (ปี 2557 = 1,746,481 บาท  ปี 
2558 = 13,794,258.33)  คดิเป็นร้อยละเพิ่มขึน้ 689.83 

  
ประเดน็การประเมิน    S.D.  แปลผล 

การแสวงหารายได้ 

1. มีการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือ
แสวงหารายได้เพิ่มเตมิ 4.30 0.77 มาก 

 
5. ด้านการบริหารงานและความรับผิดชอบท่ีตอบสนองความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย      

ประเดน็การประเมิน    S.D.  แปลผล 
การบริหารยุทธศาสตร์ 

1. มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัหิน้าท่ีและผลงานตอ่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 4.24 0.59 มาก 
2. มีการรับฟังข้อคดิเห็นจากผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเพ่ือนํามาปรับปรุง 4.18 0.71 มาก 
การบริหารความเส่ียง    
1. มีการบริหารความเสี่ยงตอ่ปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ่การดําเนินงานตาม 
พนัธกิจของคณะ 

4.21 0.78 มาก 

ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร    
1. มีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ 4.28 0.80 มาก 
การจัดการความรู้ในคณะ    
1. มีการจดัเก็บรวบรวมองค์ความรู้ตา่ง ๆ เผยแพร่ไว้ในคลงัความรู้ของคณะอยา่ง 
ตอ่เน่ือง 

4.24 0.77 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.23 0.09 มาก 
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ประเดน็การประเมิน   แปลผล 
สมรรถนะคณบดี  (ใช้ของมหาวิทยาลยั) 4.54 มากท่ีสดุ 
ประสทิธิผลการบริหารหลกัสตูร 4.40 มาก 
ประสทิธิผลของการบริหารงานตามตวับง่ชีห้ลกัในแผนยทุธศาสตร์ระดบัคณะ 4.30 มาก 
การแสวงหารายได้ 4.30 มาก 
การบริหารงานและความรับผิดชอบท่ีตอบสนองความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 4.23 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.35 มาก 
 

ทั้งนี้ จากผลการประเมินทั้ง 5 ด้านพบว่า ในภาพรวมผลประเมินเฉล่ียเท่ากับ 4.35 อยู่ในระดับมาก  โดยด้าน
สมรรถนะคณบดี อยู่ในระดับมากที่สุด   ด้านประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร (4.40) ด้านประสิทธิผลของการบริหารงาน
ตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะและด้านการแสวงหารายได้ (4.30) เท่ากัน  การบริหารงานและความ
รับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4.23) ซึ่งอยู่ในระดับมาก  

เกณฑ์การประเมิน 
Rating Description 

1 Absolutely Inadequate 
The QA Practice to fulfil the criterion is not implemented.  There are no plans, documents, evidences or 
results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where improvement is 
necessary.  There is little document or evidence available.  Performance of the QA practice shows little 
or poor results.  

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is needed to 
fully meet them.  Documents are available but no clear evidence to support that they have been fully 
used.  Performance of the QA practice shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences supports that it has been fully 
implemented.  Performance of the QA practice shows consistent results as expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate.  Evidences support that it has been 
efficiently implemented.  Performance of the QA practice shows good results and positive improvement 
trend.  

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field.  
Evidences support that it has been effectively implemented.  Performance of QA practice shows very 
good results and positive improvement 
Trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent or example of world-class practice  
in the field. Evidences support that it has been innovatively implemented.  Performance of the QA 
practices shows excellent results and Outstanding improvement trends. 
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สรุปผลการดาํเนินงานของคณะ 
ค่าคาดหวัง รายการ ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 
บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารคณะ 4.38 4.29 4.35 4.00 

   
การประเมนิตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 
บทบาทและหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ 5 

 
เอกสารอ้างองิ 

C.8.2.1-1    ผลประเมินคณบดีโดยสภามหาวิทยาลยั 
C.8.2.1-2   ผลประเมินผู้บริหารโดยบคุลากรของคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
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ตัวบ่งชี ้C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 

รายงานผลการดาํเนินงาน 
 9.1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการจดัทําแผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 (ระยะ 5 ปี) แผนปฏิบตักิารตามแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.
2555-2559)  ตอ่มามหาวทิยาลยัได้จดัสมัมนาผู้บริหาร เม่ือวนัท่ี 14 มิถนุายน 2559 เพ่ือถ่ายทอดแผนพฒันา
การศกึษาระดบัระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ให้เป็นแนวทางในการจดัทําแผนของสว่นงาน คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม จงึได้จดัสมัมนาคณะโดยให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการกําหนดแนวทางและวิธีการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560-2564)  เมื่อวันที ่16-18 มิถุนายน 2559  ณ โรงแรม ภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อ.บ้าน
ฉาง  จ.ระยอง  
ซึ่งมีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ ์ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร (SWOT 
Analysis) เพื่อเป็นแนวทางรองรับการดําเนินการจัดทําแผนฯ 12   

9.2  ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินท่ีประกอบไปด้วย ต้นทนุตอ่หน่วยในแตล่ะหลกัสตูร   สดัสว่น
คา่ใช้จา่ยเพ่ือพฒันานกัศกึษา อาจารย์ บคุลากร การจดัการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง  เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มคา่
ของการบริหารหลกัสตูร ประสทิธิภาพ ประสทิธิผลในการผลติบณัฑิตและโอกาสในการแขง่ขนั 

คณะมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตรและค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยเป็น
การวิเคราะห์จากต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมทีเ่กิดจากการบรหิารจัดการจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  ซึ่งใช้ข้อมูล
ย้อนหลังตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2558  โดยมีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
          
ต้นทุนต่อหลักสูตรต่อนกัศึกษา 4 ปี งบประมาณย้อนหลัง 

 
ภาควิชา / สาขาวิชา ระดบั 

ต้นทนุตอ่ นศ. 
ปี งปม. 55 

ปีการศกึษา 54 

ต้นทนุตอ่ นศ. 
ปี งปม. 56 

ปีการศกึษา 55 

ต้นทนุตอ่ นศ. 
ปี งปม. 57 

ปีการศกึษา 56 

ต้นทนุตอ่ นศ. 
ปี งปม. 58 

ปีการศกึษา 57 

ครุศาสตร์เคร่ืองกล  / สาขาวิชา............      

 วิศวกรรมเคร่ืองกล  (TM)  ตรี 118,305.70 99,664.75 83,060.74 101,885.87 

 วิศวกรรมการผลิตและอตุสาหการ  (TP)  ตรี 89,214.13 83,687.96 75,184.29 87,445.35 

 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT) ตรี 104,655.04 101,510.40 77,180.34 106,784.22 

 วิศวกรรมเคร่ืองกล  (MTM) โท 375,314.63 365,437.43 272,543.07 854,273.80 

 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ( MTT) โท ยงัไม่เปิด ยงัไม่เปิด 969,042.02 1,388,194.92 

 วิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศกึษา (DPRD)   เอก 518,291.63 456,796.79 436,068.91 - 

ครุศาสตร์ไฟฟ้า / สาขาวิชา      

 วิศวกรรมไฟฟ้า (TE/TTE) ตรี 35,929.54 44,024.10 45,458.96 64,763.82 

 วิศวกรรมไฟฟ้า  (MTE) โท 406,497.00 531,360.63 860,083.56 364,629.19 

 วิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา  (DTE) เอก 1,036,567.3 1,088,024.14 860,083.56 1,267,520.51 

ครุศาสตร์โยธา / สาขาวิชา      

 วิศวกรรมโยธา (TTC) ตรี 340,053.07 349,056.89 597,481.04 742,302.14 

 วิศวกรรมโยธาและการศกึษา (CEE) ตรี 75,934.18 47,111.97 66,386.78 38,754.73 

 วิศวกรรมโยธาและการศกึษา (MCEE) โท ยงัไม่เปิด  ยงัไม่เปิด ยงัไม่เปิด  1,206,240.98 

 วิศวกรรมโยธาและการศกึษา (DCEE) เอก ยงัไม่เปิด 1,535,850.34 1,877,797.55 1,929,985.56 
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ภาควิชา / สาขาวิชา ระดบั 

ต้นทนุตอ่ นศ. 
ปี งปม. 55 

ปีการศกึษา 54 

ต้นทนุตอ่ นศ. 
ปี งปม. 56 

ปีการศกึษา 55 

ต้นทนุตอ่ นศ. 
ปี งปม. 57 

ปีการศกึษา 56 

ต้นทนุตอ่ นศ. 
ปี งปม. 58 

ปีการศกึษา 57 

คอมพิวเตอร์ศกึษา / สาขาวิชา      

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ CED/TCT ตรี 42,268.32 38,934.22 37,511.91 38,515.27 

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ MTCT โท 410,941.98 315,799.77 396,760.62 103,991.24 

 คอมพิวเตอร์ศกึษา DTCT เอก 462,309.73 473,699.66 515,788.81 394,449.51 

ครุศาสตร์เทคโนโลยี / สาขาวิชา      

 เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา MET โท 227,231.95 508,853.61 1,192,616.90 371,443.66 

 เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา DET เอก 246,167.95 284,011.32 290,882.17 154,768.19 

บริหารเทคนิคศกึษา / สาขาวิชา      

 บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา TEM โท 122,415.63 150,493.37 203,934.62 244,264.62 

 บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา DVTM เอก 405,904.44 787,196.10 1,060,460.01 394,581.31 

หลกัสตูรคณะ / สาขาวิชา      

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา (MICT) โท เน่ืองจากหลกัสตูรนีเ้ป็นหลกัสตูรกลางคณะ ต้นทนุจงึ

แฝงอยู่ในสํานกังานคณบดี ซึง่ยงัไม่สามารถแยกต้นทนุ

ของหลกัสตูรออกมาได้ 

 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา (DICT) เอก  

 วิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศกึษา (DPRD) เอก ย้ายมาอยู่เม่ือปีงบประมาณ 2558  
หมายเหตุ   1. นบัจํานวนนกัศกึษาท่ีลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2557 
    2. หลกัสตูรท่ีอยู่ในศนูย์บรูณาการวิชาชีพ เป็นหลกัสตูรกลางของคณะ ต้นทนุจงึแฝงอยู่ในสาํนกังานคณบดี   
                       ซึง่ไม่สามารถแยกต้นทนุของหลกัสตูรได้                
 9.3 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคมุภายในของคณะ ท่ี
ประกอบด้วยผู้บริหารและหวัหน้าภาควิชาเป็นกรรมการ เพ่ือทําหน้าท่ีในการกําหนดแนวทาง ตดิตาม วิเคราะห์และให้
ข้อเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยง  นอกจากนี ้ รองคณบดีฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าท่ีหน่วยบริหารคณุภาพการศกึษา
ของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั  เพ่ือตดิตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
ของทกุสว่นงาน และรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวทิยาลยั  โดยแตล่ะภาควิชาของสว่นงานจะมี
การวิเคราะห์ความเสี่ยง ระบคุวามเสี่ยงและปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงเข้าท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของคณะ  ซึง่ในปีงบประมาณ 2558 มีความเสี่ยงทัง้หมด 3 ด้าน คือ 1) ด้านการเงิน คือ โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้     
2) ด้านทรัพยากร คือ โครงการการควบคมุและป้องกนัอนัตรายจากการปฏิบตังิานในสว่นงาน   3) ด้านการปฏิบตังิาน 
คือ โครงการปรับปรุงหลกัสตูรเพ่ือให้ได้ใบประกอบวิชาชีพ ซึง่ในแตล่ะความเสี่ยงจะมีการมีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและจดัลําดบัความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์  (แบบ RA) หลงัจากวิเคราะห์และจดัลําดบั
ความเสี่ยงแล้วจะมีการจดัทําแผนบริหารความเสี่ยงสําหรับโครงการ/กิจกรรม (แบบ RMP)   ซึง่จะมีการกําหนดแล้ว
เสร็จและผู้ รับผิดชอบ มีการตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM) ปีละ 2 ครัง้  
รายงานตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของมหาวิทยาลยั เพ่ือ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและนํามาจดัทําแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2559 ตอ่ไป   
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9.4  คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลครบทัง้ 10 ข้อ และบคุลากรของคณะมี
ความพงึพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารตามหลกัธรรมภิบาลในภาพรวมอยูท่ี่ 4.20 
                    - หลกัประสทิธิผล  (Effectiveness)   มีผลการปฏิบตังิานท่ีบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของ
แผนปฏิบตังิาน รวมถึงมีการตดิตามประเมินผลและพฒันาปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองอยา่งเป็นระบบ 
               - หลกัประสทิธิภาพ  (Efficiency)  มีการรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรของสว่นงานอยา่งประหยดั ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ มีการควบคมุการใช้งบประมาณอยา่งคุ้มคา่ 
               - หลกัการตอบสนอง  (Responsiveness)   บริหารงานได้เสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
 - หลกัภาระรับผิดชอบ  (Accountability)  มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัหิน้าท่ีและผลงานตอ่ 
เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้รับฟังข้อคดิเห็นจากผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเพ่ือนํามาพฒันาปรับปรุง 
       - หลกัความโปร่งใส  (Transparency)  บริหารงานอยา่งมีหลกัการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการ
เปิดเผยข้อมลูขา่วสารแก่ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  
               - หลกัการมีสว่นร่วม  (Participation)  เปิดโอกาสให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ แก้ปัญหา และ
พฒันาหน่วยงาน 
               - หลกัการกระจายอํานาจ  (Decentralization)  มีการมอบอํานาจการตดัสนิใจแก่บคุลากรฝ่ายตา่ง ๆ 
อยา่งเหมาะสม และมีการประเมินความพงึพอใจตอ่การบริหารงานของผู้บริหาร 
               - หลกันิตธิรรม  (Rule of Law) มีการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ยดึกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ไม่เลือก
ปฏิบตั ิโดยคํานงึถึงสทิธิเสรีภาพของบคุลากรเป็นสําคญั 
               - หลกัความเสมอภาค  (Equity) บคุลากรได้รับการปฏิบตัแิละบริการอยา่งเทา่เทียมกนัด้วยความ
ยตุธิรรม 
              - หลกัมุ่งเน้นฉนัทามต ิ (Consensus Oriented)  บริหารงานโดยคํานงึถึงความต้องการของผู้ มีสว่นได้
สว่นเสีย (ผู้ปกครอง นกัศกึษา ศษิย์เก่า บคุลากร) 
 5. มีคณะกรรมการดําเนินการจดัการความรู้ของคณะ  กําหนดนโยบายการจดัทําแผนการจดัการความรู้ 
ให้สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของคณะและมหาวิทยาลยั สง่เสริม สนบัสนนุให้การดําเนินการจดัการความรู้ภายใน
คณะเกิดผลสมัฤทธ์ิและดําเนินการจดัการความรู้เพ่ือให้บคุลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ โดยจดัทําแผนการ
จดัการความรู้ของคณะ โดยคณะกรรมการดําเนินการจดัการความรู้และนําเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการประจํา  
สว่นงานเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบทกุปีอยา่งตอ่เน่ือง มีการจดัเก็บความรู้จากแนวปฏิบตัท่ีิอยูใ่นตวับคุคล
เหลา่นัน้มาสรุป และเผยแพร่เป็นลายลกัษณ์บนเว็บไซต์การจดัการความรู้ของคณะ และ weblog การจดัการความรู้ 
www.fte.kmutnb.ac.th/prakan.php และ Facebook KM Zone ของคณะ  มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจดัการ
ความรู้ในปีการศกึษาท่ีผา่นมาและปีปัจจบุนัมาเป็นแนวทางปฏิบตัเิพ่ือการปฏิบตังิานจริง อาทิ มีการนําเสนอ
ผลงานในการประชมุวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรมระดบัชาต ิครัง้ท่ี 8 และระดบันานาชาต ิครัง้ท่ี 3  
  ในปีการศกึษา 2558 มีการกําหนดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามแผนการจดัการความรู้คณะ 2 ด้าน 
และดําเนินการได้ตามแผนทัง้หมดท่ีกําหนดไว้  คือ ด้านการวิจยัและด้านการเรียนการสอน ดงันี ้
     1) ด้านการวิจยั เร่ือง “วิจยัอยา่งไรให้ได้ ศ.”  วนัท่ี 9 มิถนุายน 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 
208  อาคาร 52  โดยมีคณาจารย์จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัเข้าร่วมโครงการ จํานวน 21 คน  
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     2) ด้านการเรียนการสอน เร่ือง การฝึกสอนภาคสนาม  วนัท่ี 10 มิถนุายน 2559 เวลา 09.00-11.00 น. 
ณ ห้อง 208 อาคาร 52  โดยมีอาจารย์ท่ีรับผิดชอบวชิาฝึกสอนระดบัปริญญาตรีของคณะเข้าร่วมจํานวน 12 คน 
  6.  คณะมีการจดัทําแผนพฒันาบคุลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) สอดคล้องกบัแผนพฒันาการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  และตามมต ิ ก.บ.ม. มหาวิทยาลยั เร่ือง กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานพฒันาคณาจารย์และบคุลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารและการจดัการข้อมลูทาง 
ด้านงานบคุคลของคณะ โดยในแผนพฒันาบคุลากร จะประกอบด้วยรายละเอียดของการพฒันาบคุลากร เช่น การ
วางแผนอตัรากําลงัของบคุลากร ข้อมลูการสํารวจความต้องการในการอบรมของบคุลากร ข้อมลูการสํารวจความ
ต้องการในการเสนอผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ เป็นต้น  โดยจะมีการรายงานผลไว้
ในแผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณเสนอตอ่คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  

ในปีการศกึษา 2558  มีบคุลากรสายวิชาการ ได้รับการพฒันา จํานวน 54 คน คือ ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 
จํานวน 16 คน   ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จํานวน 17 คน  ภาควิชาครุศาสตร์โยธา จํานวน 4 คน   ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ศกึษา จํานวน 8 คน  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี จํานวน  7 คน  และภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา จํานวน 2 คน  
สว่นสายสนบัสนนุวิชาการได้รับการพฒันา  จํานวน  47 คน  คือ   ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล จํานวน 2 คน    ภาควิชา     
ครุศาสตร์โยธา จํานวน 1 คน  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จํานวน 4 คน   ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี จํานวน  3 คน 
ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา  จํานวน  1 คน และสํานกังานคณบดี จํานวน  36 คน 

7.  ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา   มีคณะกรรมการบริหารระบบประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัคณะ ท่ี
ประกอบด้วยผู้บริหารและหวัหน้าภาควิชา  ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน รูปแบบและวางแผนงาน
ประกนัคณุภาพการศกึษาของคณะ ควบคมุ กํากบั ดแูล ติดตามและประเมินผล ปรับปรุงพฒันาการดําเนินการประกนั
คณุภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ือง  และมีตวัแทนจากคณะร่วมเป็นกรรมการเครือข่ายประกนัคณุภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลยั ซึง่จะมีการประชมุทกุเดือนเพ่ือรับทราบข้อมลูความเคล่ือนไหวและแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองประกนัคณุภาพ
ระหวา่งหน่วยงาน 
  ทกุปีการศกึษาจะมีการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูรและระดบัคณะ ในปีการศกึษา 2558 
ได้มีการสร้างความเข้าใจในการจดัทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ใหม ่ CUPT QA ระดบัคณะและ
ระดบัหลกัสตูร  โดยสง่บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร หวัหน้าภาควิชา อาจารย์ประจําหลกัสตูร และผู้ เก่ียวข้องเข้า
ฟังบรรยายระบบการประกนัคณุภาพการ ศกึษาระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1)  การจดัทํา SAR ตามแนวทาง 

AUN QAภายในคณะเองได้เชิญหวัหน้าภาควิชาและกรรมการประจําหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการจดัทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร และมีการตรวจประเมินหลกัสตูรตัง้แตปี่
การศกึษา 2557 และเตรียมรับการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน รอบปีการศกึษา 2558   
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เกณฑ์การประเมิน 
Rating Description 

1 Absolutely Inadequate 
The QA Practice to fulfil the criterion is not implemented.  There are no plans, documents, evidences or results 
available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where improvement is 
necessary.  There is little document or evidence available.  Performance of the QA practice shows little or poor 
results.  

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is needed to fully 
meet them.  Documents are available but no clear evidence to support that they have been fully used.  
Performance of the QA practice shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences supports that it has been fully implemented.  
Performance of the QA practice shows consistent results as expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate.  Evidences support that it has been efficiently 
implemented.  Performance of the QA practice shows good results and positive improvement trend.  

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field. Evidences 
support that it has been effectively implemented.  Performance of QA practice shows very good results and 
positive improvement Trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent or example of world-class practice  in the 
field. Evidences support that it has been innovatively implemented.  Performance of the QA practices shows 
excellent results and Outstanding improvement trends. 

 
สรุปผลการดาํเนินงานของคณะ 

ค่าคาดหวัง 
รายการ 

ปีการศึกษา 

2557 2558 

ผลการบริหารและจดัการของผู้บริหารคณะ 3 4 3 
   
การประเมนิตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 

ผลการบริหารและจดัการของผู้บริหารคณะ 4 
 
เอกสารอ้างองิ 

 C.9.1-1  แผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี   
 C.9.1-2  โครงการจดัสมัมนาคณะ 
 C.9.2     การวิเคราะห์ต้นทนุตอ่หน่วย  
 C.9.3-1  คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ 
 C.9.3-2  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั 
 C-9.3-3  การประเมินความเสี่ยง (แบบ RA) 
 C.9.3-4การบริหารความเสี่ยงสําหรับโครงการ (แบบ RMP) 
 C.9.3-5  รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง (แบบ RM) 
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 C.9.4 ผลประเมินผู้บริหารด้านหลกัธรรมาภิบาล 10 ข้อ 
C.9.5-1 คณะกรรมการดําเนินงานจดัการความรู้ของคณะ 
C.9.5-2 แผนการจดัการความรู้ของคณะ 
C.9.5-3 โครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน เร่ือง การฝึกสอนภาคสนาม 

 C.9.5-4 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการวิจยั  เร่ือง วิจยัอยา่งไรให้ได้ ศ. 
C.9.6-1 แผนพฒันาบคุลากร ระยะ 4 ปี 
C.9.6-2 ข้อมลูการสํารวจความต้องการในการพฒันาตนเองของบคุลากร 
C.9.6-3 ผลการพฒันาบคุลากร 
C.9.7-1 คณะกรรมการบริหารระบบประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัคณะ 
C.9.7-2 ผลประเมินหลกัสตูร ปีการศกึษา 2557 
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ตัวบ่งชี ้C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 

ในรอบปีการศึกษา 2558 บุคลากรสายวิชาการของคณะมีจํานวน 112 คน และสายสนับสนุนวิชาการของ
คณะมีจํานวน 70 คน ซึ่งมีหน้าที่หลักในการทํางานสนับสนุนการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คณะได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาทักษะความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติตามสายงานท่ีรับผิดชอบ  ได้แก่ การฝึกอบรม สัมมนา ประชุมทาง
วิชาการ ดูงาน และฟังบรรยายทั้งที่จัดภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยการต้ังงบประมาณไว้ในกองทุนพัฒนา
บุคลากร  ทั้งในส่วนของแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2556-2559)  คณะมีการสํารวจความต้องการของ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการในการขอกําหนดตําแหน่ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

 
ตารางสํารวจความต้องการในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของบคุลากรสายวิชาการ  

ภาควชิา 
ขอกาํหนดตาํแหน่ง ปี พ.ศ. 

(ที่ต้องการขอกาํหนดตาํแหน่ง) 
ผศ. รศ. ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 

ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 9 3 0 1 3 6 2 0 
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 0 2 0 2 0 0 0 0 

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 
ภาควิชาคอมพวิเตอร์ศกึษา 8 4 0 5 7 0 0 0 
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 2 2 3 5 2 0 0 0 

ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา 2 1 0 3 0 0 0 0 
รวมทัง้หมด 21 12 3 16 12 6 2 0 

 
ตารางสํารวจความต้องการในการขอกําหนดตําแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

ภาควชิา ขอกาํหนดตาํแหน่ง 
ปี พ.ศ. 

(ที่ต้องการขอกาํหนดตาํแหน่ง) 
 ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 2560 2561 2562 2563 2564 

ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 0 0 0 0 0 0 0 0 

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 

ภาควิชาคอมพวิเตอร์ศกึษา 1 0 0 1 0 0 0 0 

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 2 1 0 2 0 1 0 0 
ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา 1 1 0 0 1 1 0 0 
สํานกังานคณบดี 8 2  1 1 1 1 0 8 

รวมทัง้หมด 12 4  1 4 2 3 0 8 
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ในปีการศกึษา 2558 บคุลากรสายวิชาการได้รับการพฒันาตรงตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมายจํานวน 54 คน 
คือ ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล จํานวน 16 คน  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จํานวน 17 คน  ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
จํานวน 4 คน  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จํานวน 8 คน  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี จํานวน  7 คน และภาควิชา
บริหารเทคนิคศกึษา จํานวน 2 คน 
 

ข้อมูลการพัฒนาทางวชิาชีพของอาจารย์ประจาํแยกตามภาควชิา 

ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ 
อาจารย์ประจํา 

รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

ภาควชิาครุศาสตร์เคร่ืองกล (16 คน)  
1 อ.เมธา   อึง่ทอง 1. อบรม "สมรรถนะวิชาชีพครู" รุ่นท่ี 8 วนัท่ี 23 ธ.ค.58  

ณ ห้อง 814 สํานกัพฒันาเทคโนโลยีเพ่ืออตุสาหกรรม 
ใช้ในการเรียนการสอน และตอ่
สญัญาจ้างลกัษณะประจํา 

2. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการ ศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1) 
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี 

ใช้ในการจดัทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร 

3. ฟังบรรยายเร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง AUN QA 
วนัท่ี 12 พ.ค.59  ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี มจพ.. 

ใช้ในการจดัทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร 

4. ฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการใช้โปรแกรม Amos 
วนัท่ี 20-21 พ.ค.59  ณ ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  
ศนูย์วิทยพฒันา มสธ.จนัทบรีุ 

ในการเรียนการสอนและวิจยั 

5. สมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง "การเขียน การผลิต การ
เผยแพร่ตํารา หนงัสือวิชาการระดบัอดุมศกึษา”  วนัท่ี 
8-10 มิ.ย.59  ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พทัยา  
จ.ชลบรีุ 

ใช้ในการเรียนการสอน 

2 ผศ.ดร.จิระศกัด์ิ   วิตตะ 1. สมัมนา "การจดัทํากลยทุธ์เพ่ือตอบสนองแผนพฒันา
การศกึษาระดบัศกึษา ฉบบัท่ี 12  (พ.ศ.2560-2564) มจพ.
วนัท่ี 8-9 ม.ค..59  ณ  โรงแรมเดอะซายน์ โฮเทล พทัยา  
จ.ชลบรีุ 

เพ่ือจดัทําแผนฯ 12 ของสว่นงานให้
สอดคล้องกบัแผนฯ 12 ของ
มหาวิทยาลยั 

2. สมัมนา เร่ือง "การถ่ายทอดแผนพฒันาการศกึษาระดบั 
อดุมศกึษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) มจพ. เพ่ือเป็น
แนวทางในการจดัทําแผนฯ 12 ของสว่นงานให้สอดคล้อง
กบัแผนฯ 12 ของมหาวิทยาลยั"  วนัท่ี 14 มิ.ย. 59  
ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 

เพ่ือจดัทําแผนฯ 12 ของสว่นงานให้
สอดคล้องกบัแผนฯ 12 ของ
มหาวิทยาลยั 

3 ดร.กิตติวฒิุ  ศทุธิวิโรจน์ 1. สมัมนาเก่ียวกบัข้อบงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการ
รับรองปริญญา วนัท่ี 4 มี.ค.59 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
สขุมุวิท 11 กรุงเทพฯ 

รับทราบข้อบงัคบัและระเบียบท่ี
เก่ียวข้องกบัการรับรองปริญญาฯ  
ท่ีสภาวิศวกรจะให้การรับรอง 
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ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ 
อาจารย์ประจํา 

รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

  2. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการ ศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1) 
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี 

ใช้ในการจดัทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร 

3. ฟังบรรยาย เร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง AUN 
QA วนัท่ี 12 พ.ค.59  ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี มจพ.. 

ใช้ในการจดัทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร 

4 ดร.ปิยะ  กรกชจินตนาการ 1.สมัมนา "การจดัทํากลยทุธ์เพ่ือตอบสนองแผนพฒันา
การศกึษาระดบัศกึษา ฉบบัท่ี 12  (พ.ศ.2560-2564) มจพ.
วนัท่ี 8-9 ม.ค.59  ณ  โรงแรม เดอะซายน์ โฮเทล พทัยา  

เพ่ือจดัทําแผนฯ 12 ของสว่นงานให้
สอดคล้องกบัแผนฯ 12 ของ
มหาวิทยาลยั 

2.สมัมนา "โครงการเพ่ิมพนูความรู้ของบคุลากรท่ีปฏิบติั 
งานด้านนโยบายและแผน"  วนัท่ี 28-29 ส.ค.58   
ณ โรงแรมพลูแมน พทัยา จ.ชลบรีุ  

ได้รับการพฒันาความรู้ความเข้าใจ
และเพ่ิมศกัยภาพในการปฏิบติังาน
ท่ีเก่ียวข้อง 

3. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1) 
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี 

ใช้ในการจดัทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร 

4. สมัมนา เร่ือง "การถ่ายทอดแผนพฒันาการศกึษาระดบั 
อดุมศกึษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) มจพ. เพ่ือเป็น
แนวทางในการจดัทําแผนฯ 12 ของสว่นงานให้สอดคล้อง
กบัแผนฯ 12 ของมหาวิทยาลยั"  วนัท่ี 14 มิ.ย. 59  
ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 

เพ่ือจดัทําแผนฯ 12 ของสว่นงาน 
ให้สอดคล้องกบัแผนฯ 12 ของ
มหาวิทยาลยั 

5 ผศ.ดร.อภยัวงค์  
จนัทร์ช่างพดู 

1. สมัมนาเก่ียวกบัข้อบงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการ
รับรองปริญญา วนัท่ี 4 มี.ค.59 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
สขุมุวิท 11 กรุงเทพฯ 

รับทราบข้อบงัคบัและระเบียบท่ี
เก่ียวข้องกบัการรับรองปริญญาฯ  
ท่ีสภาวิศวกรจะให้การรับรอง 

6 อ.กิติศกัด์ิ   ฉิมกลิ่น 1. สมัมนาเก่ียวกบัข้อบงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการ
รับรองปริญญา วนัท่ี 4 มี.ค.59 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
สขุมุวิท 11 กรุงเทพฯ 

รับทราบข้อบงัคบัและระเบียบท่ี
เก่ียวข้องกบัการรับรองปริญญาฯ  
ท่ีสภาวิศวกรจะให้การรับรอง 

7 รศ.ดร.บณัฑิต  สขุสวสัด์ิ 1. สมัมนาเชิงปฏิบติัการในหลกัสตูร การขึน้รูปโลหะแผ่น
เหลก็กล้าความแข็งแรงสงูและการวิเคราะห์ด้วยไฟไนต์ 
เอลิเมนต์ วนัท่ี 12-13 พ.ค.59 และ วนัท่ี 18-19 พ.ค.59  
ณ สถาบนัไทย-เยอรมนั ศนูย์กรุงเทพ 

ใช้ในการเรียนการสอนและวิจยั 

2. นําเสนอผลงานวิจยั  เร่ือง  "การพฒันาและหา
ประสิทธิภาพของชดุประลองการทํางานระบบปรับอากาศ
รถยนต์"ในการประชมุทางวิชาการแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 12  
วนัท่ี 8-9 ธ.ค.58 ณ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน 

ใช้ในการเรียนการสอน และสร้าง
ช่ือเสยีงให้กบัมหาวิทยาลยั 
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ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ 
อาจารย์ประจํา 

รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

8 อ.นฤเบศ    คํามงคล 1. นําเสนอผลงานวิจยั เร่ือง "การพฒันาระบบผลิตนํา้ร้อน
แบบพลงังานความร้อนร่วมระหวา่งพลงังานแสงอาทิตย์
และพลงังานไฟฟ้าโดยการควบคมุอณุหภมิูแบบพีไอดีใน
การประชมุวิชาการแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 12  วนัท่ี 8-9 ธ.ค.58  
ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

ใช้ในการเรียนการสอน และสร้าง
ช่ือเสยีงให้กบัมหาวิทยาลยั 

9 อ.ณฐักฤต    เอ่ียมเตง็ 1. นําเสนอผลงานวิจยัเร่ือง "การสร้างและหาประสิทธิภาพ
ชดุทดลองกําลงัม้าเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนขนาดเลก็เช่ือมตอ่
ด้วยคอมพิวเตอร์" ในการประชมุวิชาการแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 12 
วนัท่ี 8-9 ธ.ค.58  ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน 

ใช้ในการเรียนการสอน และสร้าง
ช่ือเสยีงให้กบัมหาวิทยาลยั 

2. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Tier 1) 
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี 

ใช้ในการจดัทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร 

3. ฟังบรรยาย เร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง AUN 
QA วนัท่ี 12 พ.ค.59  ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี มจพ. 

ใช้ในการจดัทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร 

10 ดร.สนัติ   หตุะมาน 1. อบรมการใช้สือ่การสอนวิชาเตรียมสหกิจศกึษา วนัท่ี  
11 มี.ค.59 ณ ห้อง 407 สํานกัคอมพิวเตอร์ อาคาร
อเนกประสงค์ มจพ. 

ใช้กบัรายวิชาเตรียมความพร้อม 
สหกิจศกึษา และอบรมนกัศกึษา
ก่อนออกสหกิจศกึษา 

2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสตูรการพฒันาเวบ็ไซต์ด้วย 
Bootstrap สําหรับบคุลากรภายใน วนัท่ี 30 มิ.ย.-1 ก.ค.59 
ณ สํานกัคอมพิวเตอร์ 406 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. 

นําเทคนิคตา่งๆ มาประยกุต์ใช้ใน
การทํางาน 

3. นําเสนอผลงานวิจยั เร่ือง "การจดัการเรียนรู้ตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาระบบ
ควบคมุแบบคลาสสิค" ในการประชมุวิชาการครุศาสตร์
อตุสาหกรรมระดบัชาติ ครัง้ท่ี 8  The 8th National 
Conference on Technical Education Engineering 
&Technical Education วนัท่ี 26-27 พ.ย.58 ณ อาคาร 
นวมินทรราชินี มจพ. 

ใช้ในการเรียนการสอน 

4. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการ ศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1) 
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี 

ใช้ในการจดัทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร 



63 
 

ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ 
อาจารย์ประจํา 

รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

11 ผศ.ดร.พรจิต   
ประทมุสวุรรณ 

1. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1) 
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี 

ใช้ในการจดัทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร 

12 อ.ธนพล  ลคันาวฒัน์ 1. ประชมุวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั เร่ือง 
    - เร่ือง "Design and Development of Sugarcane 
Loader Frame Structure" 
    - เร่ือง "Design and development of the lower limb 
rehabilitation robot for restoration of normal gait in 
stroke patients 
ในการประชมุวิชาการ The 6th TSME International 
Conference on Mechanical Engineering  วนัท่ี 
16-18 ธ.ค.58  ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอํา จ.เพชรบรีุ 

ใช้ในการเรียนการสอนและสร้าง
ช่ือเสยีงให้มหาวิทยาลยั 

2. ประชมุวิชาการ "Rehacare & Orthopedic"  วนัท่ี  
24-27 มี.ค.59 ณ  เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เพ่ิมเติมความรู้ทางวิชาการ และ
พฒันาตอ่ยอดงานวิจยั 

13 ผศ.ดร.สรุวฒิุ   ยะนิล 1. สมัมนา เร่ือง "การถ่ายทอดแผนพฒันาการศกึษาระดบั 
อดุมศกึษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) มจพ. เพ่ือเป็น
แนวทางในการจดัทําแผนฯ 12 ของสว่นงานให้สอดคล้อง
กบัแผนฯ 12 ของมหาวิทยาลยั" วนัท่ี 14 มิ.ย.59  
ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 

เพ่ือจดัทําแผนฯ 12 ของสว่นงานให้
สอดคล้องกบัแผนฯ 12 ของ
มหาวิทยาลยั 

2. นําเสนอผลงานวิจยั 
    - เร่ือง "การศกึษาอิทธิพลของแรงกดแบลงก์โฮลเดอร์
เพ่ือลดรอยย่นในการขึน้รูปลกึถ้วยสี่เหลี่ยม" 
    - เร่ือง "เคร่ืองสบูนํา้พลงังานแสงอาทิตย์แบบเคลือ่นท่ี"  
ในการประชมุวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรมระดบัชาติ 
ครัง้ท่ี 8 The 8th National Conference on Technical 
Education Engineering &Technical Education  วนัท่ี 
26-27 พ.ย.58 ณ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. 

ใช้ในการเรียนการสอน 
 

3. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1) 
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี 

ใช้ในการจดัทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร 

14 ผศ.ดร.สมภพ  ตลบัแก้ว 1. นําเสนอผลงานวิจยั เร่ือง "The Incinerator Design 
Improvement by Failure Modes and Effects Analysis 
and Quality Function Deployment" ในการประชมุ
วิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรมระดบันานาชาติ ครัง้ท่ี 3 
วนัท่ี 26-27 พ.ย.58  ณ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. 

ใช้ในการเรียนการสอนและสร้าง
ช่ือเสยีงให้มหาวิทยาลยั 
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ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ 
อาจารย์ประจํา 

รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

  2. นําเสนอผลงานวิจยั เร่ือง "Estimating the reliability 
and uncertainty of Coordinal Measuring Machines by 
Numerical Method" ในการประชมุวิชาการ 3rd 
International conference on advances in civil, 
structural and mechanical engineering ACSM 2015 
วนัท่ี 28-29 ธ.ค.58 โรงแรมLebua State Tower กรุงเทพฯ 

ใช้ในการเรียนการสอนและสร้าง
ช่ือเสยีงให้กบัมหาวิทยาลยั 

15 ดร.คมสนัต์   ชไนศวรรย์ 1. อบรมผู้ประเมินระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN-QA วนัท่ี 18 มี.ค.59   
ณ ห้องกมลทิพย์ ชัน้ 2 โรงแรมเดอะสโุกศล กรุงเทพฯ 

เพ่ือสร้างและพฒันาผู้ประเมิน
ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 

2. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Tier 1) 
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี 

ใช้ในการจดัทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร 

3. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 
CUPT QA ระดบัคณะ/สถาบนั (Teir 1) วนัท่ี 10 พ.ค.59 
ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 

ใช้ในระบบประกนัคณุภาพการ 
ศกึษาระดบัคณะ/สถาบนั  

 
4. ฟังบรรยาย เร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง AUN 
QA วนัท่ี 12 พ.ค.59  ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี มจพ.. 

ใช้ในการจดัทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร 

16 ดร.ศภุชยั  หอวิมานพร 1. นําเสนอผลงานวิจยั จํานวน 2  เร่ือง 
   - เร่ือง "A Virtual Zoo-based Learning  Approach to  
Improving Students"  
   - เร่ือง "Using Cooperative learning-based 
Facebook to Enhance Pre-Service Teachers' 
Computer  Multimedia Instruction Performance"  
ในการประชมุวิชาการระดบันานาชาติ International 
Conference on Computers in Education (ICCE 2015)  
วนัท่ี 30 พ.ย. – 4 ธ.ค.58  ณ  เมืองหางโจว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  

ใช้ในการเรียนการสอนและสร้าง
ช่ือเสยีงให้กบัมหาวิทยาลยั 

2. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการ ศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Tier 1) 
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี 

ใช้ในการจดัทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร 

3. ฟังบรรยาย เร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง AUN 
QA วนัท่ี 12 พ.ค.59  ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี มจพ.. 

ใช้ในการจดัทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร 
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ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ 
อาจารย์ประจํา 

รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

ภาควชิาครุศาสตร์ไฟฟ้า (17 คน)  
1 อ.พรวิไล   สขุมาก 1. อบรม “สมรรถนะวิชาชีพครู” รุ่นท่ี 8 วนัท่ี 23 ธ.ค.58  

ณ ห้อง 814 สํานกัพฒันาเทคโนโลยีเพ่ืออตุสาหกรรม 
ใช้ในการเรียนการสอน และใช้ใบ
ประกาศนียบตัรเป็นหลกัฐานในการ 
ตอ่สญัญาจ้างลกัษณะประจํา 

2 ดร.กฤตยา   ทองผาสขุ 1. อบรม “สมรรถนะวิชาชีพครู” รุ่นท่ี 8 วนัท่ี 23 ธ.ค.58  
ณ ห้อง 814 สํานกัพฒันาเทคโนโลยีเพ่ืออตุสาหกรรม 

ใช้ในการเรียนการสอน และใช้ใบ
ประกาศนียบตัรเป็นหลกัฐานในการ 
ตอ่สญัญาจ้างลกัษณะประจํา 

2. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการ ศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1) 
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี 

ใช้ในการจดัทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร 

3. ฟังบรรยายเร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง AUN QA 
วนัท่ี 12 พ.ค.59  ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี มจพ.. 

ใช้ในการจดัทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร 

3 อ.ภคัวี   หะยะมิน 1. อบรม “สมรรถนะวิชาชีพครู” รุ่นท่ี 8 วนัท่ี 23 ธ.ค.58  
ณ ห้อง 814 สํานกัพฒันาเทคโนโลยีเพ่ืออตุสาหกรรม 

ใช้ในการเรียนการสอน และใช้ใบ
ประกาศนียบตัรเป็นหลกัฐานในการ 
ตอ่สญัญาจ้างลกัษณะประจํา 

2. ประชมุวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั เร่ือง "การ
ปรับปรุงประสทิธิภาพการระบายความร้อนเคร่ืองปรับ 
อากาศแบบแยกสว่น"  ในการประชมุวิชาการเครือขา่ย
พลงังานแหง่ประเทศไทย ครัง้ท่ี 12 (E-NETT 12) วนัท่ี  
9-10 มิ.ย.59 ณ โรงแรม วงัจนัทร์ ริเวอร์วิว จ.พิษณโุลก 

ใช้ในการเรียนการสอนและสร้าง
ช่ือเสยีงให้กบัมหาวิทยาลยั 

4 ดร.นําโชค  วฒันานยั 1. อบรม “สมรรถนะวิชาชีพครู” รุ่นท่ี 8 วนัท่ี 23 ธ.ค.58  
ณ ห้อง 814 สํานกัพฒันาเทคโนโลยีเพ่ืออตุสาหกรรม 

ใช้ในการเรียนการสอน และใช้ใบ
ประกาศนียบตัรเป็นหลกัฐานในการ 
ตอ่สญัญาจ้างลกัษณะประจํา 

2. อบรมระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา CUPT QA 
ระดบัคณะ/สถาบนั (Teir 1) วนัท่ี 8 เม.ย.59 ณ ห้อง 
กมลทิพย์ 2  ชัน้ 2 โรงแรมเดอะสโุกศล กรุงเทพฯ 

นําไปใช้กับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT QA ระดับคณะ/
สถาบัน 

3. อบรมโครงการ Research Zone (2015/2016) :  
Phase 110  วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ ศนูย์จดัการความรู้การ
วิจยั สํานกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ 

นําความรู้มาประยกุต์ใช้ในการเรียน
การสอนและการวิจยั 
 

4. อบรมผู้ประเมินระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 
CUPT QA ระดบัคณะ/สถาบนั (Tier 2) วนัท่ี 
 24-25 มิ.ย.59 ณ โรงแรม เดอะสโุกศล กรุงเทพฯ 

นําไปใช้กบัระบบประกนัคณุภาพ
การศกึษา CUPT QA ระดบัคณะ/
สถาบนั 

5 ผศ.ดร.มงคล  หวงัสถิตย์วงษ์ 
 

1. สมัมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ ประจําปี 2558 เร่ือง "แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัการ
บริหารจดัการ วนัท่ี 23-25 ต.ค.58 ณ เซน็ทารา แมส่อด 
ฮิลล์ รีสอร์ท จงัหวดัตาก 

ทราบการดําเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์ มจพ. 
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ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ 
อาจารย์ประจํา 

รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

6 รศ.ดร.ฐิติพงษ์  
เลิศวิริยะประภา 

1. สมัมนาและแสดงผลงานวิจยั เร่ือง "ชดุทดลองการวดั
รูปแบบการแผ่พลงังานคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าของสาย 
อากาศ" วนัท่ี 13 พ.ย.58 ณ โรงแรม สวสัโซเทล เลอ 
คองคอร์ด กรุงเทพฯ 

ใช้ในการเรียนการสอนและสร้าง
ช่ือเสยีงให้กบัมหาวิทยาลยั 

2. นําเสนอผลงานวิจยั เร่ือง "การประยกุต์ใช้แมเ่หลก็ 
ไฟฟ้าเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืนของอตุสาหกรรมไทย" 
วนัท่ี 26 ก.พ.59 ณ ห้อง 212 สํานกัวิจยัวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี มจพ. 

ใช้ในการเรียนการสอนและสร้าง
ช่ือเสยีงให้กบัมหาวิทยาลยั 

3. ประชมุวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั เร่ือง " A Study 
of Electromagnetic Wave Diffracted from Corners of 
thin Material Coated Metallic Surface" ในการประชมุ
วิชาการ 2015 IEEE International Conference on 
Antenna Measurements & Applications วนัท่ี  
30 พ.ย.- 2 ธ.ค.58 ณ โรงแรมเลอเมอลิเดียน จ.เชียงใหม ่

ใช้ในการเรียนการสอนและสร้าง
ช่ือเสยีงให้กบัมหาวิทยาลยั 

4. นําเสนอผลงานวิจยั เร่ือง "ชดุทดลองการวดัแบบรูปการ
แผ่พลงังานคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าของสายอากาศ"  ในการ
ประชมุวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรมระดบัชาติ ครัง้ท่ี 8 
วนัท่ี 26-27 พ.ย.58 ณ โรงแรมเลอเมอลิเดียน จ.เชียงใหม ่

ใช้ในการเรียนการสอนและสร้าง
ช่ือเสยีงให้กบัมหาวิทยาลยั 

5. ประชมุวิชาการ 2016 Asian Workshop on Antennas 
and Propagation (AWAP 2016) วนัท่ี 27-29 ม.ค.59  
ณ เมืองปซูาน เกาหลีใต้ 

เป็นประโยชน์ตอ่ประเทศไทยมด้าน
การวิจยัด้านสายอากาศและการ
แพร่กระจายคลื่น 

7 อ.นริศร  แสงคะนอง 1. สมัมนาเก่ียวกบัข้อบงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการ
รับรองปริญญา วนัท่ี 4 มี.ค.59 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
สขุมุวิท 11 กรุงเทพฯ 

รับทราบข้อบงัคบัและระเบียบท่ี
เก่ียวข้องกบัการรับรองปริญญาฯ  
ท่ีสภาวิศวกรจะให้การรับรอง 

2. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1) 
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี 

ใช้ในการจดัทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร 

3. ฟังบรรยาย เร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง AUN 
QA วนัท่ี 12 พ.ค.59  ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี มจพ.. 

ใช้ในการจดัทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร 

4. สมัมนา เร่ือง "การถ่ายทอดแผนพฒันาการศกึษาระดบั 
อดุมศกึษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) มจพ. เพ่ือเป็น
แนวทางในการจดัทําแผนฯ 12 ของสว่นงานให้สอดคล้อง
กบัแผนฯ 12 ของมหาวิทยาลยั"  วนัท่ี 14 มิ.ย.59  
ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 

เพ่ือจดัทําแผนฯ 12 ของสว่นงาน 
ให้สอดคล้องกบัแผนฯ 12 ของ
มหาวิทยาลยั 
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ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ 
อาจารย์ประจํา 

รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

8 รศ.ดร.พิเชษฐ์  ศรียรรยงค์ 1. อบรม เร่ือง "การวิเคราะห์เหตกุารณ์จากเคร่ืองบนัทกึ
เหตกุารณ์ผิดพร่อง"  วนัท่ี  15-17 ก.พ.59  ณ โรงแรม
นารายณ์ กรุงเทพฯ 

ใช้ในการเรียนการสอน 

9 รศ.ดร.สมศกัด์ิ อรรคทิมากลู 1. สมัมนา "การจดัทํากลยทุธ์เพ่ือตอบสนองแผนพฒันา
การศกึษาระดบัศกึษา ฉบบัท่ี 12  (พ.ศ.2560-2564) มจพ.
วนัท่ี 8-9 ม.ค.59  ณ  โรงแรม เดอะซายน์  โฮเทล พทัยา  
จ.ชลบรีุ 

เพ่ือจดัทําแผนฯ 12 ของสว่นงานให้
สอดคล้องกบัแผนฯ 12 ของ
มหาวิทยาลยั 

2. อบรมผู้ประเมินระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN-QA วนัท่ี 19 มี.ค.59   
ณ ห้องกมลทิพย์ ชัน้ 2 โรงแรมเดอะสโุกศล กรุงเทพฯ 

เพ่ือสร้างและพฒันาผู้ประเมิน
ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 

3. อบรมโครงการบริหารทรัพยากรมนษุย์ในองค์การ
สําหรับบคุลากรท่ีปฏิบติังานด้านการบริหารงานบคุคล 
เร่ือง "การจดัทําแผนพฒันารายบคุคล" วนัท่ี 31 มี.ค.59  
ณ ห้อง 814 สํานกัพฒันาเทคโนโลยีเพ่ืออตุสาหกรรม  

ในการจดัทําแผนพฒันาบคุลากร
ของสว่นงานท่ีชดัเจนและเป็น
มาตรฐานสามารถใช้งานได้จริง 

4. สมัมนา เร่ือง "การถ่ายทอดแผนพฒันาการศกึษาระดบั 
อดุมศกึษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) มจพ. เพ่ือเป็น
แนวทางในการจดัทําแผนฯ 12 ของสว่นงานให้สอดคล้อง
กบัแผนฯ 12 ของมหาวิทยาลยั"  วนัท่ี 14 มิ.ย.59  
ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 

เพ่ือจดัทําแผนฯ 12 ของสว่นงาน 
ให้สอดคล้องกบัแผนฯ 12 ของ
มหาวิทยาลยั 

5. นําเสนอผลงานวิจยัในการประชมุวิชาการ EECON  
ครัง้ท่ี 38 วนัท่ี 18-20 พ.ย.58 ณ โรงแรม วรบรีุอโยธยา 
คอนเวนชัน่ รีสอร์ท จ.อยธุยา      
- เร่ือง "สายอากาศระนาบแบบช่องเปิดความถ่ีท่ีจํากดัแถบ 
ความถ่ีหยดุโดยใช้สตริปเส้นตรง" 
- เร่ือง "การพฒันาสื่อการจําลองวงจรสายสง่แบบไมโครส
ตริปด้วยวิธีการวนรอบของคล่ืน" 
- เร่ือง "การออกแบบและสร้างวงจรกรองผ่านแถบความถ่ี
ในทอ่นําคลื่นด้วยวิธีการวนรอบของคลื่น" 

ใช้ในการเรียนการสอนและวิจยั 

10 ผศ.สิริชยั  จนัทร์น่ิม 1. ฝึกสมัมนาเชิงวิชาการ เร่ือง ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์ วนัท่ี 20-22 มิ.ย.59  ณ ศนูย์การ
ประชมุแหง่ชาติสิริกิต์ิ 

ใช้ในการสอนวิชาท่ีเก่ียวข้องกบั
ไมโครคอนโทรลเลอร์และงานวิจยั
ในอนาคต 

11 ดร.ทิพวลัย์  ขนัธมะ 1. อบรมโครงการ Research Zone (2015/16):Phase112 
หวัข้อ"ไขข้อข้องใจการวิจยัในชัน้เรียน : การวิเคราะห์และ
นําเสนอข้อมลู วนัท่ี 24 มิ.ย.59 ณ ศนูย์จดัการความรู้การ
วิจยั สกว. 
 

นําความรู้มาประยกุต์ใช้ในการเรียน
การสอนและการวิจยั 
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ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ 
อาจารย์ประจํา 

รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

12 ผศ.ดร.เมธีพจน์  พฒันศกัด์ิ 1. นําเสนอผลงานวิจยั เร่ือง "Development of CHCP 
system in urban area : An opportunity to increase 
power generation efficiency and mitigate CO2 
emission ในงานประชมุวิชาการนานาชาติ The 
International Conference on Science and 
Technology 2015 วนัท่ี 4-6 พ.ย.58 มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

ใช้ในการเรียนการสอน และสร้าง
ช่ือเสยีงให้กบัมหาวิทยาลยั 

2. นําเสนอผลงานวิจยั จํานวน 2 เร่ือง 
   - เร่ือง "Switching command based on Lyapunov 
Function for a boost converter with an LC input filter 
in dc microgrid application 
   -  เร่ือง "Comparative study of two control methods 
for a boost converter with LC input filter:indirect 
sliding-mode and flatness based control ในการ
ประชมุวิชาการระดบันานาชาติ 4th International 
Conference on Renewable Energy Research and 
Applications (ICRERA) 2015 วนัท่ี  21-25 พ.ย.58  
ณ เมือง Palemo  สาธารณรัฐอิตาลี 

ใช้ในการเรียนการสอน และสร้าง
ช่ือเสยีงให้กบัมหาวิทยาลยั 

13 รศ.ดร.มีชยั   โลหะการ 1. นําเสนอผลงานวิจยั เร่ือง "การเปรียบเทียบผลของวิธี
สอนด้วยเครือข่ายสงัคมออนไลน์กบัวิธีการสอนปกติท่ีมี 
ตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการประมวลภาพดิจิตอล 
สําหรับนกัศกึษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า"  ในการประชมุ
วิชาการระดบัชาติ ครัง้ท่ี 8 (NCTechEd8) วนัท่ี  
26-27 พ.ย.58 ณ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. 

ใช้ในการเรียนการสอน และสร้าง
ช่ือเสยีงให้กบัมหาวิทยาลยั 

2. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1) 
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี  

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 

14 ดร.กิตติศกัด์ิ  แพบวั 1. ประชมุวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั เร่ือง "Design 
of a Low Cost and Simple Wireless Battery Charging 
by Using Repeater Antenna Technique" ในการประชมุ
วิชาการ วนัท่ี 30 พ.ย.-2 ธ.ค.58 โรงแรม Le Meridien 
Chiang Mai จงัหวดัเชียงใหม ่

ใช้ในการเรียนการสอน และสร้าง
ช่ือเสยีงให้กบัมหาวิทยาลยั 

2. ประชมุวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั เร่ือง "Low-
Cost Planar Near-field to Far-field  Measurement 
System for a Small Antenna"  ในการประชมุวิชาการ
ระดบันานาชาติ ECTI-CON 2016 วนัท่ี 28 มิ.ย.-1 ก.ค.59 
ณ  โรงแรม The Empress Hotel จงัหวดัเชียงใหม ่

ใช้ในการเรียนการสอน และสร้าง
ช่ือเสยีงให้กบัมหาวิทยาลยั 
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ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ 
อาจารย์ประจํา 

รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

15 รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานนัท์ 1. นําเสนอผลงานวิจยั จํานวน 3 เร่ือง ในการประชมุ
วิชาการระดบันานาชาติ The 2016  International 
Electrical Engineering Congress (IEECON 2016)  
วนัท่ี 2-7 มี.ค.59 ณ โรงแรมดวงตะวนั  จ.เชียงใหม ่
    - เร่ือง "A Current-mode Square/Traingular wave 
Generator based on Multiple-output VDTAs" 
    - เร่ือง "Current Differencing Transesistance 
Amplifier (CDTRA) and Its Application for Analog 
Signal Processing  
    - เร่ือง "A Temperature-insensitive Current-mode 
Multiplien/Divider Using Only Single Double-output 
VDTA 

ใช้ในการเรียนการสอน และสร้าง
ช่ือเสยีงให้กบัมหาวิทยาลยั 

2. นําเสนอผลงานวิชาการ เร่ือง "Square-wave and 
PWM Signal Generators Based on CC-CDTRA" ใน
การประชมุวิชาการ 2016 International Conference on 
Telecommunications and Signal processing (TSP) 
วนัท่ี 27-29 มิ.ย.59 ณ ประเทศออสเตรีย 

ใช้ในการเรียนการสอน และสร้าง
ช่ือเสยีงให้กบัมหาวิทยาลยั 

16 รศ.ดร.ปฏิพทัธ์  ทวนทอง 1. นําเสนอผลงานวิจยั เร่ือง "Model Based Control of 
Modified Four-Phase Interleaved Boost Converter  
for Fuel Cell Power Source for Mobile Based Station" 
ในการประชมุวิชาการนานาชาติ The 37th  IEEE PELS 
International Telecommunications Energy 
Conference (INTELEC) 2015 วนัท่ี  17-23 ต.ค.58  
ณ เมือง Osaka ประเทศญ่ีปุ่ น 

ใช้ในการเรียนการสอน และสร้าง
ช่ือเสยีงให้กบัมหาวิทยาลยั 

17 ผศ.ดร.ชยัยพล  
ธงชยัสรัุชต์กลุ 

1. ฟังบรรยายเร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง AUN QA 
วนัท่ี 12 พ.ค.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 

2. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1) 
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี  

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 
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ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ 
อาจารย์ประจํา 

รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

ภาควชิาครุศาสตร์โยธา (4 คน)   
1 ผศ.ดร.ศกัดา  กตเวทวารักษ์ 1. สมัมนา เร่ือง "การกําหนดแนวทางในการปรับปรุง

ข้อสอบและออกข้อสอบ ระดบัภาคีวิศวกร"  วนัท่ี 
2 ต.ค.58 ณ ห้องคอนเวชัน่ เอบี โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
สขุมุวิท 11 กรุงเทพฯ 

ได้รับฟัง แลกเปลีย่น ข้อเสนอแนะ 
เพื่อนํามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 
 

2. อบรมเชิงปฏิบติัการ "ระบบการประกนัคณุภาพ
การศกึษา ระดบัหลกัสตูร ตามเกณฑ์ AUN QA  วนัท่ี 
26 ก.พ.59 ณ ห้องอโนมา ชัน้ 2 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 

3. สมัมนา เร่ือง "การเป็นองค์กรแมข่่ายฯ และการพฒันา
หลกัสตูรวิชาชีพวิศวกรรมตอ่เน่ือง" วนัท่ี 29 ก.พ.59 
ณ โรงแรมเอส ซ ีปาร์ค กรุงเทพฯ 

 

4. สมัมนาเก่ียวกบัข้อบงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบั 
การรับรองปริญญาฯ  วนัท่ี 4 มี.ค.59 ณ โรงแรม 
แอมบาสซาเดอร์ สขุมุวิท 11 กรุงเทพฯ 

ทราบข้อบงัคบัและระเบียบท่ี
เก่ียวข้องกบัการรับรองปริญญาฯ  
ท่ีสภาวิศวกรจะให้การรับรอง 

5. อบรมเชิงปฏิบติัการ "ระบบการประกนัคณุภาพการ 
ศกึษาระดบัหลกัสตูร ตามเกณฑ์ AUN QA  วนัท่ี 
22-23 เม.ย.59 ณ ห้องกมลพร ชัน้ 1 โรงแรมเดอะสโุกศล 
กรุงเทพฯ 

นําไปพฒันาการจดัทําหลกัสตูรตาม
เกณฑ์ AUN QA 

6. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1) 
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์  อาคาร 
นวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทําหลกัสตูรตาม
เกณฑ์ AUN QA 

7. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
CUPT QA ระดบัคณะ/สถาบนั (Teir 1) วนัท่ี 10 พ.ค.59 
ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทําหลกัสตูรตาม
เกณฑ์ AUN QA 

8. ฟังบรรยายเร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง AUN QA 
วนัท่ี 12 พ.ค.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี  

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 

9. อบรมเชิงปฏิบติัการ "ระบบการประกนัคณุภาพการ 
ศกึษาระดบัหลกัสตูร ตามเกณฑ์ AUN QA  วนัท่ี  
27-28 พ.ค.59  ณ ห้อง Monet ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล 
สยาม กรุงเทพฯ 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 

 

10. สมัมนา เร่ือง "การถ่ายทอดแผนพฒันาการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564 ) ของ
มหาวิทยาลยัเพ่ือเป็นแนวทางในการจดัทําแผนฯ 12 ของ
สว่นงานให้สอดคล้องกบัแผนฯ 12 ของมหาวิทยาลยั" วนัท่ี 
17 มิ.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 

เพ่ือจดัทําแผนฯ 12 ของสว่นงานให้
สอดคล้องกบัแผนฯ 12 ของ
มหาวิทยาลยั 
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ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ 
อาจารย์ประจํา 

รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

2 ผศ.ดร.สยาม  แกมขนุทด 1. สมัมนา เร่ือง "การกําหนดแนวทางในการปรับปรุง
ข้อสอบและออกข้อสอบ ระดบัภาคีวิศวกร"  วนัท่ี 2 ต.ค.58 
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ 

ใช้ในการเรียนการสอน 

  2. สมัมนาเก่ียวกบัข้อบงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการ
รับรองปริญญาฯ วนัท่ี 4 มี.ค.59 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กรุงเทพฯ 

รับทราบข้อบงัคบัและระเบียบท่ี
เก่ียวข้องกบัการรับรองปริญญาฯ ท่ี
สภาวิศวกรจะให้การรับรอง 

3. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1) 
วนัท่ี 28 เม.ย. 59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 

 

  4. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
CUPT QA ระดบัคณะ/สถาบนั (Teir 1) วนัท่ี 10 พ.ค. 59 
ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 

 
  5. ฟังบรรยาย เร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง  

AUN QA วนัท่ี 12 พ.ค. 59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ 
อาคารนวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 

 
3 รศ.ดร.พานิช  วฒิุพฤกษ์ 1. อบรมผู้ประเมินระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา

ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN-QA  วนัท่ี 19 มี.ค. 59  
ณ ห้องกมลทิพย์ ชัน้ 2 โรงแรมเดอะสโุกศล กรุงเทพฯ 

นําไปใช้กบัระบบประกนัคณุภาพ
การศกึษาตามเกณฑ์ AUN QA 

2. อบรมเชิงปฏิบติัการ "ระบบการประกนัคณุภาพ
การศกึษาระดบัหลกัสตูร ตามเกณฑ์ AUN QA วนัท่ี 
26 ก.พ.59 ณ ห้องอโนมา ชัน้ 2 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 

นําไปใช้กบัระบบประกนัคณุภาพ
การศกึษาตามเกณฑ์ AUN QA 

3. อบรมเชิงปฏิบติัการ "ระบบการประกนัคณุภาพการ 
ศกึษาระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA  วนัท่ี 
22-23 เม.ย.59 ณ ห้องกมลพร ชัน้ 1 โรงแรมเดอะสโุกศล 
กรุงเทพฯ   

นําไปใช้กบัระบบประกนัคณุภาพ
การศกึษาตามเกณฑ์ AUN QA 

4. อบรมเชิงปฏิบติัการ "ระบบการประกนัคณุภาพ
การศกึษาระดบัหลกัสตูร ตามเกณฑ์ AUN QA  วนัท่ี 
27-28 พ.ค.59 ณ ห้อง Monet โรงแรมโนโวเทล สยาม 
กรุงเทพฯ 

นําไปใช้กบัระบบประกนัคณุภาพ
การศกึษาตามเกณฑ์ AUN QA 

5. อบรมเชิงปฏิบติัการระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA (Tier 2) วนัท่ี 
3-4 มิ.ย.59 ณ โรงแรมเดอะสโุกศล กรุงเทพฯ 

นําไปใช้กบัระบบประกนัคณุภาพ
การศกึษาตามเกณฑ์ AUN QA 

6. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
CUPT QA ระดบัคณะ/สถาบนั (Teir 1) วนัท่ี 10 พ.ค.59 
ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 

นําไปใช้กบัระบบประกนัคณุภาพ
การศกึษาตามเกณฑ์ AUN QA 
ระดบัคณะ/สถาบนั 

7. ฟังบรรยาย เร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง 
 AUN QA วนัท่ี 12 พ.ค.59  ณ หอประชมุเบญจรัตน์ 
อาคารนวมินทรราชินี  

นําไปใช้กบัระบบประกนัคณุภาพ
การศกึษาตามเกณฑ์ AUN QA 



72 
 

ลําดบั 
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ช่ือ – สกลุ 
อาจารย์ประจํา 

รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
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การใช้ประโยชน์ 

4 ผศ.ดร.สชุญัญา 
โปษยะนนัทน์ 

1. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
CUPT QA ระดบัคณะ/สถาบนั (Teir 1) วนัท่ี 10 พ.ค. 59 
ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 

นําไปใช้กบัระบบประกนัคณุภาพ
การศกึษาตามเกณฑ์ AUN QA 
ระดบัคณะ/สถาบนั 

2. ฟังบรรยาย เร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง  
AUN QA วนัท่ี 12 พ.ค. 59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ 
อาคารนวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 

 
 ภาควชิาคอมพวิเตอร์ศกึษา (8 คน) 

1 ดร.สมคิด   แซห่ล ี 1. ฝึกอบรมหวัข้อ เร่ือง "Project-based Teaching 
Method Workshop" วนัท่ี 26-30 ต.ค.58 ณ ห้อง 208 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

พฒันาการจดัการเรียนการสอน 

2 ผศ.ดร.จรัญ  แสนราช 1. สมัมนา "การจดัทํากลยทุธ์เพ่ือตอบสนองแผนพฒันา
การศกึษาระดบัศกึษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) มจพ. 
วนัท่ี 8-9 ม.ค.59 ณ โรงแรมเดอะซายน์ โฮเทล พทัยา  
จ.ชลบรีุ 

เพ่ือจดัทําแผนฯ 12 ของสว่นงาน 
ให้สอดคล้องกบัแผนฯ 12 ของ
มหาวิทยาลยั 

2. ฟังบรรยาย เร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง  
AUN QA วนัท่ี 12 พ.ค. 59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ 
อาคารนวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 

 
3. สมัมนา เร่ือง "การถ่ายทอดแผนพฒันาการศกึษา ระดบั 
อดุมศกึษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ของมหาวิทยาลยั 
เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัทําแผนฯ 12 ของสว่นงานให้
สอดคล้องกบัแผนฯ 12 ของมหาวิทยาลยั" วนัท่ี 14 มิ.ย.59 
ณ ห้องประชมุเบญจรัตน์  อาคารนวมินทรราชินี  

เพ่ือจดัทําแผนฯ 12 ของสว่นงานให้
สอดคล้องกบัแผนฯ 12 ของ
มหาวิทยาลยั 

3 อ.วิทวสั  ทิพย์สวุรรณ 1. สมัมนา "การจดัทํากลยทุธ์เพ่ือตอบสนองแผนพฒันา
การศกึษาระดบัศกึษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) มจพ. 
วนัท่ี 8-9 ม.ค.59 ณ โรงแรมเดอะซายน์ โฮเทล พทัยา  
จ.ชลบรีุ 

เพ่ือจดัทําแผนฯ 12 ของสว่นงานให้
สอดคล้องกบัแผนฯ 12 ของ
มหาวิทยาลยั 

3. สมัมนา เร่ือง "การถ่ายทอดแผนพฒันาการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ของ
มหาวิทยาลยั เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัทําแผนฯ 12 ของ
สว่นงานให้สอดคล้องกบัแผนฯ 12 ของมหาวิทยาลยั"  
วนัท่ี 14 มิ.ย.59 ณ ห้องประชมุเบญจรัตน์  อาคาร 
นวมินทรราชินี  

เพ่ือจดัทําแผนฯ 12 ของสว่นงานให้
สอดคล้องกบัแผนฯ 12 ของ
มหาวิทยาลยั 

4 ดร.กฤช  สินธนะกลุ 3. สมัมนา เร่ือง "การถ่ายทอดแผนพฒันาการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ของ
มหาวิทยาลยั เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัทําแผนฯ 12 ของ
สว่นงานให้สอดคล้องกบัแผนฯ 12 ของมหาวิทยาลยั"  
วนัท่ี 14 มิ.ย.59 ณ ห้องประชมุเบญจรัตน์  อาคาร 
นวมินทรราชินี  

เพ่ือจดัทําแผนฯ 12 ของสว่นงานให้
สอดคล้องกบัแผนฯ 12 ของ
มหาวิทยาลยั 
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ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ 
อาจารย์ประจํา 

รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

  2. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1)  
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์  อาคาร 
นวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 

3. ฟังบรรยาย เร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง  
AUN QA วนัท่ี 12 พ.ค. 59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ 
อาคารนวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 

 
5 ผศ.เทวา  คําปาเชือ้ 1. นําเสนอผลงานวิจยั เร่ือง " Sufficient Enterprise 

Architecture Components for Public Sector in 
Thailand" ในการประชมุวิชาการ The 16th European 
Conference on e-Government (ECEGH 2016) วนัท่ี 
16-17 มิ.ย.59 ณ Faculty of Administration, University 
of Ljubljana  ประเทศ Slovenia 

ใช้ในการเรียนการสอนและสร้าง
ช่ือเสยีงให้กบัมหาวิทยาลยั 

6. อ.ธีราทร  ซนีเย็ง 
 

1. สมัมนา "โครงการเพ่ิมพนูความรู้ของบคุลากรท่ี
ปฏิบติังานด้านนโยบายและแผน   วนัท่ี 28-29 ส.ค.58  
ณ โรงแรมพลูแมน พทัยา จ.ชลบรีุ 

พฒันาความรู้ความเข้าใจและเพ่ิม
ศกัยภาพในการปฏิบติังานท่ี
เก่ียวข้อง 

7 ดร.วาทินี  นุ้ยเพียร 1. ฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการใช้โปรแกรม Amos 
วนัท่ี 2-4 ก.ย.58  ณ มหาวิทยาลยัสขุโขทยัธรรมาธิราช   

ใช้ในการเรียนการสอนและวิจยั 

8. ดร.ธญัญรัตน์  น้อมพลกรัง 1. อบรมระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา CUPT QA 
ระดบัคณะ/สถาบนั (Teir 1) วนัท่ี 1 เม.ย.59  
ณ ห้องกมลทิพย์ 2 ชัน้ 2 โรงแรมเดอะสโุกศล กรุงเทพฯด 

ใช้ในระบบการประกนัคณุภาพ 
CUPT QA ระดบัคณะ/สถาบนั 

2. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1)  
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์  อาคาร 
นวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 

 ภาควชิาครุศาสตร์เทคโนโลย ี (7 คน) 

1 ดร.ธีรพงษ์  วิริยานนท์ 1. สมัมนา เร่ือง "การถ่ายทอดแผนพฒันาการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ของ
มหาวิทยาลยั เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัทําแผนฯ 12 ของ
สว่นงานให้สอดคล้องกบัแผนฯ 12 ของมหาวิทยาลยั"  
วนัท่ี 14 มิ.ย.59 ณ ห้องประชมุเบญจรัตน์  อาคาร 
นวมินทรราชินี  

เพ่ือจดัทําแผนฯ 12 ของสว่นงานให้
สอดคล้องกบัแผนฯ 12 ของ
มหาวิทยาลยั 

2. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1)  
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์  อาคาร 
นวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 
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การใช้ประโยชน์ 

  3. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
CUPT QA ระดบัคณะ/สถาบนั (Teir 1) วนัท่ี 10 พ.ค. 59 
ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 

นําไปใช้กบัระบบประกนัคณุภาพ
การศกึษาตามเกณฑ์ AUN QA 
ระดบัคณะ/สถาบนั 

4. ฟังบรรยาย เร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง  
AUN QA วนัท่ี 12 พ.ค. 59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ 
อาคารนวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 
 

2 รศ.ดร.ณมน  จีรังสวุรรณ 1. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1)  
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์  อาคาร 
นวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 

2. ฟังบรรยาย เร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง  
AUN QA วนัท่ี 12 พ.ค. 59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ 
อาคารนวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 
 

3 รศ.ดร.ปรัชญนนัท์  นิลสขุ 1. ฟังบรรยาย เร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง  
AUN QA วนัท่ี 12 พ.ค. 59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ 
อาคารนวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 
 

4 ผศ.ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ 1. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1)  
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์  อาคาร 
นวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 

2. ฟังบรรยาย เร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง  
AUN QA วนัท่ี 12 พ.ค. 59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ 
อาคารนวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 
 

5 ผศ.ดร.พลัลภ  พิริยะสรุวงศ์ 1. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1)  
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์  อาคาร 
นวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 

6 รศ.ดร.กฤษมนัต์  
วฒันาณรงค์ 

1. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1)  
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์  อาคาร 
นวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 

2. ฟังบรรยาย เร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง  
AUN QA วนัท่ี 12 พ.ค. 59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ 
อาคารนวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 
 

7 ดร.สวนนัท์  แดงประเสริฐ 1. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1)  
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์  อาคาร 
นวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 
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ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ 
อาจารย์ประจํา 

รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

  2. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
CUPT QA ระดบัคณะ/สถาบนั (Teir 1) วนัท่ี 10 พ.ค. 59 
ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 

นําไปใช้กบัระบบประกนัคณุภาพ
การศกึษาตามเกณฑ์ AUN QA 
ระดบัคณะ/สถาบนั 

3. ฟังบรรยาย เร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง  
AUN QA วนัท่ี 12 พ.ค. 59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ 
อาคารนวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 
 

 ภาควชิาบริหารเทคนิคศกึษา  (2 คน) 

1 ดร.ณฐักานต์  อตุกฤษฏ์ 1. . สมัมนาวิชาการระดบันานาชาติผ่านระบบออนไลน์
สําหรับผู้ ถือซอฟแวร์ Qualitative Nvivo Licenced  วนัท่ี 
5,7,13,ส.ค.58 

ใช้ในการเรียนการสอน 

2. ประชมุวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั เร่ือง 
"Teaching and Learning attitudes, readiness, and 
awareness of science teachers through icts 
integration in lao vocation and technical schools 
towards asean education reform" ในการประชมุ
วิชาการนานาชาติ the 4th Global Summit On 
Education (GSE 2016) วนัท่ี 14-15 มี.ค.59 ณ Kaala 
Lumpur, ประเทศมาเลเซีย 

ใช้ในการเรียนการสอนและสร้าง
ช่ือเสยีงให้มหาวิทยาลยั 

3. นําเสนอผลงานวิจยั เร่ือง "Online Distance Education 
Scandals : Where the Trends Go in Today's World" 
ในการประชมุวิชาการ 2016 European Security  
Conference : Future of Cyber Security  วนัท่ี  
11-17 มิ.ย.59 ณ Universy of Lisbon, ISEG School of 
Economics and management เมือง Lisbon สาธารณรัฐ
โปรตเุกส 

ใช้ในการเรียนการสอนและสร้าง
ช่ือเสยีงให้มหาวิทยาลยั 

2 ดร.อโนมา  ศิริพานิช 1. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1)  
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์  อาคาร 
นวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 

2. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
CUPT QA ระดบัคณะ/สถาบนั (Teir 1) วนัท่ี 10 พ.ค. 59 
ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 

นําไปใช้กบัระบบประกนัคณุภาพ
การศกึษาตามเกณฑ์ AUN QA 
ระดบัคณะ/สถาบนั 

3. ฟังบรรยาย เร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง  
AUN QA วนัท่ี 12 พ.ค. 59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์ 
อาคารนวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA 
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ในปีการศกึษา 2558   มีบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการท่ีได้รับการพฒันาตรงตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 
จํานวน 47 คน คือ  ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล จํานวน 2 คน  ภาควิชาครุศาสตร์โยธา จํานวน 1 คน  ภาควิชา           
ครุศาสตร์ไฟฟ้า จํานวน 4 คน  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี จํานวน  3 คน ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา  จํานวน  1 
คน และสํานกังานคณบดี จํานวน  36 คน 
 

ข้อมูลการพัฒนาทางวชิาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการแยกตามภาควชิา 

ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

ภาควชิาครุศาสตร์เคร่ืองกล (2 คน)  
1 น.ส.พรสิรินนั  หงษ์วงษ์ 1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสตูรการพฒันาเวบ็ไซต์ด้วย 

Bootstrap สําหรับบคุลากรภายใน วนัท่ี 30 มิ.ย.-1 ก.ค.59 
ณ ห้อง 406 สํานกัคอมพิวเตอร์ อาคารอเนกประสงค์ 

ได้รับความรู้และนํามาพฒันางาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

2. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
CUPT QA ระดบัคณะ/สถาบนั (Teir 1) วนัท่ี 10 พ.ค. 59 
ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 

ใช้กบัระบบประกนัคณุภาพ
การศกึษาตามเกณฑ์ AUN QA 
ระดบัคณะ/สถาบนั 

3. ฟังบรรยายเร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง AUN QA 
วนัท่ี 12 พ.ค.59  ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี มจพ. 

ใช้ในการจดัทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดบั
หลกัสตูร 

2 นางสจิุตรา จิรธรรมประดบั 1. อบรมเชิงปฏิบติัการระบบลกูหนีเ้งินยืม วนัท่ี 27 มิ.ย.59 
ณ ห้องประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  และ 
วนัท่ี 29 มิ.ย.59 ณ ห้อง 406 สํานกัคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้งานระบบลกูหนีเ้งินยืมได้อย่าง
ถกูต้องและเตม็ประสิทธิภาพ 

ภาควชิาครุศาสตร์ไฟฟ้า  (4 คน)  

1 น.ส.ศิริรักษ์  เขมาภิรักษ์ 1. สมัมนาเก่ียวกบัข้อบงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบั 
การรับรองปริญญาฯ  วนัท่ี 4 มี.ค.59  ณ โรงแรม 
แอมบาสซาเดอร์ สขุมุวิท 11 กรุงเทพฯ 

รับทราบข้อบงัคบัและระเบียบท่ี
เก่ียวข้องกบัการรับรองปริญญาฯ  
ท่ีสภาวิศวกรจะให้การรับรอง 

2. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1)  
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์  อาคาร 
นวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR 
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN 
QA 

3. ฟังบรรยายเร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง AUN QA 
วนัท่ี 12 พ.ค.59  ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี มจพ.. 

ใช้ในการจดัทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดบั
หลกัสตูร 

2 น.ส.เสาวลกัษณ์ วรรณบวร 
 

 
 

1. อบรมเชิงปฏิบติัการระบบลกูหนีเ้งินยืม วนัท่ี 27 มิ.ย.59 
ณ ห้องประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  และ 
วนัท่ี 29 มิ.ย.59 ณ ห้อง 406 สํานกัคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้งานระบบลกูหนีเ้งินยืมได้อย่าง
ถกูต้องและเตม็ประสิทธิภาพ 

3 น.ส.กรปารมี  ณ บางช้าง 1. อบรมเชิงปฏิบติัการระบบลกูหนีเ้งินยืม วนัท่ี 27 มิ.ย.59 
ณ ห้องประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  และ 
วนัท่ี 29 มิ.ย.59 ณ ห้อง 406 สํานกัคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้งานระบบลกูหนีเ้งินยืมได้อย่าง
ถกูต้องและเตม็ประสิทธิภาพ 
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ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

4 น.ส.ธญัชนก  กลิน่เมธี 1. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1)  
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์  นวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR 
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN 
QA 

2. ฟังบรรยายเร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง AUN QA 
วนัท่ี 12 พ.ค.59  ณ หอประชมุเบญจรัตน์ นวมินทรราชินี 

ใช้ในการจดัทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดบั
หลกัสตูร 

ภาควชิาครุศาสตร์โยธา  (1 คน) 
1 น.ส.เบญญาภา  พนัธผล 2. อบรมเชิงปฏิบติัการระบบลกูหนีเ้งินยืม วนัท่ี 27 มิ.ย.59 

ณ ห้องประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  และ 
วนัท่ี 29 มิ.ย.59 ณ ห้อง 406 สํานกัคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้งานระบบลกูหนีเ้งินยืมได้อย่าง
ถกูต้องและเตม็ประสิทธิภาพ 

ภาควชิาครุศาสตร์เทคโนโลย ี (3 คน) 
1 น.ส.สายพิณ  ไตรเมฆ 1. โครงการสง่เสริมการทําผลงานทางวิชาการของสาย

สนบัสนนุวิชาการ เร่ือง R2R เพ่ือสร้างผลงานทางวิชาการ 
(ชํานาญการ) วนัท่ี  25-26 เม.ย.59 ณ ห้อง Conference 
Room ชัน้ 3 อาคารบณัฑิตวิทยาลยั 

เรียนรู้การเสนอผลงานทาง
วิชาการเพ่ือการประเมินเข้าสู่
ตําแหน่งระดบัชํานาญการ 

2. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

2 นางเอือ้งพร  อมรหิรัญ 
 
 
 
 

1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

2. อบรมเชิงปฏิบติัการระบบลกูหนีเ้งินยืม วนัท่ี 27 มิ.ย.59 
ณ ห้องประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  และ 
วนัท่ี 29 มิ.ย.59 ณ ห้อง 406 สํานกัคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้งานระบบลกูหนีเ้งินยืมได้อย่าง
ถกูต้องและเตม็ประสิทธิภาพ 

3 น.ส.พรสวรรค์  จนัทะคดั 1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

  2. ฟังบรรยาย เร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง AUN 
QA วนัท่ี 12 พ.ค.59 ณ ห้องประชมุเบญจรัตน์ 
อาคารนวมินทรราชินี 

ใช้ในการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูร 
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ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

ภาควชิาบริหารเทคนิคศกึษา  (1 คน) 

1 นางชญานิษฐ์  หาญรินทร ์ 1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

2. อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง "การเขียนแผนภาพและผงังา
ด้วยโปรแกรม Microsoft Visio วนัท่ี 11-13 มิ.ย.59  
ณ ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 3 สํานกัคอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประยกุต์ใช้ในการปฏิบติังานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ไป 

3. อบรมเชิงปฏิบติัการระบบลกูหนีเ้งินยืม วนัท่ี 27 มิ.ย.59 
ณ ห้องประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  และ 
วนัท่ี 29 มิ.ย.59 ณ ห้อง 406 สํานกัคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้งานระบบลกูหนีเ้งินยืมได้อย่าง
ถกูต้องและเตม็ประสิทธิภาพ 

สาํนักงานคณบด ี(36 คน) 

1 น.ส.พรฤดี  สลุะพาน 1. โครงการพฒันารูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เร่ือง การใช้ระบบ
สารสนเทศบคุลากรของมหาวิทยาลยั (UPIS) วนัท่ี  
4 ส.ค.58 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 406 สํานกัคอมพิวเตอร์ฯ 

ใช้งานระบบสารสนเทศในงานที่
ตนเองรับผิดชอบได้อย่างถกูต้อง
และเป็นปัจจบุนั 

 2. อบรมหลกัสตูร "การวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
ตําแหน่ง รุ่นท่ี 7 วนัท่ี 20-21 ต.ค.58 ณ ห้อง 814 สาํนกั 
พฒันาเทคโนโลยีเพ่ืออตุสาหกรรม 

ใช้ในการจดัทําคู่มือปฏิบติังาน 
และใช้เป็นหลกัฐานในการตอ่
สญัญาจ้างลกัษณะประจํา 

 3. อบรมโครงการบริหารทรัพยากรมนษุย์ในองค์การ
สําหรับบคุลากรท่ีปฏิบติังานด้านการบริหารงานบคุคล 
เร่ือง การจดัทําแผนพฒันารายบคุคล"  วนัท่ี 31 มี.ค.59 
ณ ห้อง 814 สํานกัพฒันาเทคโนโลยีเพ่ืออตุสาหกรรม 

จดัทําแผนพฒันาบคุลากรของ
สว่นงานรายบคุคลท่ีชดัเจนและ
เป็นมาตรฐานสามารถใช้งานได้
จริง 

 4. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

 5. อบรมโครงการพฒันาผู้ประเมินและแบบฟอร์มการ
ประเมินผลการปฏิบติังานบคุลากร มจพ. ด้วยการประเมิน
แบบรอบด้าน วนัท่ี 21 เม.ย.59 ณ ห้อง 814 สํานกัพฒันา 
เทคโนโลยีเพ่ืออตุสาหกรรม 

นําความรู้ท่ีได้ไปใช้กบัการบริหาร
จดัการทรัพยากรบคุคลและ
พฒันาบคุคลได้ 

 6. โครงการพฒันาบคุลากร เร่ือง "เทคนิคการบริหารเวลา 
เพ่ือความสําเร็จในการทํางาน"   วนัท่ี 27 เม.ย.59  
ณ ห้อง 12B06 บณัฑิตวิทยาลยั อาคารนวมินทรราชินี 

วางแผนบริหารจดัการเวลาให้มี
ประสิทธิภาพและการปฏิบติัจริง 
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ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

  7. อบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสตูร "การวิเคราะห์ข้อมลูทาง
สถิติโดยใช้โปรแกรม spss เพ่ืองานวิจยั  วนัท่ี 14-15  
มิ.ย.59 ณ ห้อง 406 สํานกัคอมพิวเตอร์ฯ 

ใช้ในการทํางาน และการทํา
ผลงานทางวิชาการท่ีจะเกิดขึน้ใน
อนาคต 

8. โครงการสมัมนา "การดําเนินงานการขอ/ตอ่ใบอนญุาต
ทํางานของลกูจ้างชัว่คราวชาวตา่งชาติ"  วนัท่ี 22 มิ.ย.59 
ณ ห้อง 215 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. 

ประยกุต์ใช้กบัการทํางานด้าน 
วิเทศสมัพนัธ์ 

2 น.ส.สจิุตตรา   มีชนะ 1. อบรมหลกัสตูร "การวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
ตําแหน่ง รุ่นท่ี 7 วนัท่ี 20-21 ต.ค.58 ณ ห้อง 814 สาํนกั 
พฒันาเทคโนโลยีเพ่ืออตุสาหกรรม 

ใช้ในการจดัทําคู่มือปฏิบติังาน 
และใช้เป็นหลกัฐานในการตอ่
สญัญาจ้างลกัษณะประจํา 

2. อบรมเชิงปฏิบติัการ "การจดัซือ้จดัจ้างด้วยวิธีตลาด
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วย
วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding :  
e-bidding) สําหรับเจ้าหน้าท่ีพสัด ุมจพ." วนัท่ี 10 มี.ค.59 
ณ ห้องศนูย์บริการคอมพิวเตอร์ ชัน้ 2 อาคาร 78 คณะ 
วิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

มีทกัษะการทํางานจดัซือ้จดัจ้าง
และระบบเทคโนโลยีทาง
อิเลก็ทรอนิกส์อยา่งถกูต้อง 

3. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

4. อบรมหลกัสตูร "การบริหารงานพฒันาด้วยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์" รุ่นท่ี 4 วนัท่ี 20-21 เม.ย.59 ณ โรงแรม 
นารายณ์ กรุงเทพฯ 

นําความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ  
มาทบทวน/ปรับปรุงการ
ปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง "การปฏิบติังาน
ด้านพสัดใุห้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร"  วนัท่ี 
13-14 มิ.ย.59 ณ ห้องประชุม conference room อาคาร 
TGGS และ 15 มิ.ย.59 ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ  
จ.กาญจนบรีุ 

แก้ไขปัญหาในงานพสัดไุด้ทกุ
ขัน้ตอน และมีการทํางานใน
ทิศทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร 

3 น.ส.ปาริชาต   คชลนุ 1. อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง "การใช้งานระบบบญัชีแยก
ประเภทสามมิติสว่นตอ่ขยายระยะที่ 1"  วนัท่ี 4 ธ.ค.58 
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 406 สํานกัคอมพิวเตอร์ฯ 

นํามาใช้ในการปฏิบติังานกบั
ระบบได้อย่างถกูต้อง 

2. อบรมเชิงปฏิบติัการระบบลกูหนีเ้งินยืม วนัท่ี 27 มิ.ย.59 
ณ ห้องประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  และ 
วนัท่ี 29 มิ.ย.59 ณ ห้อง 406 สํานกัคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้งานระบบลกูหนีเ้งินยืมได้อย่าง
ถกูต้องและเตม็ประสิทธิภาพ 

4 น.ส.ศิริพร   ยางสวย 1. อบรมการเรียนภาษาองักฤษผ่านโปรแกรมประยกุต์  
รุ่นท่ี 2 วนัท่ี 15 ก.พ.- 30 มี.ค.59 โดยอบรมผ่านสือ่
อิเลก็ทรอนิกส์ 

ประยกุต์ใช้กบัการทํางานด้าน 
วิเทศสมัพนัธ์ 
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ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

  2. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

3. อบรม English Today รุ่นท่ี 1 วนัท่ี  24-25 มี.ค.59  
ณ ห้อง 812 สํานกัพฒันาเทคโนโลยีเพ่ืออตุสาหกรรม 

ได้รับประสบการณ์และทกัษะใน
การปฏิบติังานอนาคต 

4. โครงการสมัมนา "การดําเนินงานการขอ/ตอ่ใบอนญุาต
ทํางานของลกูจ้างชัว่คราวชาวตา่งชาติ"  วนัท่ี 22 มิ.ย.59 
ณ ห้อง 215 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. 

ประยกุต์ใช้กบัการทํางานด้าน 
วิเทศสมัพนัธ์ 

5. นําเสนอผลงานวิจยั เร่ือง "An Investigation of 
Workplace Communication Tasks and English 
Performances of King Mongkut's University 
Technology North Bangkok Offices" ในการประชมุ 
วิชาการระดบันานาชาติ International Conference on 
Language, Teaching and Education (ICLTE 2015) 
วนัท่ี 23-26 ต.ค.58 ณ เมืองสบุงัจายา ประเทศมาเลเซีย  

เพ่ิมพนูประสบการณ์และนํามา
ประยกุต์ในการทาํผลงานทาง
วิชาการในอนาคต 

5 น.ส.เมลดา   กลิน่มาลี 1. อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง "การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน โดยใช้เทคนิค Lean" วนัท่ี 12 ม.ค.59 ห้อง 326 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. 

ใช้งานระบบสารสนเทศในงานที่
ตนเองรับผิดชอบได้อย่างถกูต้อง
และเป็นปัจจบุนั 

2. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

3. อบรมโครงการพฒันาผู้ประเมินและแบบฟอร์มการ
ประเมินผลการปฏิบติังานบคุลากร มจพ. ด้วยการประเมิน
แบบรอบด้าน วนัท่ี 21 เม.ย.59 ณ ห้อง 814 สํานกัพฒันา 
เทคโนโลยีเพ่ืออตุสาหกรรม 

ใช้กบัการบริหารจดัการทรัพยากร
บคุคลและพฒันาบคุคล 

4. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
CUPT QA ระดบัคณะ/สถาบนั (Teir 1) วนัท่ี 10 พ.ค. 59 
ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 

ใช้กบัระบบประกนัคณุภา
การศกึษาตามเกณฑ์ AUN QA 
ระดบัคณะ/สถาบนั 

6 นางชวนชม  สิบพนัทา 1. โครงการพฒันารูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เร่ือง การใช้ระบบ
สารสนเทศบคุลากรของมหาวิทยาลยั (UPIS) วนัท่ี  
4 ส.ค.58 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 406 สํานกัคอมพิวเตอร์ฯ 

ใช้งานระบบสารสนเทศในงานที่
ตนเองรับผิดชอบได้อย่างถกูต้อง
และเป็นปัจจบุนั 

  2. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 



81 
 

ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

  3. โครงการพฒันารูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เร่ือง การใช้ระบบ
สารสนเทศบคุลากรของมหาวิทยาลยั (UPIS) วนัท่ี  
4 ส.ค.58 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 406 สํานกัคอมพิวเตอร์ฯ 

ใช้งานระบบสารสนเทศในงานที่
ตนเองรับผิดชอบได้อย่างถกูต้อง
และเป็นปัจจบุนั 

 4. อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง "การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน โดยใช้เทคนิค Lean" วนัท่ี 12 ม.ค.59 ห้อง 326 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. 

ใช้งานระบบสารสนเทศในงานที่
ตนเองรับผิดชอบได้อย่างถกูต้อง
และเป็นปัจจบุนั 

 5. อบรมโครงการบริหารทรัพยากรมนษุย์ในองค์การ
สําหรับบคุลากรท่ีปฏิบติังานด้านการบริหารงานบคุคล 
เร่ือง การจดัทําแผนพฒันารายบคุคล  วนัท่ี 31 มี.ค.59  
ณ ห้อง 814 สํานกัพฒันาเทคโนโลยีเพ่ืออตุสาหกรรม 

จดัทําแผนพฒันาบคุลากรของ
สว่นงานรายบคุคลท่ีชดัเจนและ
เป็นมาตรฐานสามารถใช้งานได้
จริง 

 6. อบรมโครงการพฒันาผู้ประเมินและแบบฟอร์มการ
ประเมินผลการปฏิบติังานบคุลากร มจพ. ด้วยการประเมิน
แบบรอบด้าน วนัท่ี 21 เม.ย.59 ณ ห้อง 814 สํานกัพฒันา 
เทคโนโลยีเพ่ืออตุสาหกรรม 

นําความรู้ท่ีได้ไปใช้กบัการบริหาร
จดัการทรัพยากรบคุคลและ
พฒันาบคุคลได้ 

7 นางธิภาภทัร  
บญุยะผลานนัท์ 

1. อบรม English Today รุ่นท่ี 1 วนัท่ี  24-25 มี.ค.59  
ณ ห้อง 812 สํานกัพฒันาเทคโนโลยีเพ่ืออตุสาหกรรม 

ได้รับประสบการณ์และทกัษะใน
การปฏิบติังานอนาคต 

2. อบรมโครงการพฒันาผู้ประเมินและแบบฟอร์มการ
ประเมินผลการปฏิบติังานบคุลากร มจพ. ด้วยการประเมิน
แบบรอบด้าน วนัท่ี 21 เม.ย.59 ณ ห้อง 814 สํานกัพฒันา 
เทคโนโลยีเพ่ืออตุสาหกรรม 

ใช้กบัการบริหารจดัการทรัพยากร
บคุคลและพฒันาบคุคลได้ 

3. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

8 น.ส.วลยัพร  ยอดคํามี 1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

2. อบรม English Today รุ่นท่ี 1 วนัท่ี  24-25 มี.ค.59  
ณ ห้อง 812 สํานกัพฒันาเทคโนโลยีเพ่ืออตุสาหกรรม 

ได้รับประสบการณ์และทกัษะใน
การปฏิบติังานอนาคต 

9 น.ส.พชัรี   เอ่ียมสขุ 1. อบรมเชิงปฏิบติัการ "การจดัซือ้จดัจ้างด้วยวิธีตลาด
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วย
วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding :  
e-bidding) สําหรับเจ้าหน้าท่ีพสัด ุมจพ."  วนัท่ี 10 มี.ค.59 
ณ ห้องศนูย์บริการคอมพิวเตอร์ ชัน้ 2 อาคาร 78  
คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต์ มจพ. 

มีทกัษะการทํางานจดัซือ้จดัจ้าง
และระบบเทคโนโลยีทาง
อิเลก็ทรอนิกส์อยา่งถกูต้องในการ
จดัซือ้จดัจ้างและบริหารจดัการ
ด้านพสัดภุาครัฐ 

  2. อบรมหลกัสตูร "การบริหารงานพฒันาด้วยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์" รุ่นท่ี 4 วนัท่ี 20-21 เม.ย.59 ณ โรงแรม
นารายณ์ กรุงเทพฯ 

นําความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ  
มาทบทวน/ปรับปรุงการ
ปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

  3. โครงการพฒันาบคุลากร เร่ือง "เทคนิคการบริหารเวลา
เพ่ือความสําเร็จในการทํางาน"  วนัท่ี 27 เม.ย.59 
ณ ห้อง 12B06 บณัฑิตวิทยาลยั อาคารนวมินทรราชินี 

วางแผนบริหารจดัการเวลาให้มี
ประสิทธิภาพและการปฏิบติัจริง 

4. สมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง "การปฏิบติังานด้านพสัดใุห้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร" วนัท่ี 13 มิ.ย.59 
ณ ห้องประชมุ conference room อาคาร TGGS และ  
วนัท่ี 14-15 มิ.ย.59 ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ  
จ.กาญจนบรีุ 

แก้ไขปัญหาในงานพสัดไุด้ทกุ
ขัน้ตอน และมีการทํางานใน
ทิศทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร 

5. สมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง "การปฏิบติังานด้านพสัดใุห้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร" วนัท่ี 13 มิ.ย.59 
ณ ห้องประชมุ conference room อาคาร TGGS และ  
วนัท่ี 14-15 มิ.ย.59 ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ  
จ.กาญจนบรีุ 

แก้ไขปัญหาในงานพสัดไุด้ทกุ
ขัน้ตอน และมีการทํางานใน
ทิศทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร 

10 น.ส.ภณิตา  อยู่เจริญ 1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

2. อบรมเชิงปฏิบติัการ "การจดัซือ้จดัจ้างด้วยวิธีตลาด
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วย
วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Bidding :  
e-bidding) สําหรับเจ้าหน้าท่ีพสัด ุมจพ."  วนัท่ี 10 มี.ค.59 
ณ ห้องศนูย์บริการคอมพิวเตอร์ ชัน้ 2 อาคาร 78  
คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต์ มจพ. 

มีทกัษะการทํางานจดัซือ้จดัจ้าง
และระบบเทคโนโลยีทาง
อิเลก็ทรอนิกส์อยา่งถกูต้องในการ
จดัซือ้จดัจ้างและบริหารจดัการ
ด้านพสัดภุาครัฐ 

3. สมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง "การปฏิบติังานด้านพสัดใุห้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร" วนัท่ี 13 มิ.ย.59 
ณ ห้องประชมุ conference room อาคาร TGGS และ  
วนัท่ี 14-15 มิ.ย.59 ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ  
จ.กาญจนบรีุ 

แก้ไขปัญหาในงานพสัดไุด้ทกุ
ขัน้ตอน และมีการทํางานใน
ทิศทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร 

4. อบรมหลกัสตูร "การบริหารงานพฒันาด้วยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์" รุ่นท่ี 4 วนัท่ี 20-21 เม.ย.59 ณ โรงแรม
นารายณ์ กรุงเทพฯ 

นําความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ  
มาทบทวน/ปรับปรุงการ
ปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. สมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง "การปฏิบติังานด้านพสัด ุ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร" วนัท่ี 13 มิ.ย.59 
ณ ห้องประชมุ conference room อาคาร TGGS และ  
วนัท่ี 14-15 มิ.ย.59 ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ  
จ.กาญจนบรีุ 
 

แก้ไขปัญหาในงานพสัดไุด้ทกุ
ขัน้ตอน และมีการทํางานใน
ทิศทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร 
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ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

11 น.ส.มลัลิกา  ศรีเพญ็ 1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

2. อบรมโครงการบริหารทรัพยากรมนษุย์ในองค์การ
สําหรับบคุลากรท่ีปฏิบติังานด้านการบริหารงานบคุคล 
เร่ือง การจดัทําแผนพฒันารายบคุคล  วนัท่ี 31 มี.ค.59  
ณ ห้อง 814 สํานกัพฒันาเทคโนโลยีเพ่ืออตุสาหกรรม 

จดัทําแผนพฒันาบคุลากรของ
สว่นงานรายบคุคลท่ีชดัเจนและ
เป็นมาตรฐานสามารถใช้งานได้
จริง 

3. สมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง "การปฏิบติังานด้านพสัดใุห้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร" วนัท่ี 13 มิ.ย.59 
ณ ห้องประชมุ conference room อาคาร TGGS และ  
วนัท่ี 14-15 มิ.ย.59 ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ  
จ.กาญจนบรีุ 

แก้ไขปัญหาในงานพสัดไุด้ทกุ
ขัน้ตอน และมีการทํางานใน
ทิศทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร 

4. อบรมโครงการพฒันาผู้ประเมินและแบบฟอร์มการ
ประเมินผลการปฏิบติังานบคุลากร มจพ. ด้วยการประเมิน
แบบรอบด้าน วนัท่ี 21 เม.ย.59 ณ ห้อง 814 สํานกัพฒันา 
เทคโนโลยีเพ่ืออตุสาหกรรม 

นําความรู้ท่ีได้ไปใช้กบัการบริหาร
จดัการทรัพยากรบคุคลและ
พฒันาบคุคลได้ 

5. สมัมนา เร่ือง "การถ่ายทอดแผนพฒันาการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ของ
มหาวิทยาลยั เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัทําแผนฯ 12 ของ
สว่นงานให้สอดคล้องกบัแผนฯ 12 ของมหาวิทยาลยั"  
วนัท่ี 14 มิ.ย.59 ณ ห้องประชมุเบญจรัตน์  อาคาร 
นวมินทรราชินี  

เพ่ือจดัทําแผนฯ 12 ของสว่นงาน
ให้สอดคล้องกบัแผนฯ 12 ของ
มหาวิทยาลยั 

12 นางสมพิศ   เกษมราษฎร์ 1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

2. อบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง "การเขียนแผนภาพและ      
ผงังานด้วยโปรแกรม Microsoft Visio วนัท่ี 11-13 มิ.ย.59  
ณ ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 3 สํานกัคอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประยกุต์ใช้ในการปฏิบติังานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ไป 

3. อบรมเชิงปฏิบติัการระบบลกูหนีเ้งินยืม วนัท่ี 27 มิ.ย.59 
ณ ห้องประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  และ 
วนัท่ี 29 มิ.ย.59 ณ ห้อง 406 สํานกัคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้งานระบบลกูหนีเ้งินยืมได้อย่าง
ถกูต้องและเตม็ประสิทธิภาพ 

4. สมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง "การปฏิบติังานด้านพสัดใุห้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร" วนัท่ี 13 มิ.ย.59 
ณ ห้องประชมุ conference room อาคาร TGGS และ  
วนัท่ี 14-15 มิ.ย.59 ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ  
จ.กาญจนบรีุ 

แก้ไขปัญหาในงานพสัดไุด้ทกุ
ขัน้ตอน และมีการทํางานใน
ทิศทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร 
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ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

13 
 

น.ส.ดรุณี   ไชยรักษ์ 1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

2. อบรมโครงการพฒันาผู้ประเมินและแบบฟอร์มการ
ประเมินผลการปฏิบติังานบคุลากร มจพ. ด้วยการประเมิน
แบบรอบด้าน วนัท่ี 21 เม.ย.59 ณ ห้อง 814 สํานกัพฒันา 
เทคโนโลยีเพ่ืออตุสาหกรรม 

ใช้กบัการบริหารจดัการทรัพยากร
บคุคลและพฒันาบคุคลได้ 

3. สมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง "การปฏิบติังานด้านพสัดใุห้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร" วนัท่ี 13 มิ.ย.59 
ณ ห้องประชมุ conference room อาคาร TGGS และ  
วนัท่ี 14-15 มิ.ย.59 ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ  
จ.กาญจนบรีุ 

แก้ไขปัญหาในงานพสัดไุด้ทกุ
ขัน้ตอน และมีการทํางานใน
ทิศทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร 

4. เข้าร่วมการสมัมนา "โครงการเพ่ิมพนูความรู้ของ
บคุลากรท่ีปฏิบติังานด้านนโยบายและแผน"  วนัท่ี 28-29 
ส.ค.58 ณ โรงแรมพลูแมน  พทัยา จ.ชลบรีุ 

ได้รับการพฒันาความรู้ความ
เข้าใจและเพ่ิมศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้อง 

14 น.ส.วรทยั  
ประจกัษ์เพ่ิมศกัด์ิ 

1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

2. อบรมโครงการพฒันาผู้ประเมินและแบบฟอร์มการ
ประเมินผลการปฏิบติังานบคุลากร มจพ. ด้วยการประเมิน
แบบรอบด้าน วนัท่ี 21 เม.ย.59 ณ ห้อง 814 สํานกัพฒันา 
เทคโนโลยีเพ่ืออตุสาหกรรม 

ใช้กบัการบริหารจดัการทรัพยากร
บคุคลและพฒันาบคุคลได้ 

15 นายวิษณ ุ  ศรไชย 1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

2. อบรมโครงการพฒันาผู้ประเมินและแบบฟอร์มการ
ประเมินผลการปฏิบติังานบคุลากร มจพ. ด้วยการประเมิน
แบบรอบด้าน วนัท่ี 21 เม.ย.59 ณ ห้อง 814 สํานกัพฒันา 
เทคโนโลยีเพ่ืออตุสาหกรรม 

ใช้กบัการบริหารจดัการทรัพยากร
บคุคลและพฒันาบคุคลได้ 

16 นายประจกัษ์เวช   ดีวี 1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

  2. อบรมโครงการพฒันาผู้ประเมินและแบบฟอร์มการ
ประเมินผลการปฏิบติังานบคุลากร มจพ. ด้วยการประเมิน
แบบรอบด้าน วนัท่ี 21 เม.ย.59 ณ ห้อง 814 สํานกัพฒันา 
เทคโนโลยีเพ่ืออตุสาหกรรม 

ใช้กบัการบริหารจดัการทรัพยากร
บคุคลและพฒันาบคุคลได้ 
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ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

17 นายวีระเชษฐ์  มะแซ 1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

2. ฝึกอบรมโครงการความร่วมมือเพ่ือพฒันาบคุลากร 
และนกัศกึษาด้านการบริหารจดัการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ วนัท่ี 16 มิ.ย.59 ณ ห้อง 406 สํานกั
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

มีความรู้ความเช่ียวชาญในระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

18 นางปะนะรี  ปัญญาชีวิตา 1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

2. โครงการสง่เสริมการทําผลงานทางวิชาการของสาย
สนบัสนนุวิชาการ เร่ือง R2R เพ่ือสร้างผลงานทางวิชาการ 
(ชํานาญการ) วนัท่ี 25-26 เม.ย.59 ณ ห้อง Conference 
Room ชัน้ 3 บณัฑิตวิทยาลยั วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ 
สิรินธรไทย-เยอรมนั 

เรียนรู้การเสนอผลงานทาง
วิชาการเพ่ือการประเมินเข้าสู่
ตําแหน่งระดบัชํานาญการ 

19 น.ส.อนมุาศ   บญุลอย 1. สมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง "การปฏิบติังานด้านพสัด ุ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร" วนัท่ี 13 มิ.ย.59 
ณ ห้องconference room อาคาร TGGS และวนัท่ี  
14-15 มิ.ย.59 ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ  จ.กาญจนบรีุ 

แก้ไขปัญหาในงานพสัดไุด้ทกุ
ขัน้ตอน และมีการทํางานใน
ทิศทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์กร 

2. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

20 น.ส.ธชัพรรณ  กลิ่นเมธี 1. เข้าร่วมการสมัมนา "โครงการเพ่ิมพนูความรู้ของ
บคุลากรท่ีปฏิบติังานด้านนโยบายและแผน"  วนัท่ี  
28-29 ส.ค.58 ณ โรงแรมพลูแมน  พทัยา จ.ชลบรีุ 

ได้รับการพฒันาความรู้ความ
เข้าใจและเพ่ิมศกัยภาพในการ
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวข้อง 

2. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

21 น.ส.ขวญัใจ   ผดุผาด 1. อบรมเชิงปฏิบติัการระบบลกูหนีเ้งินยืม วนัท่ี 27 มิ.ย.59 
ณ ห้องประชมุเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  และ 
วนัท่ี 29 มิ.ย.59 ณ ห้อง 406 สํานกัคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใช้งานระบบลกูหนีเ้งินยืมได้อย่าง
ถกูต้องและเตม็ประสิทธิภาพ 

2. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 
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ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

22 นางกนกภทัร 
คพิูพฒัน์ไพศาล 

1. สมัมนา "การจดัการความรู้ SAR-CUPT QA (กรณี 
ศกึษาคณะวิทยาศาสตร์ พลงังานและสิ่งแวดล้อม) วนัท่ี 
28 มี.ค.59 ณ ห้องประชมุชัน้ 9  สํานกัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ใช้ในระบบประกนัคณุภาพ
การศกึษาตามเกณฑ์ CUPTQA 
ระดบัคณะ/สถาบนั 

2. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1)  
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์  อาคาร 
นวมินทรราชินี 

นําไปพฒันาการจดัทํา SAR 
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN 
QA 

3. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
CUPT QA ระดบัคณะ/สถาบนั (Teir 1) วนัท่ี 10 พ.ค.59 

จดัทํา SAR ตามเกณฑ์ CUPTQA 
ระดบัคณะ 

4. ฟังบรรยายเร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง AUN QA 
วนัท่ี 12 พ.ค.59  ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี มจพ. 

จดัทํา SAR ระดบัหลกัสตูร 

23 นางอธิัยาพร   แก้วงาม 1. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 (Teir 1)  
วนัท่ี 28 เม.ย.59 ณ หอประชมุเบญจรัตน์  อาคาร 
นวมินทรราชินี 

จดัทํา SAR ระดบัหลกัสตูรตาม
เกณฑ์ AUN QA 

2. ฟังบรรยาย เร่ือง ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
CUPT QA ระดบัคณะ/สถาบนั (Teir 1) วนัท่ี 10 พ.ค.59 

ใช้ในระบบประกนัคณุภาพตาม
เกณฑ์ CUPTQA ระดบัคณะ 

3. ฟังบรรยายเร่ือง การจดัทํา SAR ตามแนวทาง AUN QA 
วนัท่ี 12 พ.ค.59  ณ หอประชมุเบญจรัตน์ อาคาร 
นวมินทรราชินี มจพ.. 

ใช้ในการจดัทํา SAR ระดบั
หลกัสตูร 

24 
 
 
 

น.ส.กณิตา  กลนาม 
 
 

1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

25 นางสชีุลา  กศุลจิตกรณ์ 1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

26 นางรัชฎาพร 
เริงประเสริฐวิทย์ 

1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

27 นายเขมวนัต์  จนัทรังษี 1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 
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ลําดบั 
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สมัมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดงูาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 

28 น.ส.สภุาพร  เซง่ไพเราะ 1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

29 น.ส.รัตนาภรณ์  ใจเจริญ 1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

30 นายดนยั  พรมแดน 1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

31 นายจกัรพนัธ์   คงครบ 1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

32 นายสมชาย   จนัทร์ท้วม 1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

33 นายบญุสง่  จนัทร์ท้วม 1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

34 นายศรชยั   ผาสนิ 1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

35 น.ส.ปัถยานี รักษ์ไชยวรรณ 1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 

36 นายหนแูดง   ยืนนาน 1. สมัมนาเขิงปฏิบติัการ เร่ือง การจดัทําผลงานทาง
วิชาการของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วนัท่ี 25-27 ก.พ.59 ณ โรงแรมเทวญั ดารา 
บีช วิลลา่ กยุบรีุ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบติัในการขอ
กําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 
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เกณฑ์การประเมิน 
Rating Description 

1 Absolutely Inadequate 
The QA Practice to fulfil the criterion is not implemented.  There are no plans, documents, evidences or results 
available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where improvement is 
necessary.  There is little document or evidence available.  Performance of the QA practice shows little or poor 
results.  

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is needed to fully 
meet them.  Documents are available but no clear evidence to support that they have been fully used.  
Performance of the QA practice shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences supports that it has been fully implemented.  
Performance of the QA practice shows consistent results as expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate.  Evidences support that it has been efficiently 
implemented.  Performance of the QA practice shows good results and positive improvement trend.  

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field. Evidences 
support that it has been effectively implemented.  Performance of QA practice shows very good results and 
positive improvement Trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent or example of world-class practice  in the 
field. Evidences support that it has been innovatively implemented.  Performance of the QA practices shows 
excellent results and Outstanding improvement trends. 

 
ข้อมูลบุคลากรได้รับการพัฒนา  

ภาควชิา 
บุคลากรได้รับการพัฒนา 

ค่าคาดหวัง 
2556 2557 2558 

ครุศาสตร์เคร่ืองกล 21 26 18  
ครุศาสตร์ไฟฟ้า 36 34 21  
ครุศาสตร์โยธา 17 13 5  
คอมพิวเตอร์ศกึษา 18 17 8  
ครุศาสตร์เทคโนโลยี 8 9 10  
บริหารเทคนิคศกึษา 6 6 3  
สํานกังานคณบดี 30 24 36  

รวม 136 129 101  
ร้อยละ 75.98 70.88 55.49 40.00 

 
การประเมนิตนเองระดับคณะ คะแนนท่ีได้ 
บคุคลได้รับการพฒันา 4 

 
รายการเอกสารอ้างอิง 
 C.10 ข้อมลูบคุลากร 
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ตัวบ่งชี ้C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
รายงานผลการดาํเนินงาน 
 1. คณะมีการสํารวจความพงึพอใจของนกัศกึษาในด้านตา่ง ๆ ท่ีให้บริการ   โดยจดัทําแบบประเมินความ     
พงึพอใจของนกัศกึษาแจกให้นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทกุปีการศกึษา  โดยมีการนําผล
ประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการกิจการนกัศกึษาคณะ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของนกัศกึษา และนําข้อสรุปท่ีได้จากมตคิณะกรรมการกิจการนกัศกึษาเสนอคณะกรรมการประจํา
สว่นงานวิชาการให้ความเห็นชอบทกุปีการศกึษา รวมทัง้ตดิตามผลการดําเนินงานในรอบปีถดัไป ซึง่มีหวัข้อท่ีสามารถ
นํามาพฒันาปรับปรุงให้เป็นประโยชน์กบันกัศกึษาตอ่ไปได้ดงันี ้
 - คณุภาพการจดัการเรียนการสอน  ดําเนินการโดยงานทะเบียนและสถิตนิกัศกึษาของมหาวิทยาลยั ซึง่เป็น
การประเมินคณุภาพด้านแผนการสอนและอปุกรณ์การสอน ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านวธีิการสอน และด้านผลสมัฤทธ์ิ
การ 
เรียนรู้ของรายวิชาทัง้ 5 ด้าน  (ปีการศกึษาละ 2 ภาคเรียน) 
        - ความพร้อมของสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ อปุกรณ์การศกึษา งบประมาณ แหลง่
เรียนรู้ผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  WIFI ฯลฯ  
        - ความพร้อมของสิง่อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เช่น สถานท่ีจดักิจกรรม สภาพแวดล้อมภายในคณะ พืน้ท่ี       
สีเขียว ระบบสาธารณปูโภค  ระบบป้องกนัอคัคีภยั  ความสะอาด  ระบบรักษาความปลอดภยั ฯลฯ 
        - การให้คําปรึกษาและแนะแนว  จากอาจารย์ท่ีปรึกษา เจ้าหน้าท่ีประจําภาควิชาหรืองานวชิาการของคณะ มี
การจดัโครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ เพ่ือให้คําแนะนําแก่นกัศกึษาท่ีเข้าใหม่   
        - การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางาน   ประเมินการอํานวยความสะดวกในการออกฝึกงาน/แหลง่ฝึกงาน 
จดัโครงการศกึษาดงูาน ฝึกอบรม สมัมนา ประกวดสิง่ประดษิฐ์  โครงการปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศกึษา  

ความพงึพอใจด้าน 
คะแนนเฉล่ียในแต่ละปีการศึกษา ค่า 

คาดหวัง 2555 2556 2557 2558 
1. คณุภาพการจดัการเรียนการสอน 4.29 4.22 4.65 4.69 3.51 
2. สิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ 3.57 3.53 3.51 3.61 3.51 
3. สิง่อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ 3.68 3.69 3.64 3.57 3.51 
4. การให้คําปรึกษาและแนะแนว 3.63 3.69 3.54 3.73 3.51 
5. การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางาน 3.61 3.54 3.40 3.62 3.51 

 
             2. มีการสอบถามคณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตจิากผู้ใช้บณัฑิตภายใต้
หวัข้อทัง้ 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ  คือ 1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม  2) ด้านความรู้    
3) ด้านทกัษะทางปัญญา  4) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ   5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
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ข้อมูลพืน้ฐานในภาพรวมของคณะ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คะแนนเฉล่ียในแต่ละปีการศึกษา 

ค่าที่คาดหวัง 
2555 2556 2557 

1. ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
-  ปริญญาตรี 
-  ปริญญาโท 
-  ปริญญาเอก 

 
4.08 
4.20 
4.44 

 
4.17 
4.24 
4.20 

 
4.09 
4.26 
4.28 

 
3.51 
3.51 
3.51 

 
 3. คณะมีการสํารวจความพงึพอใจของศษิย์เก่าในด้านตา่ง ๆ โดยแจกแบบประเมินความพงึพอใจของศษิย์
เก่าแบบออนไลน์ทาง facebook, ไลน์  แล้วให้ศษิย์เก่าของคณะทําการประเมินความพงึพอใจ ทัง้ระดบัปริญญาตรี 
ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึง่สว่นใหญ่ทํางานอยูใ่นภาคการศกึษา ภาคอตุสาหกรรม เจ้าของกิจการตามลําดบั และ
อ่ืน ๆ ได้แก่ รับราชการ  พนกังานรัฐวิสาหกิจ และวา่งงาน โดยมีการนําผลประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาเข้า
พิจารณาในคณะกรรมการกิจการนกัศกึษาคณะ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของนกัศกึษา และนํา
ข้อสรุปท่ีได้จากมตคิณะกรรมการกิจการนกัศกึษาเสนอตอ่คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการให้ความเห็นชอบทกุ 
ปีการศกึษา รวมทัง้ตดิตามผลการดําเนินงานในรอบปีถดัไป 
 
 

ความพงึพอใจด้าน 
คะแนนเฉล่ียในแต่ละปีการศึกษา ค่า 

คาดหวัง 2555 2556 2557 2558 
1. ด้านการให้บริการข้อมลูขา่วสาร 3.56 3.55 - 3.91 3.51 
2. ด้านจดักิจกรรมพฒันาประสบการณ์วิชาชีพ  3.63 3.69 - 3.78 3.51 
3. ด้านบริการให้คําปรึกษาและแนะแนว 3.68 3.69 - 3.81 3.51 

 
 4. คณะมีการสํารวจความพงึพอใจของบคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุวิชาการในด้านตา่ง ๆ ท่ีให้ 
บริการ โดยจดัทําแบบประเมินความพงึพอใจแจกให้บคุลากรภายในคณะ และนําผลประเมินความพงึพอใจของ
บคุลากรเสนอในท่ีประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ     
บคุลาการ รวมทัง้ตดิตามผลการดําเนินงานในรอบปีถดัไป  ซึง่คณะให้ความสําคญักบัสภาพแวดล้อมในการทํางานของ
บคุลากร รวมทัง้สวสัดกิารและสทิธิประโยชน์ท่ีบคุลากรพงึได้รับ ความก้าวหน้าในการทํางาน  โดยคณะได้นําข้อมลูท่ีได้
จากบคุลากรมาดําเนินการพฒันาปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง ได้แก่ ปรับปรุงห้องเรียน/ห้องปฏิบตักิาร  ห้องนํา้ ห้องพกั
อาจารย์  ซอ่มแซมระบบประปาและทอ่สขุาภิบาล  ระบบเคร่ืองปรับอากาศ ระบบประหยดัพลงังานไฟฟ้า การทําความ
สะอาด มีการสนบัสนนุและพฒันาการเข้าสูตํ่าแหน่งของบคุลากรทกุระดบัโดยมีการสํารวจความต้องการและสนบัสนนุ
งบประมาณในการพฒันาตนเอง เพ่ือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดีในการทํางานและการเรียนการสอน มีขวญัและ
กําลงัใจในการทํางานวา่มีความมัน่คงในการทํางาน   ซึง่ในปีการศกึษา 2558 มีผลประเมินภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(3.84) ดงันี ้ 
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เกณฑ์การประเมิน 
Rating Description 

1 Absolutely Inadequate 
The QA Practice to fulfil the criterion is not implemented.  There are no plans, documents, evidences 
or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where improvement 
is necessary.  There is little document or evidence available.  Performance of the QA practice shows 
little or poor results.  

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is needed 
to fully meet them.  Documents are available but no clear evidence to support that they have been 
fully used.  Performance of the QA practice shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences supports that it has been fully 
implemented.  Performance of the QA practice shows consistent results as expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate.  Evidences support that it has been 
efficiently implemented.  Performance of the QA practice shows good results and positive 
improvement trend.  

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field.  
Evidences support that it has been effectively implemented.  Performance of QA practice shows very 
good results and positive improvement Trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent or example of world-class 
practice  in the field. Evidences support that it has been innovatively implemented.  Performance of 
the QA practices shows excellent results and Outstanding improvement trends. 

 

ความพงึพอใจด้าน 
คะแนนเฉล่ียในแต่ละปีการศึกษา ค่า 

คาดหวัง 2555 2556 2557 2558 
1. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 3.56 3.55 - 3.47 3.51 
2. ด้านสภาพการทํางาน  3.63 3.69 - 4.12 3.51 
3. ด้านการบริหารและจดัการ 3.68 3.69 - 3.77 3.51 
4. ด้านสวสัดกิารและสิง่ตอบแทน - - - 4.00  

 
การประเมนิตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 

ความพงึพอใจของนกัศกึษา 3 
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เอกสารอ้างองิ 
C.11-1  ความพงึพอใจของนกัศกึษา  
C.11-2  ความพงึพอใจของนายจ้าง 
C.11-3  ความพงึพอใจของศษิย์เก่า 
C.11-4  ความพงึพอใจของบคุลากร 
C.11-5 รายงานการประชมุกิจการนกัศกึษา ครัง้ท่ี 2/2559 
C.11-6 มตท่ีิประชมุผลประเมินความพงึพอใจตอ่การทํางานบคุลากร 
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ตัวบ่งชี ้C.12 การบริการวชิาการแก่สังคมของคณะ 
รายงานผลการดาํเนินงาน 

คณะมีการกําหนดนโยบายการบริการวิชาการแก่สงัคมบรรจใุนแผนปฏิบตักิารตามแผนพฒันาการศกึษาระดบั 
อดุมศกึษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างศกัยภาพ   
การให้บริการวชิาการตามมาตรฐานสูส่ากล และแผนการให้บริการวิชาการแก่สงัคมท่ีอยูน่อกแผน โดยมีการกําหนด
เป้าหมาย กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ดั ระยะเวลา งบประมาณและผู้ รับผิดชอบไว้อยา่งชดัเจนสอดคล้องกบั      
อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ของคณะ ซึง่ภาควิชามีการบรูณาการรายวิชาท่ีจดัการเรียนการสอนให้นกัศกึษาได้ปฏิบตังิานจริง
นอกห้องเรียนและได้สร้างความร่วมมือในการพฒันากบัชมุชน ทําให้นกัศกึษาได้รับประสบการณ์ตรงและมีจิต
สาธารณะ ซึง่ทกุโครงการ/กิจกรรมดําเนินการตามกระบวนการ PDCA ตัง้แตเ่สนอแบบโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการและ
มหาวิทยาลยัทกุปีอยา่งตอ่เน่ือง  ได้แก่  

1. โครงการให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนจิตรลดา เป็นการบรูณาการกบัการเรียนการสอน วิชา 020003209  
การฝึกประสบการณ์การสอนวิชาชีพ 2  มีความพงึพอใจของผู้ รับบริการ 4.80 
 2.  โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยกุระจายเสียงและทางเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต เป็นการบรูณาการการเรียน 
การสอนวชิา 020515503 การผลติรายการวิทยกุระจายเสียง  แตปี่นีไ้ม่ได้ดําเนินการเน่ืองจากอยูร่ะหวา่งขออนญุาต 
จากคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) 
 3.  โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือชมุชน  ระหวา่งวนัท่ี 21-25 ตลุาคม 2558  ณ โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 
อ.เกาะลนัตา จ.กระบ่ี มีผู้ เข้าร่วมโครงการ 120 คน  ผู้ รับบริการมีความพงึพอใจอยูท่ี่ 4.71 เป็นการบรูณาการ 
กบัการเรียนการสอน วิชา 020515001  กลวธีิการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพ  
 4.  โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสวา่ง ครัง้ท่ี 4 ณ โรงเรียนธรรมนิมิตต์ อ.เมือง จ.ชลบรีุ  วนัท่ี 19-20 ธนัวาคม 
2558  ผลประเมินอยูท่ี่ 4.45  เป็นการบรูณาการกบัการเรียนการสอน วิชา 020213004 ปฏิบตังิานวิศวกรรมไฟฟ้า
เบือ้งต้น 1  

5. โครงการให้บริการทดสอบ ตรวจสอบวสัดทุางวิศวกรรมโยธา ดําเนินการตลอดปีการศกึษา 2558  มีผล
ประเมินความพงึพอใจผู้ รับบริการอยูท่ี่ 4.05  เป็นการบรูณาการกบัการเรียนการสอน วิชา 020323103  วสัดทุาง
วิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 

6.  โครงการสมัมนาทางวชิาการ เร่ือง “วิทยาการและวสัดวุิศวกรรมก่อสร้างสมยัใหม่”  ในวนัท่ี 4 และ 18 
พฤศจิกายน 2558  มีผู้ เข้าร่วมจํานวน 261 คน และมีผลประเมินอยูท่ี่ 4.27  เป็นการบรูณาการกบัการเรียนการสอน  
วิชา 020323102  กลศาสตร์วิศวกรรม 

7. โครงการสํารวจและวิเคราะห์ รับจ้างสํารวจและวิเคราะห์อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม ณ บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบรีุ จํากดั   ระหวา่งวนัท่ี 15 กนัยายน ถึงวนัท่ี  
13 พฤศจิกายน 2558 มีผลประเมินอยูท่ี่ 4.00 เป็นการบรูณาการกบัการเรียนการสอน วิชา 020323202 การวิเคราะห์
โครงสร้าง 

8.  โครงการอบรมงานเช่ือมไฟฟ้าเบือ้งต้นและกิจกรรมรักษาป่าชมุชน ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกลได้ฝึกอบรม
งานเช่ือมไฟฟ้าเบือ้งต้น ณ โรงเรียนโป่งก้อนเส้า ต.ทา่มะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ ระหวา่งวนัท่ี 8-10 มกราคม 2559  
มีผู้ เข้าร่วมโครงการจํานวน 75 คน มีผลประเมินอยูท่ี่ 3.90  เป็นการบรูณาการกบัการเรียนการสอน วิชา 020123251 
กระบวนการเช่ือมและอปุกรณ์ 
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9.  โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง The Chances to Use Evaluation in the Thai Society and Governmental  
Institutions วนัท่ี 31 ตลุาคม 2558  มีผู้ เข้าร่วมจํานวน 20 คน มีผลประเมินอยูท่ี่ 4.80 
 งานบริการวิชาการและวิจยัของคณะ  ทําหน้าท่ีควบคมุ ดแูล ตรวจสอบให้การดําเนินงานบริการวิชาการของ
คณะเป็นไปตามระเบียบ หลกัเกณฑ์การให้บริการวิชาการ และการจดัสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลยัตามประกาศมหาวิทยาลยั ฉบบัท่ี 6  (ฉบบัลา่สดุ)  นอกจากนี ้คณะยงัมีศนูย์วิจยัเฉพาะทางอีก 7 ศนูย์คือ 
ศนูย์วิจยัและพฒันาเคร่ืองจกัรกลและหุน่ยนต์อจัฉริยะ  ศนูย์วิจยัและพฒันาหุน่ยนต์อตุสาหกรรม  ศนูย์วิจยัไฟฟ้าและ
ระบบควบคมุอตุสาหกรรม  ศนูย์วิจยัเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี  ศนูย์วจิยัวิศวกรรมนํา้และโครงสร้างพืน้ฐาน 
ศนูย์วิจยัเทคโนโลยีทางอาชีวศกึษา และศนูย์วิจยัการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยี เพ่ือรับงานบริการวิชาการจาก
หน่วยงานภายนอก อนัก่อให้เกิดรายได้และผลงานวิจยัเพิ่มมากขึน้ และในปี พ.ศ. 2558 คณะมีการจดัตัง้ศนูย์บรูการ
วิชาชีพครุศาสตร์อตุสาหกรรม   เพ่ือรับงานฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วชิาชีพครูของครุุสภา 9 มาตรฐาน ซึง่จดัไปแล้ว  
2 ครัง้ 
   
เกณฑ์การประเมินระดับคณะ 

1 2 3 4 5 6 7 

ไมมี่การ
รายงานผล 
ท่ีเก่ียวข้อง 

มีรายงานผลท่ี
เก่ียวข้องใน
บางด้าน 

มีรายงานผลครบ
ทกุด้าน (อตัลกัษณ์
และเอกลกัษณ์ 
หรือจดุเน้น หรือ
คณุลกัษณะ หรือ
วิสยัทศัน์) 

มีรายงานผลท่ี
เกิดตอ่คณะ
ครบถ้วน และ
มีผลการ
ดําเนินงานท่ีดี 

เร่ิมมีการขยายผล
ไปสูบ่คุลากรกลุม่อ่ืน 
สง่ผลให้เกิดการริเร่ิม
โครงการ หรือสร้าง
เครือข่ายใหม่ๆ  เพ่ือ
การบริการวิชาการ
แก่ชมุชน/สงัคม 

การขยายผล
ครอบคลมุไปทัว่
ทัง้องค์กร สง่ผล
ให้เกิดการ
พฒันาทัง้ชมุชน
และองค์กร 

excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเป็น
วฒันธรรม
องค์กร) 

 
สรุปคะแนนการประเมินระดับคณะ  

รายการ 
ปีการศึกษา 

ค่าคาดหวัง 
2556 2557 2558 

การบริการวิชาการแก่สงัคม 3.25 3 4 3.00 
 
การประเมนิตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 

การบริการวิชาการแก่สงัคม 3 
 
เอกสารอ้างองิ 

C.12-1  แผนปฏิบตักิาร ประจําปี คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี 
C.12-2  แผนการให้บริการวิชาการแก่สงัคม ปีการศกึษา 2558 
C.12-3  ศนูย์วิจยัเฉพาะทาง 
C.12-4  ศนูย์บรูณาการวิชาชีพครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
C.12-5  การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุุสภา 9 มาตรฐาน 
C.12-6  หลกัเกณฑ์การให้บริการวิชาการ ฉบบัท่ี 6 
C.12-7  รายงานผลการดําเนินงานบริการวิชาการ รอบ 12 เดือน ปีการศกึษา 2558 
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ตัวบ่งชี ้C.12 การบริการวชิาการแก่สังคมของคณะ 
รายงานผลการดาํเนินงาน 

คณะมีการกําหนดนโยบายการบริการวิชาการแก่สงัคมบรรจใุนแผนปฏิบตักิารตามแผนพฒันาการศกึษาระดบั 
อดุมศกึษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างศกัยภาพ   
การให้บริการวชิาการตามมาตรฐานสูส่ากล และแผนการให้บริการวิชาการแก่สงัคมท่ีอยูน่อกแผน โดยมีการกําหนด
เป้าหมาย กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ดั ระยะเวลา งบประมาณและผู้ รับผิดชอบไว้อยา่งชดัเจนสอดคล้องกบั      
อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ของคณะ ซึง่ภาควิชามีการบรูณาการรายวิชาท่ีจดัการเรียนการสอนให้นกัศกึษาได้ปฏิบตังิานจริง
นอกห้องเรียนและได้สร้างความร่วมมือในการพฒันากบัชมุชน ทําให้นกัศกึษาได้รับประสบการณ์ตรงและมีจิต
สาธารณะ ซึง่ทกุโครงการ/กิจกรรมดําเนินการตามกระบวนการ PDCA ตัง้แตเ่สนอแบบโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการและ
มหาวิทยาลยัทกุปีอยา่งตอ่เน่ือง  ได้แก่  

1. โครงการให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนจิตรลดา เป็นการบรูณาการกบัการเรียนการสอน วิชา 020003209  
การฝึกประสบการณ์การสอนวิชาชีพ 2  มีความพงึพอใจของผู้ รับบริการ 4.80 
 2.  โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยกุระจายเสียงและทางเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต เป็นการบรูณาการการเรียน 
การสอนวชิา 020515503 การผลติรายการวิทยกุระจายเสียง  แตปี่นีไ้ม่ได้ดําเนินการเน่ืองจากอยูร่ะหวา่งขออนญุาต 
จากคณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) 
 3.  โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือชมุชน  ระหวา่งวนัท่ี 21-25 ตลุาคม 2558  ณ โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 
อ.เกาะลนัตา จ.กระบ่ี มีผู้ เข้าร่วมโครงการ 120 คน  ผู้ รับบริการมีความพงึพอใจอยูท่ี่ 4.71 เป็นการบรูณาการ 
กบัการเรียนการสอน วิชา 020515001  กลวธีิการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพ  
 4.  โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสวา่ง ครัง้ท่ี 4 ณ โรงเรียนธรรมนิมิตต์ อ.เมือง จ.ชลบรีุ  วนัท่ี 19-20 ธนัวาคม 
2558  ผลประเมินอยูท่ี่ 4.45  เป็นการบรูณาการกบัการเรียนการสอน วิชา 020213004 ปฏิบตังิานวิศวกรรมไฟฟ้า
เบือ้งต้น 1  

5. โครงการให้บริการทดสอบ ตรวจสอบวสัดทุางวิศวกรรมโยธา ดําเนินการตลอดปีการศกึษา 2558  มีผล
ประเมินความพงึพอใจผู้ รับบริการอยูท่ี่ 4.05  เป็นการบรูณาการกบัการเรียนการสอน วิชา 020323103  วสัดทุาง
วิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 

6.  โครงการสมัมนาทางวชิาการ เร่ือง “วิทยาการและวสัดวุิศวกรรมก่อสร้างสมยัใหม่”  ในวนัท่ี 4 และ 18 
พฤศจิกายน 2558  มีผู้ เข้าร่วมจํานวน 261 คน และมีผลประเมินอยูท่ี่ 4.27  เป็นการบรูณาการกบัการเรียนการสอน  
วิชา 020323102  กลศาสตร์วิศวกรรม 

7. โครงการสํารวจและวิเคราะห์ รับจ้างสํารวจและวิเคราะห์อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนและโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม ณ บริษัท ผลติไฟฟ้าราชบรีุ จํากดั   ระหวา่งวนัท่ี 15 กนัยายน ถึงวนัท่ี  
13 พฤศจิกายน 2558 มีผลประเมินอยูท่ี่ 4.00 เป็นการบรูณาการกบัการเรียนการสอน วิชา 020323202 การวิเคราะห์
โครงสร้าง 

8.  โครงการอบรมงานเช่ือมไฟฟ้าเบือ้งต้นและกิจกรรมรักษาป่าชมุชน ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกลได้ฝึกอบรม
งานเช่ือมไฟฟ้าเบือ้งต้น ณ โรงเรียนโป่งก้อนเส้า ต.ทา่มะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ ระหวา่งวนัท่ี 8-10 มกราคม 2559  
มีผู้ เข้าร่วมโครงการจํานวน 75 คน มีผลประเมินอยูท่ี่ 3.90  เป็นการบรูณาการกบัการเรียนการสอน วิชา 020123251 
กระบวนการเช่ือมและอปุกรณ์ 
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9.  โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง The Chances to Use Evaluation in the Thai Society and Governmental  
Institutions วนัท่ี 31 ตลุาคม 2558  มีผู้ เข้าร่วมจํานวน 20 คน มีผลประเมินอยูท่ี่ 4.80 
 งานบริการวิชาการและวิจยัของคณะ  ทําหน้าท่ีควบคมุ ดแูล ตรวจสอบให้การดําเนินงานบริการวิชาการของ
คณะเป็นไปตามระเบียบ หลกัเกณฑ์การให้บริการวิชาการ และการจดัสรรรายได้จากการรับงานบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลยัตามประกาศมหาวิทยาลยั ฉบบัท่ี 6  (ฉบบัลา่สดุ)  นอกจากนี ้คณะยงัมีศนูย์วิจยัเฉพาะทางอีก 7 ศนูย์คือ 
ศนูย์วิจยัและพฒันาเคร่ืองจกัรกลและหุน่ยนต์อจัฉริยะ  ศนูย์วิจยัและพฒันาหุน่ยนต์อตุสาหกรรม  ศนูย์วิจยัไฟฟ้าและ
ระบบควบคมุอตุสาหกรรม  ศนูย์วิจยัเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี  ศนูย์วจิยัวิศวกรรมนํา้และโครงสร้างพืน้ฐาน 
ศนูย์วิจยัเทคโนโลยีทางอาชีวศกึษา และศนูย์วิจยัการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยี เพ่ือรับงานบริการวิชาการจาก
หน่วยงานภายนอก อนัก่อให้เกิดรายได้และผลงานวิจยัเพิ่มมากขึน้ และในปี พ.ศ. 2558 คณะมีการจดัตัง้ศนูย์บรูการ
วิชาชีพครุศาสตร์อตุสาหกรรม   เพ่ือรับงานฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วชิาชีพครูของครุุสภา 9 มาตรฐาน ซึง่จดัไปแล้ว  
2 ครัง้ 
   
เกณฑ์การประเมินระดับคณะ 

1 2 3 4 5 6 7 

ไมมี่การ
รายงานผล 
ท่ีเก่ียวข้อง 

มีรายงานผลท่ี
เก่ียวข้องใน
บางด้าน 

มีรายงานผลครบ
ทกุด้าน (อตัลกัษณ์
และเอกลกัษณ์ 
หรือจดุเน้น หรือ
คณุลกัษณะ หรือ
วิสยัทศัน์) 

มีรายงานผลท่ี
เกิดตอ่คณะ
ครบถ้วน และ
มีผลการ
ดําเนินงานท่ีดี 

เร่ิมมีการขยายผล
ไปสูบ่คุลากรกลุม่อ่ืน 
สง่ผลให้เกิดการริเร่ิม
โครงการ หรือสร้าง
เครือข่ายใหม่ๆ  เพ่ือ
การบริการวิชาการ
แก่ชมุชน/สงัคม 

การขยายผล
ครอบคลมุไปทัว่
ทัง้องค์กร สง่ผล
ให้เกิดการ
พฒันาทัง้ชมุชน
และองค์กร 

excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเป็น
วฒันธรรม
องค์กร) 

 
สรุปคะแนนการประเมินระดับคณะ  

รายการ 
ปีการศึกษา 

ค่าคาดหวัง 
2556 2557 2558 

การบริการวิชาการแก่สงัคม 3.25 3 4 3.00 
 
การประเมนิตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 

การบริการวิชาการแก่สงัคม 3 
 
เอกสารอ้างองิ 

C.12-1  แผนปฏิบตักิาร ประจําปี คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี 
C.12-2  แผนการให้บริการวิชาการแก่สงัคม ปีการศกึษา 2558 
C.12-3  ศนูย์วิจยัเฉพาะทาง 
C.12-4  ศนูย์บรูณาการวิชาชีพครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
C.12-5  การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุุสภา 9 มาตรฐาน 
C.12-6  หลกัเกณฑ์การให้บริการวิชาการ ฉบบัท่ี 6 
C.12-7  รายงานผลการดําเนินงานบริการวิชาการ รอบ 12 เดือน ปีการศกึษา 2558 
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ตัวบ่งชี ้C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

คณะกําหนดนโยบายการสง่เสริมศิลปวฒันธรรมในแผนปฏิบตัิการตามแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม คณุธรรม
และจริยธรรม   โดยมีการกําหนดเป้าหมาย กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ดั ระยะเวลา งบประมาณและผู้ รับผิดชอบ
ไว้อย่างชดัเจนสอดคล้องกับอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ของคณะ   ซึ่งทกุโครงการได้ดําเนินงานแบบ PDCA ตัง้แต่เสนอ
โครงการ เม่ือได้รับอนุมตัิจึงดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด และเม่ือสิน้สดุโครงการจะมีการสรุปและประเมินผล     
เพ่ือนํามาพิจารณาปรับปรุงในการจดัครัง้ตอ่ไป     

ปีการศกึษา 2558  มีการดําเนินงานของสว่นงานเอง และดําเนินการโดยสโมสรนกัศกึษา ดงันี ้
1. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ครัง้ท่ี 4 ณ วดัธรรมนิมิตต์ และโรงเรียนธรรมนิมิตต์ อ.เมือง จ.ชลบรีุ เม่ือ

วนัท่ี 19-20 ธนัวาคม 2558 เป็นการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม  โดยให้นกัศกึษาได้ใช้
วิชาความรู้ท่ีได้ศกึษามาในรายวิชา 020213004 ปฏิบตัิงานวิศวกรรมไฟฟ้าเบือ้งต้น 1 ไปช่วยปรับปรุงระบบไฟฟ้าท่ีวดั
และฝึกสอนวิขาไฟฟ้าให้กบัอาจารย์ นกัศกึษาและชาวบ้าน  ซึง่เป็นการปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะให้
นกัศกึษา   

2. โครงการไหว้ครูและบริหารสมัพนัธ์  จดัโดยนกัศกึษาระดบัปริญญาโทและเอกได้แสดงความเคารพตอ่ครูบา
อาจารย์ เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559  

3. โครงการไหว้ครูคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม จดัเม่ือวนัท่ี 27 สงิหาคม 2558 เป็นการแสดงความเคารพตอ่ครู
อาจารย์และปลกูจิตสํานกึให้นกัศกึษามีความกตญัญกูตเวทีตอ่ครู อาจารย์  

4. โครงการแสดงมทิุตาจิตบคุลากรผู้ เกษียณอาย ุจดัเม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2559  เพ่ือแสดงถึงความกตญัญู
และน้อมรําลกึถึงคณุงามความดีของผู้ เกษียณอายท่ีุกระทําไว้กบัมหาวิทยาลยั 

5. โครงการร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย ตลอดปีการศกึษาทกุปี  เน่ืองจากผ้าไทยเป็นผ้าพืน้เมืองเกิดมาจาก   
ภมิูปัญญาและฝีมือคนไทยท่ีรู้จกัและกล่าวขานกนัไปทัว่โลก  ซึ่งถือเป็นเอกลกัษณ์ไทยอย่างหนึ่งท่ีควรรักษาไว้และยงั
เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชมุชนอีกทางหนึง่ จนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรเม่ือถึงเทศกาลวันสาํคัญต่าง ๆ
หรือมีกิจกรรมร่วมงานกับหน่วยงานภายนอกก็จะมีการแต่งกายด้วยผ้าไทยเสมอ ตัวอย่างเช่น แต่งกายด้วย
ผ้าไทยในงานประชุมวชิาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาต ิ(ครัง้ที่ 1-7) และระดับนานาชาต ิ(ครัง้ที่ 1-3) 

6. โครงการสง่เสริมขนบธรรมเนียม ประเพณีสงกรานต์สรงนํา้พระพทุธรูป  วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ - 12 เมษายน 
2559  เพ่ือเป็นการอนรัุกษ์และสืบสานประเพณีอนัดีงามท่ีเก่าแก่ให้คงอยูต่อ่ไป 

7. โครงการทอดกฐินสามคัคีร่วมกบัมหาวิทยาลยั  วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2558  ณ วดัเขาโพธ์ิ  ต.หนองละลอก 
อ.บ้านคา่ย  จ.ระยอง   เพ่ือเป็นการทํานบํุารุงพระพทุธศาสนาให้ยัง่ยืนสืบตอ่ไป 

8. โครงการอบรมจริยธรรมและกลุ่มสมัพนัธ์นกัศกึษาใหม่  วนัท่ี 6-7 สิงหาคม 2559  เผยแพร่ความรู้ด้าน
คณุธรรม จริยธรรมให้กบันกัศกึษา เจตคตท่ีิดีตอ่สงัคม มีความสามคัคี มีความรับผิดชอบ 
         สว่นของนกัศกึษา มีหน่วยกิจการนกัศกึษาและคณะกรรมการกิจการนกัศกึษา ทําหน้าท่ีควบคมุ กํากบั ดแูล
ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมนกัศกึษาให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบั และประกาศของมหาวิทยาลยั 
ซึง่ในปีการศกึษา 2558 มีการจดัโครงการ/กิจกรรม ดงันี ้
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 1. โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ จัดเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2558  เพ่ือ
อนรัุกษ์และสง่เสริมวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามให้คงอยูสื่บตอ่ไป  
 2. โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี  จัดวันท่ี 9-24 พฤศจิกายน 2559  เพ่ืออนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวฒันธรรมของไทยอนัดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป และยงัเป็นการสร้างความสามคัคีและความมีนํา้ใจนกักีฬาให้กบั
นกัศกึษาอีกด้วย 
  
เกณฑ์การประเมินระดับคณะ 

1 2 3 4 5 6 7 
ไมมี่การ
รายงานผล
ท่ีเก่ียวข้อง 

มีรายงานผลท่ี
เก่ียวข้องใน
บางด้าน 

มีรายงานผลครบ
ทกุด้าน (อตัลกัษณ์
และเอกลกัษณ์ 
หรือจดุเน้นจดุเดน่ 
หรือคณุลกัษณะ 
หรือวิสยัทศัน์) 

มีรายงานผล
ครบถ้วน และผล
การดําเนินงานท่ีดี 
(วิเคราะห์แนวโน้ม
จากตารางการเก็บ
ข้อมลูดิบ) 

เร่ิมมีการขยาย
ผลไปสูบ่คุลากร
กลุม่อ่ืน สง่ผลให้
เกิดการริเร่ิม
โครงการ หรือ
สร้างเครือข่าย
ใหม ่ๆ 

การขยายผล
ครอบคลมุไปทัว่
ทัง้องค์กร สง่ผล
ให้เกิดการ
พฒันาองค์กร 

Excellent 
(leading 
practices)  
(เกิดเป็น
วฒันธรรม
องค์กร) 

 
 
การประเมนิตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 
การสง่เสริมสนบัสนนุศลิปะและวฒันธรรม 4 

 
เอกสารอ้างองิ 

C.12-1  แผนปฏิบตักิาร ประจําปี คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี 
C.13-2 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสวา่ง ครัง้ท่ี 4 
C.13-3 โครงการไหว้ครูและบริหารสมัพนัธ์ 
C.13-4 โครงการไหว้ครูคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
C.13-5 โครงการแสดงมทิุตาจิตบคุลากรผู้ เกษียณอาย ุ 
C.13-6 โครงการร่วมใจแตง่กายด้วยผ้าไทย  
C.13-7 โครงการสงกรานต์สรงนํา้พระพทุธรูป   
C.13-8 โครงการทอดกฐินสามคัคีร่วมกบัมหาวิทยาลยั  
C-13-9 โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม่   

         C.13-10 โครงการสง่เสริมประเพณีลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ 
C.13-11 โครงการแขง่ขนัเรือยาวประเพณี   
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ตัวบ่งชี ้S.1 จาํนวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 

รายงานผลการดาํเนินงาน 
คณะมีการสง่เสริม สนบัสนนุให้เกิดการผลติงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ โดยเฉพาะด้านการจดัสรรเงิน และการ

แสวงหาแหลง่ทนุสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ มีการจดัทําแผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 (ระยะ 5 ปี) ในประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจยัและ
พฒันา  ดงันี ้
        เป้าประสงค์ท่ี 3.1  ผลงานวิจยัท่ีมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับในระดบัชาตหิรือนานาชาต ิ
        - กลยทุธ์ท่ี 2 สนบัสนนุทนุวิจยัภายในมหาวิทยาลยัและแสวงหาแหลง่ทนุวิจยัจากภายนอก 
       มหาวิทยาลยัได้จดัตวัเองอยูใ่น กลุม่ ค1 ซึง่เน้นการวิจยั อยูใ่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย สกอ. 
ได้กาํหนดเงนิสนับสนุนต่อคนไว้ที่ 220,000 บาท  ซึง่ถ้าดจูากข้อมลูประกอบย้อนหลงัตัง้แตปี่การศกึษา 2555 จนถงึ 
2558 จะมีเงินสนบัสนนุงานวิจยัตอ่คนสงูกวา่เกณฑ์คา่เฉล่ียของ สกอ. ท่ีกําหนดไว้   
 
ข้อมูลพืน้ฐานในภาพรวมของคณะ  

รายการข้อมูล หน่วยนับ 2555 2556 2557 2558 เกณฑ์ 

สกอ. 

กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

      

1. จํานวนเงินสนบัสนนุ

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

บาท 16,786,799.00 24,680,137.85 88,680,760.00 46,932,196.83  

  ภายในมหาวิทยาลยั บาท 2,335,000.00 3,854,900.00 3,704,400.00 4,000,000.00  

  ภายนอกมหาวิทยาลยั บาท 14,451,799.00 20,825,237.85 84,976,360.00 42,932,196.83  

2. จํานวนอาจารย์ประจําและ

นกัวิจยั 

คน 114 107 108 112  

3. จํานวนเงินสนบัสนนุ

งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

ตอ่จํานวนอาจารย์ประจําและ

นกัวิจยั 

บาทตอ่คน 147,252.62 230,655.49 821,118.15 419,037.47 220,000 

 
จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยั  =   จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัจากภายในและภายนอก 
                                                            จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยั 

        =   4,000,000.00 + 42,932,196.83   =   46,932,196.83 
              112 
                                            =    419,037.47  บาทตอ่คน 
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เกณฑ์การประเมินระดับคณะ 
1 2 3 4 5 6 7 

ไมมี่การ
ดําเนินงาน
ตามเกณฑ์
ท่ีกําหนด 

มีผลการ
ดําเนินงาน
เบือ้งต้น  (เป็น
ข้อมลูดิบ เร่ิมมี
ระบบแตย่งัไม่
สมบรูณ์ ไม่
สามารถ/ไมมี่
การวิเคราะห์) 

มีการเก็บข้อมลู
อย่างเป็นระบบ 
สามารถ/มีผล
การวิเคราะห์
การดําเนินงาน
เทียบกบั
เป้าหมาย 

3+มีแนวโน้ม
ผลการ
ดําเนินงานของ
ระบบดี ทําให้
เกิดผลเป็นไป/
ในทิศทางตาม
เป้าหมายท่ี
กําหนด) 

4+มีการ
ดําเนินงาน
เหนือกวา่ท่ี
เกณฑ์กําหนด 
สง่ผลให้เกิด
การพฒันา
ระบบ 

5+มีผลการ
ดําเนินงานท่ีเทา่หรือ
สงูกวา่คูเ่ทียบใน
ระดบัชัน้นําของ
ประเทศ มีการ
ดําเนินงานท่ีดี
ตอ่เน่ืองสง่ผลให้การ
ดําเนินงานเทียบเทา่
หรือสงูกวา่คูเ่ทียบ (คู่
เทียบชัน้นํา
ระดบัประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
World-class 
or leading 
practices) 

 

รายการ 
ปีการศกึษา ค่า 

คาดหวัง 2555 2556 2557 2558 

จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยั/งานสร้างสรรค์ 147,252.62 230,655.49 821,118.15 419,037.47 220,000 
 
การประเมนิตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 
จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 5 

 

เอกสารอ้างองิ 

S.1-1   ทนุวิจยัภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
S.1-2   ทนุวิจยัภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
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ตัวบ่งชี ้S.2 Student Mobility – Inbound/outbound, part-time/full/time of International Students 

รายงานผลการดาํเนินงาน 
คณะมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกบัความเป็นสากลไว้ในแผนพฒันาการศกึษาคณะ (ระยะ  

5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ผลติบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ เป้าประสงค์ท่ี 2.1  กลยทุธ์ท่ี 7 สร้าง
เครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศเพ่ือผลติบณัฑิต       ซึง่ได้ดําเนินการมาตัง้แต่
ปีการศกึษา 2555 ได้รับนกัศกึษาท่ีได้รับทนุพระราชทานจากประเทศกมัพชูา 1 คน  ปีการศกึษา 2557 ได้รับ
นกัศกึษาอีก  1 คน มาเรียนในคณะเป็นการเรียนในหลกัสตูรภาษาไทย  และจบการศกึษาไปแล้ว 1 คน   

ในปีการศกึษา 2557 คณะได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกบัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
(สอศ.) เพ่ือร่วมกนัขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. 2552-2561 ของกระทรวงศกึษาธิการ ตาม
โครงการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาผู้บริหารด้านอาชีวศกึษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหวา่ง ไทย-ลาว ตามแผนงานด้านอาชีวศกึษาของสํานกังานความร่วมมือเพ่ือ
การพฒันาประเทศ(สพร.เดมิ) กรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ กระทรวงตา่งประเทศ ตัง้แตภ่าคเรียนท่ี 1/2557 
จํานวน 10 คน    

ปีการศกึษา 2558 คณะร่วมมือกบักรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ จดั
โครงการจดัการศกึษาระดบัปริญญาโทให้แก่ชาวเมียนมา จํานวน 8 คน ภายใต้โครงการพฒันา Technological 
University of Dawai (TU) และ Technical High School of Dawai (GTHS)  
 
จาํนวนนักศึกษาต่างชาตทิี่ลงทะเบียน 

ปีการศกึษา ประเภทนักศกึษา  จาํนวน สาขาวชิา 
2555  Full Time 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT)  
2557 Full Time 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT) ** 

1 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT) 
10 บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (TEM) 

2558 Full Time  1 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT) 
 2 วิศวกรรมเคร่ืองกล (MTM) 
 4 วิศวกรรมไฟฟ้า (MTE) 
 2 วิศวกรรมโยธาและการศกึษา (MCEE) 

  หมายเหตุ  ** จบการศกึษาแล้ว 
 
จาํนวนนักศึกษาต่างขาตทิี่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร 

ปีการศึกษา 
นักศึกษาแลกเปล่ียน นักศึกษาต่างชาตทิี่ลงทะเบยีนเรียน 

Inbound Outbound Full Time Part Time 
2555   1 - 
2556   - - 
2557   11 - 
2558   9 - 
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เกณฑ์การประเมิน 
Rating Description 

1 Absolutely Inadequate 
The QA Practice to fulfil the criterion is not implemented.  There are no plans, documents, evidences or results 
available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where improvement is 
necessary.  There is little document or evidence available.  Performance of the QA practice shows little or poor 
results.  

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is needed to fully 
meet them.  Documents are available but no clear evidence to support that they have been fully used.  
Performance of the QA practice shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences supports that it has been fully implemented.  
Performance of the QA practice shows consistent results as expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate.  Evidences support that it has been efficiently 
implemented.  Performance of the QA practice shows good results and positive improvement trend.  

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field. Evidences 
support that it has been effectively implemented.  Performance of QA practice shows very good results and 
positive improvement Trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent or example of world-class practice  in the 
field. Evidences support that it has been innovatively implemented.  Performance of the QA practices shows 
excellent results and Outstanding improvement trends. 

 

การประเมนิตนเองระดับคณะ     คะแนนที่ได้ 
Student Mobility 3 

 
เอกสารอ้างองิ 

S.2-1 นกัศกึษาประเทศลาว 

S.2-2 นกัศกึษาประเทศเมียนม่า 
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ตัวบ่งชี ้S.2 Student Mobility – Inbound/outbound, part-time/full/time of International Students 

รายงานผลการดาํเนินงาน 
คณะมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกบัความเป็นสากลไว้ในแผนพฒันาการศกึษาคณะ (ระยะ  

5 ปี (พ.ศ.2555-2559)  ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ผลติบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ เป้าประสงค์ท่ี 2.1  กลยทุธ์ท่ี 7 สร้าง
เครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศเพ่ือผลติบณัฑิต       ซึง่ได้ดําเนินการมาตัง้แต่
ปีการศกึษา 2555 ได้รับนกัศกึษาท่ีได้รับทนุพระราชทานจากประเทศกมัพชูา 1 คน  ปีการศกึษา 2557 ได้รับ
นกัศกึษาอีก  1 คน มาเรียนในคณะเป็นการเรียนในหลกัสตูรภาษาไทย  และจบการศกึษาไปแล้ว 1 คน   

ในปีการศกึษา 2557 คณะได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกบัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
(สอศ.) เพ่ือร่วมกนัขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. 2552-2561 ของกระทรวงศกึษาธิการ ตาม
โครงการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาผู้บริหารด้านอาชีวศกึษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหวา่ง ไทย-ลาว ตามแผนงานด้านอาชีวศกึษาของสํานกังานความร่วมมือเพ่ือ
การพฒันาประเทศ(สพร.เดมิ) กรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ กระทรวงตา่งประเทศ ตัง้แตภ่าคเรียนท่ี 1/2557 
จํานวน 10 คน    

ปีการศกึษา 2558 คณะร่วมมือกบักรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ จดั
โครงการจดัการศกึษาระดบัปริญญาโทให้แก่ชาวเมียนมา จํานวน 8 คน ภายใต้โครงการพฒันา Technological 
University of Dawai (TU) และ Technical High School of Dawai (GTHS)  
 
จาํนวนนักศึกษาต่างชาตทิี่ลงทะเบียน 

ปีการศกึษา ประเภทนักศกึษา  จาํนวน สาขาวชิา 
2555  Full Time 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT)  
2557 Full Time 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT) ** 

1 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT) 
10 บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (TEM) 

2558 Full Time  1 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT) 
 2 วิศวกรรมเคร่ืองกล (MTM) 
 4 วิศวกรรมไฟฟ้า (MTE) 
 2 วิศวกรรมโยธาและการศกึษา (MCEE) 

  หมายเหตุ  ** จบการศกึษาแล้ว 
 
จาํนวนนักศึกษาต่างขาตทิี่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร 

ปีการศึกษา 
นักศึกษาแลกเปล่ียน นักศึกษาต่างชาตทิี่ลงทะเบยีนเรียน 

Inbound Outbound Full Time Part Time 
2555   1 - 
2556   - - 
2557   11 - 
2558   9 - 
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เกณฑ์การประเมิน 
Rating Description 

1 Absolutely Inadequate 
The QA Practice to fulfil the criterion is not implemented.  There are no plans, documents, evidences or results 
available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where improvement is 
necessary.  There is little document or evidence available.  Performance of the QA practice shows little or poor 
results.  

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is needed to fully 
meet them.  Documents are available but no clear evidence to support that they have been fully used.  
Performance of the QA practice shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences supports that it has been fully implemented.  
Performance of the QA practice shows consistent results as expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate.  Evidences support that it has been efficiently 
implemented.  Performance of the QA practice shows good results and positive improvement trend.  

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field. Evidences 
support that it has been effectively implemented.  Performance of QA practice shows very good results and 
positive improvement Trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent or example of world-class practice  in the 
field. Evidences support that it has been innovatively implemented.  Performance of the QA practices shows 
excellent results and Outstanding improvement trends. 

 

การประเมนิตนเองระดับคณะ     คะแนนที่ได้ 
Student Mobility 3 

 
เอกสารอ้างองิ 

S.2-1 นกัศกึษาประเทศลาว 

S.2-2 นกัศกึษาประเทศเมียนม่า 
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ตัวบ่งชี ้S.3 Green University 

รายงานผลการดาํเนินงาน 
 คณะมีการดําเนินงานเก่ียวกบัความรับผิดชอบท่ีมีตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม โดยใช้แนวทางของการประเมิน
การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัสีเขียว (Green University) ตามเกณฑ์ 6 ด้าน คือ 

1.  การวางระบบโครงสร้างพืน้ฐาน (Setting and Infrastructure) 
1.1 ท่ีตัง้สว่นงาน (Campus Setting) 

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
โทร. +66 2 555-2000 แฟกซ์ +66 8 587-4350 

1.2 ประเภทของสถาบนัการศกึษาในสว่นงาน (Type of higher education institution) 
มหาวิทยาลยัระดบัอดุมศกึษา 

1.3 จํานวนวิทยาเขต (Number of campus sites) 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มีจํานวน 1 สว่นงาน  

1.4 ขนาดพืน้ท่ีรวมของสว่นงาน (Total campus area) 
จํานวนพืน้ท่ีรวมของสว่นงาน  21,115 ตารางเมตร 

1.5 ขนาดพืน้ท่ีของชัน้ลา่งสดุของอาคารทกุอาคารของสว่นงานรวมกนัทัง้หมด (Total ground floor area  
of buildings) 

จํานวนพืน้ท่ีของชัน้ลา่งสดุ 2,868 ตารางเมตร 
1.6 จํานวนนกัศกึษาในทกุระดบัชัน้ทัง้หมด (Number of students) 

ปีการศกึษา 1/2557 มีนกัศกึษาจํานวน 2,065 คน 
ปีการศกึษา 1/2558 มีนกัศกึษาจํานวน 1,908 คน 

1.7 จํานวนบคุลากรทัง้หมด (Number of academic and administrative staff) 
จํานวนบคุลากรรวม  182 คน  แบง่ออกเป็น   
อาจารย์ 112 คน   และเจ้าหน้าท่ีสนบัสนนุ 70 คน 

1.8 ขนาดพืน้ท่ีของสว่นงานท่ียงัคงเป็นสภาพป่า (Forest area) 
ไม่มีพืน้ท่ีป่าไม้ 

1.9 ขนาดพืน้ท่ีของสว่นงานท่ีใช้ปลกูต้นไม้ สวน สนามหญ้า รวมถึงพืน้ท่ีใช้ปลกูหญ้า ระแนงไม้ ต้นไม้ 
ภายในอาคาร และหนองนํา้ท่ีขดุขึน้ (Area covered by planted vegetation) 
  จํานวนพืน้ท่ีของสว่นงานท่ีใช้ปลกูต้นไม้ 1,075 ตารางเมตร 

1.10 ขนาดพืน้ท่ีบริเวณท่ีเป็นดนิ : ขนาดพืน้ท่ีคอนกรีต (Retention : non-retentive) 
ขนาดพืน้ท่ีบริเวณท่ีเป็นดนิ / หญ้าของสว่นงาน (ท่ีมนษุย์ไมไ่ด้สร้างขึน้) = N/A 
ขนาดพืน้ท่ีบริเวณท่ีเป็นถนนคอนกรีต ลาดยางมะตอย อาคารหรือสิง่ปลกูสร้าง = 3,870 ตารางเมตร 

1.11 งบประมาณท่ีเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมและความยัง่ยืน (Budget for sustainability effort)  
ปี 

งบประมาณ 
เงินงบประมาณ 
ของคณะ 

เงินรายได้ 
ของคณะ 

งบประมาณท่ีเก่ียวกบั
สิง่แวดล้อมและความยัง่ยืน 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

2558 122,132,200 20,250,000 650,000 0.46 

 



102 
 

2. การจัดการพลังงาน และการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ (Energy and Climate Change) 
2.1 มีการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีประสทิธิภาพในการช่วยประหยดัพลงังาน (Energy efficient appliances usage) 

1) การใช้หลอด LED แทนหลอดฟลอูอเรสเซนต์  
2) การใช้เคร่ืองปรับอากาศประหยดัไฟเบอร์ 5 
3) มีระบบการควบคมุการปิด-เปิดระบบแสงสวา่งภายในอาคารแบบอตัโนมตั ิ

2.2 มีแหลง่พลงังานทดแทน (Renewable energy resources) 
สว่นงานไม่มีการใช้พลงังานทดแทน 

2.3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทัง้ปี (Electricity usage per year)  
ปีงบประมาณ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
2556 1,223,400 หน่วย 
2557 1,223,400 หน่วย 
2558 1,081,667 หน่วย 
2559 1,140,308 หน่วย 

 
2.4  มีโครงการสง่เสริมหรือการลดการใช้พลงังาน (Energy conservation program) 

1)  มีมาตรการประหยดัพลงังานของสว่นงาน     โดยสง่เสริมให้บคุลากรประหยดัการใช้พลงังานใน 
ด้านตา่ง ๆ ได้แก่ ลฟิต์ เคร่ืองปรับอากาศ ระบบแสงสวา่ง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ นํา้มนัเชือ้เพลงิ นํา้ เป็นต้น 
โดยมีการประชาสมัพนัธ์ไม่น้อยกวา่ปีละ 2 ครัง้ 

2) มีโครงการควบคมุการเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสวา่งในตอนกลางวนัและตอนกลางคืน 
2.5  มีองค์ประกอบอาคารสีเขียวในสว่นงาน (Green building elements) 

ไม่มี 
2.6  มีโครงการหรือกิจกรรมลดโลกร้อนในสว่นงาน (Climate change adaptation and mitigation program) 

1) โครงการปรับเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศประหยดัไฟเบอร์ 5 
2) กิจกรรมการใช้หลอดไฟฟ้าแบบ LED แทนหลอดฟลอูอเรสเซนต์และแบบไส้ 
3) กิจกรรมการปลกูต้นไม้สีเขียวบริเวณรอบอาคารและลานจอดรถยนต์ 

2.7 มีนโยบายลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas emission reductions policy) 
มีนโยบายในการปลกูต้นไม้สีเขียวทัง้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในพืน้ท่ีสว่นกลางของสว่นงาน 

 
3. การจัดการขยะและของเสีย (Waste Management) 

3.1 มีโครงการรณรงค์การรีไซเคลิขยะ (Recycling program for university waste) 
ไม่มีโครงการ 

3.2 มีการบําบดัขยะมีพิษ (Toxic waste recycling) 
มีการใช้ระบบกําจดัขยะมีพิษร่วมกบัของมหาวิทยาลยั 

3.3 มีการบําบดัขยะอินทรีย์ (Organic waste treatment) 
มีการใช้ระบบกําจดัขยะอินทรีย์ร่วมกบัของมหาวิทยาลยั 

3.4 มีการกําจดัขยะอนินทรีย์ (Inorganic waste treatment) 
มีการใช้ระบบกําจดัขยะอนินทรีย์ร่วมกบัของมหาวิทยาลยั 



103 
 

3.5 การปลอ่ยนํา้เสีย (Sewerage disposal) 
มีการปลอ่ยนํา้เสียผา่นระบบสว่นกลางของมหาวิทยาลยั 

3.6 มีนโยบายลดใช้กระดาษและพลาสตกิ (Policy to reduce the use of paper and plastic in campus) 
มีนโยบายสง่เสริมให้นํากระดาษท่ีใช้งานแล้วมาใช้งานใหม ่(Reused) โดยการจดัการเอกสารด้วย

ระบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ (e-doc)   
4. การจัดการทรัพยากรนํา้ (Water Management) 

4.1 มีนโยบายการอนรัุกษ์และการใช้นํา้อยา่งประหยดั (Water conservation program) 
1) มีนโยบายให้ใช้สขุภณัฑ์แบบประหยดันํา้ 
2) มีการสง่เสริมให้ปรับเปล่ียนระบบวาล์วนํา้ท่ีเปิด-ปิดท่ีมีคณุภาพ 

4.2 ปริมาณการใช้นํา้ประปาและแหลง่นํา้ธรรมชาต ิ(Piped water)  
 ปี พ.ศ. ปริมาณการใช้นํา้ประปา (ลบ.ม.) 

2559 ใช้มิเตอร์ร่วมกบัมหาวิทยาลยั 
2558 ใช้มิเตอร์ร่วมกบัมหาวิทยาลยั 
2557 ใช้มิเตอร์ร่วมกบัมหาวิทยาลยั 
2556 ใช้มิเตอร์ร่วมกบัมหาวิทยาลยั  

4.3 การปลอ่ยนํา้เสีย(BOD) 
มีระบบการปลอ่ยนํา้เสียผา่นระบบสว่นกลางของมหาวิทยาลยั 

5. การจัดการด้านการเดนิทาง (Transportation Management) 
5.1 จํานวนยานพาหนะท่ีเป็นทรัพย์สนิของสว่นงาน (Number of vehicles owned by your institution) 

ประเภท จํานวน (คนั) 
รถยนต์ - 

รถจกัรยานยนต์ 1 
รถตู้ 2 
รถบสั - 

รถประเภทอ่ืน(รถกระบะ) 1  
5.2 จํานวนรถยนต์ทกุประเภทท่ีเข้ามาในมหาวิทยาลยั (Number of cars entering the university) 

ใช้ข้อมลูร่วมกบัทางมหาวิทยาลยั 
5.3 จํานวนจกัรยานท่ีใช้งานภายในสว่นงาน (Number of bicycles that are found on campus)  

 ประเภท จํานวน (คนั) 
จกัรยานท่ีเป็นของสว่นงาน - 
จกัรยานท่ีเป็นของนกัศกึษา 10 
จกัรยานท่ีเป็นของบคุลากร 5 

จกัรยานท่ีเป็นของพนกังานเอกชน (รปภ. / แม่บ้าน) -  
5.4 มีนโยบายในการจํากดัการใช้รถยนต์และจกัรยานยนต์ในสว่นงาน (Transportation policy designed to 

limit the number of motor vehicles used) 
  มีนโยบายสง่เสริมให้บคุลากรเดนิทางร่วมกนัในทิศทางเดียวกนั/เดนิทางเป็นหมู่คณะ 



104 
 

5.5 มีนโยบายในการจํากดั หรือลดพืน้ท่ีจอดรถในสว่นงาน (Transportation policy designed to limit or 
decrease the parking area) 
  มีนโยบายสง่เสริมให้บคุลากรใช้รถยนต์ร่วมกนั 

5.6 มีรถโดยสารสาธารณะของสว่นงาน (Campus buses) 
ไม่มีให้บริการ 

5.7 มีนโยบายในการใช้ทางเท้าและข่ีจกัรยาน (Bicycle and pedestrian policy) 
ไม่ได้กําหนดเป็นนโยบาย  แตส่ามารถใช้จกัรยานได้ 

6. การให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (Education) 
6.1 รายวิชาท่ีเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมในปีการศกึษา (Number of courses related to environment and 

sustainability offered) 
ปีการศกึษา 2556 

 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
1 020003104 Electricity in Everyday Life 211325  Power Plant Engineering 
2 211392 Machines for Buildings 211326 Refrigeration and Air Conditioning 
3 211395 Energy Conservation and Management 211348 System Analysis for Maintenance 
4 212342 Production Planning and Control 212340 Manufacturing Technology 
5 237381 Water Supply and Sanitary Engineering 212345 Maintenance Engineering 
6 419008 Chemistry for Engineers 020113940 Manufacturing Process 
7  237349 Building Design 
8  237398  Infrastructures 
9  020327510 Management of Water Resources  

รวม 15  รายวิชา 
 

ปีการศกึษา 2557 
 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
1 040113005 Chemistry in Everyday Life 020113141 System Analysis for Maintenance 
2 020003104 Electricity in Everyday Life 020113940 Manufacturing Process 
3 237381 Water Supply and Sanitary Engineering 020123273 Maintenance Engineering 
4 237387 Water Resources Management 237349 Building Design 

รวม 8 รายวิชา 
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ปีการศกึษา 2558 
 ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
1 040113005 Chemistry in Everyday Life 020113141 System Analysis for Maintenance 
2 020003104 Electricity in Everyday Life 020113940 Manufacturing Process 
3 237381 Water Supply and Sanitary Engineering 020123273 Maintenance Engineering 
4 237387 Water Resources Management 020113124 Refrigeration and Air Conditioning 
5 020123272 Production Planning and Inventory 

Control 
020123272 Production Planning and 
Inventory Control 

6 020213304 Electrical Energy Conservation  020123275 Plant Layout and Design 
7 237398 Infrastructures 020123276 Production Machinery and Facility 

System 
8  020237403 Energy Technologies and Control 
9  020003104 Electricity in Everyday Life 

10  020213304 Electrical Energy Conservation  
11  020213305 Energy Management Technology  
12  020213415  Power Plant and Substation 
13  237349 Building Design 

รวม 20 รายวิชา   
6.2 รายวิชาท่ีเปิดสอนทัง้หมดในปีการศกึษา  (Total number of courses offered) 
 

ปีการศกึษา รายวิชาทัง้หมด รายวิชาท่ีเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม ร้อยละ 
2556 728 15 2.1 
2557 682 8 1.2 
2558 593 20 3.4 

 
6.3 จํานวนเงินวิจยัทัง้หมดท่ีเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม  (Total research funds dedicated to environmental and 

sustainability research) 
 

ปี พ.ศ.2555 ปี พ.ศ.2553 ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี 150,000 

 
6.4 จํานวนเงินวิจยัทัง้หมด (Total research funds) 
 

ปี พ.ศ.2555 ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 
1,000,000 บาท 1,100,000 บาท 1,200,000 บาท 1,000,000 บาท 

 
6.5 จํานวนผลงานวิจยัตีพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อมและความยัง่ยืน (Number of scholarly publications 

on environment and sustainability published) 
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ปี พ.ศ.2555 ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี 9 

 
6.6 จํานวนงานแสดงทางวิชาการท่ีเก่ียวกบัเร่ืองสิง่แวดล้อม (Number of scholarly events related to 

environment and sustainability) 
 

ปี พ.ศ.2555 ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 
 
6.7 จํานวนชมรมหรือองค์กรของนกัศกึษาท่ีเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม (Number of student organizations related 

to environment and sustainability) 
ปี พ.ศ.2555 ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 

1 1 1 1 
 

 
6.8  มีเว็บไซต์เก่ียวข้องกบัการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม (Existence of a university-run sustainability website) 

http://www.fte.kmutnb.ac.th/faculty.php 
http://www.do.fte.kmutnb.ac.th/ 
 
 

7. สภาพพืน้ที่สีเขียวและการประหยัดพลังงาน 
 

  
ภาพท่ี 1 สภาพพืน้ท่ีลานจอดรถยนต์และด้านหน้าอาคาร 

 



 

 
 

 

 

ภ

ภาพท่ี 4  กิจ

ภา

ภาพท่ี 3 สขุภณั

จกรรมการสง่เ

าพท่ี 2 สภาพพ

ณฑ์แบบประห

สริมเพ่ือประห

 
 

พืน้ท่ีลานกิจก
 

 
หยดันํา้และเครื

หยดัพลงังานแ

กรรมและพืน้ท่ี

ร่ืองปรับอากา

และรักษาสภาพ

พกัผอ่น 

ศประหยดัไฟเ

พแวดล้อม 5 ส

เบอร์ 5 

ส (จดัประจําท

10

 

 

 

ทกุปี) 

07 
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เกณฑ์การประเมิน 
Rating Description 

1 Absolutely Inadequate 
The QA Practice to fulfil the criterion is not implemented.  There are no plans, documents, 
evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is inadequate where 
improvement is necessary.  There is little document or evidence available.  Performance of the 
QA practice shows little or poor results.  

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor improvement is 
needed to fully meet them.  Documents are available but no clear evidence to support that they 
have been fully used.  Performance of the QA practice shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences supports that it has been fully 
implemented.  Performance of the QA practice shows consistent results as expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate.  Evidences support that it has 
been efficiently implemented.  Performance of the QA practice shows good results and positive 
improvement trend.  

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in the field. 
Evidences support that it has been effectively implemented.  Performance of QA practice 
shows very good results and positive improvement Trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent or example of world-class 
practice  in the field. Evidences support that it has been innovatively implemented.  
Performance of the QA practices shows excellent results and Outstanding improvement trends. 

 
การประเมนิตนเองระดับคณะ     คะแนนที่ได้ 
Green University 3 

 
เอกสารอ้างองิ 

S.3-1 ผลการดําเนินงาน ปีการศกึษา 2557 
S.3-2 ผลการดําเนินงาน ปีการศกึษา 2558 
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สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชีร้ายงานการประเมินตนเองระดับคณะตามเกณฑ์ CUPT QA 
ประจาํปีการศึกษา 2558 

(จากภาพรวมการดาํเนินการในระดับคณะ) 
 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน(เตม็  

(7) 

ตัวบ่งชีห้ลัก  

ตวับง่ชี ้C.1  การรับและการสําเร็จการศกึษาของนิสตินกัศกึษา (Success Rate)  3 
ตวับง่ชี ้C.2  การได้งานทําของบณัฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 2 
ตวับง่ชี ้C.3  คณุภาพบณัฑิต 2 
ตวับง่ชี ้C.4  ผลงานของผู้ เรียน 3 
ตวับง่ชี ้C.5  คณุสมบตัขิองอาจารย์ 3 
ตวับง่ชี ้C.6  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนกัวิจยั 3 
ตวับง่ชี ้C.7  การกํากบัมาตรฐานหลกัสตูร 2 
ตวับง่ชี ้C.8  การปฏิบตัติามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ 
         C.8.1 การปฏิบตัติามบทบาทและหน้าท่ีของกรรมการประจําคณะ 

 
5 

                  C.8.2 การปฏิบตัติามบทบาทและหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ 5 
ตวับง่ชี ้C.9  ผลการบริหารและจดัการของผู้บริหารคณะ 4 
ตวับง่ชี ้C.10 บคุลากรได้รับการพฒันา 4 
ตวับง่ชี ้C.11 ข้อมลูป้อนกลบัจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย             3 
ตวับง่ชี ้C.12 การบริการวิชาการแก่สงัคมของคณะ 3 
ตวับง่ชี ้C.13 การสง่เสริมสนบัสนนุศลิปะและวฒันธรรม 4 
ตัวบ่งชีเ้ลือก  

ตวับง่ชี ้S.1  จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 5 
ตวับง่ชี ้S.2  Student Mobility 3 
ตวับง่ชี ้S.3  Green University 3 
 

 


