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 ในปีการศกึษา 2560   คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ได้ดําเนินการตามองค์ประกอบต่อไปนี ้ คือ      
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1 ตวับง่ชี ้และองค์ประกอบท่ี 2 การพฒันาคณุภาพหลกัสตูรตามเกณฑ์ภาษาองักฤษของ AUN-QA version 3  
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  ส่วนนํา 
 

โครงร่างองค์การ (Organization Profile) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

1. ลักษณะองค์การ  
1.1 สภาพแวดล้อมขององค์การ   

(1) ประวัตคิวามเป็นมา  
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  ตัง้อยู่ท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เลขท่ี 1518 

ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมมีอาคารทัง้หมด 
2 อาคาร แบง่เป็น อาคาร 52 และ อาคาร 44   สําหรับอาคาร 52 เป็นอาคารเรียนรวม และเป็นท่ีตัง้ของสํานกังานคณะ 
และภาควิชาตา่งๆ สว่นอาคาร 44 ซึง่เป็นอาคารปฏิบตักิารและประลองรวม  

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2512  เดิมเป็นแผนกวิชาหนึ่ง  สงักดัวิทยาลยัเทคนิค
พระนครเหนือ (ไทย-เยอรมนั) ภายใต้ช่ือว่า Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) ตอ่มาปี พ.ศ. 2514 
วิทยาลยัเทคนิคพระนครเหนือได้ยกฐานะขึน้เป็น สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ  สงักดักรม
อาชีวศกึษา  กระทรวงศกึษาธิการและโอนมาสงักดัทบวงมหาวิทยาลยั  ในปี พ.ศ. 2517  จึงยกฐานะขึน้เป็นคณะวิชา   
ใช้ช่ือว่า "คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและวิทยาศาสตร์"   ต่อมาปี พ.ศ. 2531  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
วิทยาศาสตร์ได้แยกงานในสว่นวิทยาศาสตร์ออกไป ตัง้เป็นคณะใหม่ จงึใช้ช่ือใหม่วา่ “คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม” 

(2) หลักสูตรและบริการ  
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมมีพนัธกิจหลกั ได้แก่ การผลิตบณัฑิต การวิจยั การบริการวิชาการและการ

ทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม มีหลกัสตูรท่ีอยู่ในความรับผิดชอบทัง้ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จํานวน 
23 สาขาวิชา โดยมีหน่วยงานภายในคณะฯ เป็นผู้ กํากบัดแูลหลกัสตูรตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การ     จดัการศกึษาท่ี 
สกอ. และองค์การวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกําหนดมาตรฐานไว้  ดงัตอ่ไปนี ้

 
หลักสูตร หน่วยงานที่กาํกับ 

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) (หลกัสตูร 4 ปี และเทียบโอน) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED/TCT)  (หลกัสตูร 5 ปี และเทียบโอน) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา 

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 5 ปี (วศ.บ.) จาํนวน 1 สาขาวชิา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา  (CEE) ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา (EEE) (หลกัสตูรใหม่ ยงัไม่รับ นศ.) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
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 หลักสูตร หน่วยงานที่กาํกับ 
ระดับปริญญาโทมี 3 ปริญญา จาํนวน 8 สาขาวชิา 
ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) จาํนวน 6 สาขาวชิา 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ( MTM) ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 
 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ( MTT) ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (MTE) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา  (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 8 สาขาวชิา 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) จาํนวน 8 สาขาวชิา 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา  (DTE) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน (E-DEEE) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา  (DCEE) ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา  (DTCT) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา  (DET) ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 
 สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา  (DVTM) ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา  (DICT) ศนูย์บรูณาการวิชาชีพ 
 สาขาวิชาวิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศกึษา  (DPRD) (ปิดหลกัสตูรแล้ว) ศนูย์บรูณาการวิชาชีพ 
หลักสูตรฝึกอบรม  (ไม่รับรองปริญญาบตัร) 
 หลกัสตูรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุุสภา 9 มาตรฐาน ศนูย์บรูณาการวิชาชีพ 

 
นอกจากหลกัสตูรการศกึษาเพ่ือขอรับปริญญาแล้ว คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมยงัได้รับมอบหมายจาก

ครุุสภาให้เป็นหน่วยงานสําหรับจดัหลกัสตูรฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุุสภา 9 มาตรฐาน เพ่ือดําเนินการ
จดัการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะให้กบัครูผู้สอนท่ีสําเร็จการศกึษาในหลกัสตูรปกตแิตเ่รียนรายวิชา   ไม่ครบตามมาตรฐาน
สาระการเรียนรู้ทัง้ 9 มาตรฐานตามท่ีครุุสภากําหนด โดยเร่ิมดําเนินการจดัการฝึกอบรมรุ่นแรก เม่ือ พ.ศ. 2557 จนถึง
ปัจจบุนัมีการจดัฝึกอบรมไปแล้วรวม 4 รุ่น ในปีการศกึษา 2560 ได้จดัการอบรมเป็นรุ่นสดุท้าย โดยดําเนินการจดัอบรม
เฉพาะมาตรฐานท่ี 2 

การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุง
ศลิปวฒันธรรม ของคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมสามารถสรุปแนววิธีการดําเนินงาน ปัจจยัความสําเร็จและวิธีการกํากบั
การดําเนินงานดงัแสดงในตารางดงันี ้
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พันธกจิหลัก 
หลักสูตร/กจิกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้/ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ความสาํคัญเชิง
เปรียบเทียบของ 

แต่ละหลักสูตร/ปัจจัย
ความสาํเร็จของวทิยาลัย 

วธีิการส่งมอบหลักสูตร/
การบริการผู้เรียนหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การผลติบัณฑิต หลกัสตูรทกุหลกัสตูรใน
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม
เป็นหลกัสตูรท่ีเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน TQF 
ตามท่ี สกอ. กําหนดและ
ได้รับความเหน็ชอบจาก 
สกอ. เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
และมีบางหลกัสตูรได้รับ
การรับรองจากองค์กร
วิชาชีพ ได้แก่ สภาวิศวกร 
ครุุสภา  โดยแต่ละหลกัสตูร
ได้มีการกําหนดให้มี
กิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้
ซึง่ระบไุว้ในแผนปฏิบติัการ
ประจําปีงบประมาณของแต่
ละภาควิชา รวมทัง้คณะ
และภาควิชาได้จดัเตรียมสิง่
สนบัสนนุการเรียนรู้ เช่น 
ห้องปฏิบติัการเฉพาะทาง
แตล่ะสาขาวิชา ระบบ
อินเตอร์เน็ต Google 
Classroom ห้องสมดุ 
Online ระบบตรวจสอบและ
ติดตามคําร้องของนกัศกึษา 
เป็นต้น รวมทัง้การใช้ระบบ 
QR Code เพ่ือช่วยอํานวย
ความสะดวกในการ
ตรวจสอบตารางสอบของ
นกัศกึษา 
 
 

ทกุหลกัสตูรได้มีการกําหนด 
Learning Outcome ทัง้ 5 
ด้าน ครอบคลมุเกณฑ์ TQF 
กําหนด และหลกัสตูรท่ี
ปรับปรุงใหมต่ัง้แตปี่ 2559 
ได้ระบผุลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงั (ELO) ของ
หลกัสตูรตามระบบประกนั
คณุภาพการศกึษาแบบ 
AUN QA มีการตรวจ
ประกนัคณุภาพภาย
การศกึษาภายในโดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานตาม
นโยบายท่ีมหาวิทยาลยั
กําหนด และได้มีการรับรอง
หลกัสตูรจากองค์กรวิชาชีพ
กําหนดเฉพาะหลกัสตูรท่ีขอ
การรับรอง  ปัจจยัความ 
สําเร็จในการผลิตบณัฑิต
ของคณะฯ จะพิจาณาจาก
สภาวะการมีงานทําของ
ผู้ สําเร็จการศกึษา ความ  
พงึพอใจของนายจ้าง  
 

การดําเนินงานด้านการผลติ
บณัฑิตมีรองคณบดีฝ่าย
วิชาการเป็นผู้ รับผิดชอบ 
โดยใช้วิธีการประชมุ
กรรมการวิชาการ
ประจําเดือนในการกํากบั
การดําเนินงานของแตล่ะ
ภาควิชาและศนูย์บรูณาการ
วิชาชีพท่ีได้รับมอบหมายให้
ควบคมุการผลิตบณัฑิตแต่
ละหลกัสตูร การรับผู้ เข้า
ศกึษาตอ่ในระดบัปริญญา
ตรี ได้มีการดําเนินงาน ดงันี ้ 
   1. โควตาเรียนดีและ
ประพฤติดี  
   2. รับตรงของระบบ
มหาวิทยาลยั 
   3. ระบบการรับเข้ากลาง 
(Admission) 
การรับเข้าศกึษาตอ่ระดบั
บณัฑิตศกึษาใช้วิธีการรับ
ผา่นบณัฑิตวิทยาลยั โดยมี
จํานวนรอบการรับสมคัร
ตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั
กําหนด   
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พันธกจิหลัก 
หลักสูตร/กจิกรรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้/ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ความสาํคัญเชิง
เปรียบเทียบของ 

แต่ละหลักสูตร/ปัจจัย
ความสาํเร็จของวทิยาลัย 

วธีิการส่งมอบหลักสูตร/
การบริการผู้เรียนหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การวจัิย คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม
มีการดําเนินงานด้านการ
วิจยั โดยมีคณะกรรมการ
สง่เสริมการวิจยั เพ่ือจดัสรร
เงินรายได้ของคณะสําหรับ
สนบัสนนุการวิจยัและผลิต
ตําราเรียน นอกจากนี ้ยงัมี
แหลง่ทนุอ่ืน ๆ ท่ีจดัสรรผา่น
สํานกัวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจยั
บคุลากรของคณะฯ สามารถ
ย่ืนขอรับทนุสนบัสนนุได้  
รวมทัง้ภาควิชายงัได้มีการ
จดัทําโครงการสนบัสนนุการ
ขอรับทนุวิจยัภายนอก   

บคุลากรของคณะทัง้สาย
วิชาการและสายสนบัสนนุ 
มีความสนใจในการทําวิจยั
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม ่
การนําไปใช้ประโยชน์ทัง้ 
ในด้านการเรียนการสอน 
การวิจยัและการเพิ่ม
ประสทิธิภาพการทํางานของ
สายสนบัสนนุ ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานด้านการ
วิจยัจะใช้การเผยแพร่
ผลงานวิจยัเป็นตวัชีว้ดัใน
การดําเนินงานด้านนี ้ โดย 
มีแผนงานประจําปี
งบประมาณ 2561 เพ่ือระบุ
เป้าหมายในการดําเนินงาน
ด้านนี ้

การดําเนินงานด้านการวิจยั
มีรองคณบดีฝ่ายพฒันา
ระบบบริหารคณุภาพและ
วิจยั เป็นผู้ รับผิดชอบ โดยมี
งานบริการวิชาการและวิจยั
เป็นหน่วยงานสนบัสนนุ  
และมีคณะกรรมการ
สง่เสริมการวิจยั เพ่ือ
พิจารณาผลการประเมิน
ข้อเสนอโครงการวิจยัและ
จดัสรรเงินทนุวิจยัในแตล่ะ
โครงการ นอกจากนี ้งาน
บริการวิชาการและวิจยัยงั
เป็นหน่วยงานในการแจ้ง
ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัทนุ
วิจยัให้กบัภาควิชาตา่ง ๆ 
ได้รับทราบ เพ่ือแจ้งไปยงั
บคุลากรของภาควิชา 
 
 

การบริการวชิาการ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม
มีการบริการวิชาการอยา่ง
ตอ่เน่ืองโดยเพ่ือเพิ่มและ
พฒันาศกัยภาพบคุลากร
และเคร่ืองมืออปุกรณ์ในการ
บริการวิชาการให้มีคณุภาพ 
เพ่ือให้บริการวิชาการกบั
หน่วยงานภายนอก 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
มีการกําหนดนโยบายในการ
บริการวิชาการบรรจอุยูใ่น
แผนงานประจําปี
งบประมาณ 2561 ท่ี
สามารถระบตุวัชีว้ดั
ความสําเร็จหรือเป้าหมาย
ในการดําเนินงาน 

งานบริการวิชาการมีรอง
คณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และวิเทศสมัพนัธ์เป็น
ผู้ รับผิดชอบการดําเนินงาน
ด้านนี ้และมีภาควิชาตา่งๆ 
เป็นผู้ รับผิดชอบโครงการ
ตามแผนงาน มีหน่วยงาน
บริการวิชาการและวิจยัเป็น
หน่วยงานสนบัสนนุสําหรับ
รวบรวมและรายงานข้อมลู 
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พันธกจิหลัก 
หลักสูตร/กจิกรรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้/ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ความสาํคัญเชิง
เปรียบเทียบของ 

แต่ละหลักสูตร/ปัจจัย
ความสาํเร็จของวทิยาลัย 

วธีิการส่งมอบหลักสูตร/
การบริการผู้เรียนหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การทาํนุบาํรุง
ศลิปวัฒนธรรม 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม
มีการสง่เสริมด้านการทํานุ
บํารุงศิลปวฒันธรรมอยา่ง
ตอ่เน่ือง โดยจดักิจกรรม
สนบัสนนุ สง่เสริมคณุธรรม 
จริยธรรมตามหลกั 
ธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ
การประกอบวิชาชีพให้แก่
นกัศกึษาและบคุลากร   

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
มีการกําหนดนโยบายใน
การทํานบํุารุง
ศิลปวฒันธรรมอยูใ่น
แผนงานประจําปี
งบประมาณ 2561 ท่ี
สามารถระบตุวัชีว้ดั
ความสําเร็จหรือเป้าหมาย
ในการดําเนินงาน 

การดําเนินการด้านนี ้
ภาควิชาตา่ง ๆ ได้จดัทํา
โครงการบรรจไุว้ในแผน 
ปฏิบติังานประจําปี
งบประมาณ 2561 เพ่ือให้
นกัศกึษาแตล่ะหลกัสตูรท่ี
ภาควิชารับผิดชอบเข้าร่วม
โครงการ รวมทัง้บคุลากร
ของภาควิชาด้วย 

 
(3) วสัิยทศัน์ และพันธกจิจุดประสงค์ 

ปรัชญา : คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ยึดถือปรัชญาตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนดไว้ คือ “พฒันาคน พฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  

ปณิธาน :  มุ่งผลิตบณัฑิตให้เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และ
เทคโนโลยี เพ่ือการสอน การถ่ายทอด การบริหารจดัการ การใช้ การสร้างและพฒันาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นผู้ ท่ีรู้จริง ทําได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งพัฒนางานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชัน้นําเพ่ือรับใช้สงัคม 

 วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิจยั  ถ่ายทอด
เทคโนโลยีมุ่งสูส่ากล 

 พันธกจิ :  
1. ผลติและพฒันาบคุลากรทางการศกึษาและอตุสาหกรรม   
2. วิจยัและพฒันาองค์ความรู้เพ่ือการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาและเทคโนโลยี 
3. ให้บริการทางวิชาการด้านการให้คําปรึกษา การทดสอบ การสํารวจ รวมทัง้การฝึกอบรมและพฒันา 
4. ทํานบํุารุง อนรัุกษ์และจรรโลงไว้ซึง่ศลิปวฒันธรรมอนัเป็นจารีตประเพณีและภมิูปัญญาไทย 
วัตถุประสงค์ : 
1. ผลิตครูช่างอตุสาหกรรมทัง้ในระดบัปริญญาบณัฑิต และระดบับณัฑิตศกึษาในสาขาวิชาทางวิศวกรรม  และ

เทคโนโลยีอตุสาหกรรม ให้เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ ทัง้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบตัิการท่ีมีความพร้อมทาง ด้านการ
เรียนการสอนและการจดัการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

2. ผลิตนักเทคโนโลยีทางด้านเทคนิคศึกษา  นักวิจัย  นักการศึกษาและผู้ บริหารอาชีวศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีการศึกษา และการบริหารการศึกษาด้านการ
อาชีวศกึษา และธุรกิจอตุสาหกรรม  ให้เป็นผู้ นําในด้านความคดิ การค้นคว้าและวิจยั 
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3. วิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา  เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม  และงานธุรกิจด้านช่าง
อตุสาหกรรม ทัง้งานวิจยัพืน้ฐานและวิจยัประยกุต์ 

4. บริการทางวิชาการด้านวิชาประยุกต์ต่างๆ  ได้แก่  การพัฒนาหลกัสูตร การบริหารการศึกษา          การ
จดัการเรียนการสอน และช่างอุตสาหกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนทัง้ในมหาวิทยาลยั และให้แก่ชุมชนตาม
ความต้องการของท้องถ่ิน 

5. ทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรมในรูปของกิจกรรม ทัง้ในหลกัสตูรและกิจกรรมเสริมหลกัสตูรต่างๆ  ท่ีมุ่งเน้น การ
ปลกูฝังและเสริมสร้างจริยธรรมและคณุธรรมแก่นกัศกึษาให้เป็นพลเมืองท่ีดี 

อัตลักษณ์ :   บณัฑิตท่ีคดิเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น  

เอกลักษณ์ :  ต้นแบบแหง่การผลติครูช่าง สร้างสรรค์นวตักรรม 

 
(4) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ปีการศกึษา 2560 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มีอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี จํานวนทัง้สิน้ 178 คน แบง่เป็นสาย
วิชาการ จํานวน 108 คน มีคณุวฒิุระดบัปริญญาเอก 82 คน ระดบัปริญญาโท 28 คน สายสนบัสนนุวิชาการ จํานวน 
70 คน มีคณุวฒิุระดบัปริญญาโท 18 คน ระดบัปริญญาตรี 43 คน และคณุวฒิุอ่ืน ๆ  9 คน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 14 สงิหาคม 
2561) 

ประเภทบุคลากร วุฒกิารศกึษา ตาํแหน่งทางวชิาการ 
รวม 

สายวชิาการ เอก โท ตรี อ. ผศ. รศ. ศ. 

-ข้าราชการ 11 3 0 6 4 4 0 14 
-พนกังานมหาวิทยาลยั 68 24 0 43 28 19 2 90 
-ผู้ มีความรู้ความสามารถฯ 2 1 0 1 0 2 0 3 
-ผู้ ท่ีตอ่เวลาปฏิบติังาน 0 0 0 0 0 0 1 1 

รวม  
(%) 

81 
(73.63)  

28 
(25.45) 

0 
(0) 

50 
(45.45) 

32 
(29.09) 

25 
(22.72) 

3 
(2.72) 

108 
(100) 

 
  

สายสนับสนุนวชิาการ เอก โท ตรี อ่ืนๆ ปป. ชก. ชพ. ชช. ชง. รวม 

-ข้าราชการ 0 5 9 0 3 11 0 0 0 14 
-พนกังานมหาวิทยาลยั 0 12 21 1 28 3 2 0 1 34 
-พนกังานจ้างเหมาพิเศษ 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
-ลกูจ้างประจํา 0 0 0 4 4 0 0 0 0 3 
-พนกังานพิเศษ 0 1 13 4 18 0 0 0 0 18 

รวม 
(%) 

0 
(0) 

18 
(25.35) 

44 
(61.97) 

9 
(12.67) 

51 
(71.83) 

14 
(19.72) 

3 
(4.22) 

0 
(0) 

1 
(1.40) 

70 
(100) 

 
หมายเหตุ ปป. หมายถึง ปฏิบตังิาน/ปฏิบตักิาร  ชพ. หมายถึง ชํานาญการพิเศษ 
  ชก. หมายถึง ชํานาญการ   ชช. หมายถึง เช่ียวชาญ        

            ชง. หมายถึง ชํานาญงาน 
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เม่ือแบ่งจํานวนบคุลากรตามคณุวฒิุของอตัรากําลงัสายวิชาการแยกแต่ละภาควิชา ในภาพรวมระดบัคณะมี
อตัรากําลงัคนเพียงพอตอ่การจดัการศกึษาและเป็นไปตามเกณฑ์ในการบริหารจดัการหลกัสตูร สําหรับการผลิตบณัฑิต
ในระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษา ตามเกณฑ์ สกอ. 2548 และ 2558  

 

ภาควชิา/หน่วยงาน  สายวชิาการ รวม 

ทัง้หมด 
วุฒกิารศึกษา ประเภทตาํแหน่ง 

เอก โท ตรี <ป.ตรี อ. ผศ. รศ. ศ. 
ครุศาสตร์เคร่ืองกล 20 12 0 0 20 4 8 0 32 

ครุศาสตร์ไฟฟ้า 26 8 0 0 13 13 6 2 33 

ครุศาสตร์โยธา 13 3 0 0 2 10 3 1 15 

คอมพิวเตอร์ศกึษา 11 3 0 0 9 5 0 0 14 

บริหารเทคนิคศกึษา 6 1 0 0 3 0 4 0 7 

ครุศาสตร์เทคโนโลยี 6 1 0 0 3 0 4 0 7 

รวมทัง้หมด 82 28 0 0 50 32 25 3 108  

 
 สําหรับสายสนบัสนนุวชิาการมีอตัรากําลงัแยกตามหน่วยงานตา่ง ๆ ครบทกุภาควิชาและมีบคุลากรสายสนบัสนนุ
ประจําสํานกังานคณบดีสําหรับทําหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบตังิานตามพนัธกิจของคณะตามแผนปฏิบตังิานประจําปี
งบประมาณ 2561  

ภาควชิา/หน่วยงาน ข้าราชการ 
 

พนักงาน มจพ. 
(งปม.แผ่นดนิ) 

พนักงาน 
พเิศษ 

(เงนิรายได้) 

พนักงาน 
พเิศษจ้าง
เหมา 

ลูกจ้างประจาํ  
(งปม.แผ่นดนิ) 

รวม 

 สํานกังานคณบดี 8 21 6 1 4 40 

 ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 1 2 3 0 0 6 

 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 0 4 3 0 0 7 

 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 0 3 3 0 0 6 
 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา 2 1 2 0 0 5 

 ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 2 1 0 0 0 3 

 ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา 1 1 0 0 0 2 

 ศนูย์บรูณาการวิชาชีพฯ 0 0 1 0 0 1 

รวมทัง้หมด 14 33 18 1 4 70 

 

สําหรับการบริหารงานด้านงานบคุคล คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ได้ดําเนินการตามกฎ ระเบียบและข้อบงัคบั 
ของมหาวิทยาลยั โดยมีนโยบายการบริหารงานบคุคลของสว่นงาน เป็นดงันี ้
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1. สนบัสนนุ และสง่เสริมให้มีระบบการบริหาร จดัการ และพฒันางานบคุลากรอยา่งมีประสทิธิภาพตามหลกั
ธรรมาภิบาลและนโยบายของมหาวิทยาลยั  

2. สนบัสนนุให้บคุลากรของสว่นงาน มีสว่นร่วมในการบริหารงาน และแสดงความคดิเห็นในการบริหารจดัการ
และการปฏิบตังิาน โดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงานและสอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลยั 

3. สง่เสริมและจดัให้มีการจดัอบรม สมัมนา และพฒันาบคุลากรของสว่นงานอยา่งเป็นระบบโดยทัว่ถึง และ
ตอ่เน่ือง เพ่ือเพิ่มศกัยภาพและทกัษะการทํางานท่ีเหมาะสมตอ่ภาระหน้าท่ีของตนเอง 

4. สง่เสริมและสนบัสนนุให้บคุลากรของสว่นงาน เพิ่มพนูความรู้ความสามารถของตนเอง เพ่ือเป็นการพฒันา
ทกัษะการปฏิบตังิานให้เพิ่มขึน้ 

5. สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีระบบฐานข้อมลูบคุลากร และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล  

6. สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีระบบการส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารตา่ง ๆ ภายในสว่นงาน เพ่ือให้
บคุลากรของสว่นงานสามารถรับทราบข้อมลูขา่วสารได้อยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง 

7. สง่เสริมให้บคุลากรในสว่นงานมีสวสัดกิาร และคณุภาพชีวิตท่ีิดี 
8. สง่เสริมและสนบัสนนุให้บคุลากรในสว่นงาน ดําเนินการและเข้าร่วมกิจกรรมทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม 

ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีของสว่นงานและมหาวิทยาลยั 
9. สง่เสริมให้บคุลากรในสว่นงานมีระเบียบ วนิยั มีคณุธรรมและจรรยาบรรณท่ีดี 

(5)  สินทรัพย์  
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมมีพืน้ท่ีในความรับผิดชอบจํานวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารหมายเลข 44  และ 

52 สําหรับใช้ประโยชน์เพ่ือดําเนินงานตามพนัธกิจของคณะมีพืน้ท่ีรวมทัง้สิน้ 7,694 ตารางเมตร 
 

ชนิดห้อง 
อาคาร 52 
(ตร.ม.) 

อาคาร 44 
(ตร.ม.) 

รวมพืน้ที่ตามชนิดห้อง 
(ตร.ม.) 

ห้องเรียนบรรยาย 2,237 262 2,499 
ห้องปฏิบตักิาร/ประลอง 1,599 3,596 5,195 

รวมพืน้ท่ีอาคาร (ตร.ม.) 3,836 3,858 7,694 
 
ทรัพยากรการเ รียนรู้ ท่ี จําเป็นสําหรับการดําเนินการตามพันธกิจรวม  3,557 รายการ  มูลค่า 

123,451,012.26 บาท แยกตามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกัสตูรและหน่วยงานสนบัสนนุได้ดงัตอ่ไปนี ้  
 

ภาควชิา/หน่วยงาน  จาํนวนรายการ ราคาทรัพย์สิน (บาท) 
ครุศาสตร์เคร่ืองกล 736 43,436,809.97 
ครุศาสตร์ไฟฟ้า 966 32,683,162.27 
ครุศาสตร์โยธา 307 17,174,107.20 

คอมพิวเตอร์ศกึษา 381 13,653,283.07 
บริหารเทคนิคศกึษา 92 909,500.82 

ครุศาสตร์เทคโนโลยี 142 3,343,366.52 
สํานกังานคณบดี 933 12,250,782.41 

รวม 3,557 123,451,012.26 
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นอกจากนี ้คณะยงัมีห้องปฏิบตักิารเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีของหลกัสตูรตา่ง ๆ ท่ีแสดงถึงความพร้อมในการ

จดัการเรียนการสอน ดงันี ้
1. ห้องปฏิบตักิารไมโครโปรเซสเซอร์ 
2. ห้องปฏิบตักิารการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3. ห้องปฏิบตักิารการควบคมุทางวิศวกรรมแบบป้อนกลบั 
4. ห้องปฏิบตักิารการฝึกปฏิบตัวิิศวกรรมไฟฟ้า 
5. ห้องปฏิบตักิารส่ือสาร 
6. ห้องปฏิบตักิารเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 
7. ห้องปฏิบตักิารอิเลก็ทรอนิกส์กําลงั 
8. ห้องปฏิบตักิารเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
9. ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์กราฟิก 
10. ห้องปฏิบตักิารมลัตมีิเดีย 
11. ห้องปฏิบตักิารอินเตอร์เน็ต 
12. ห้องปฏิบตักิารฝึกสอน 
13.  ห้องปฏิบตักิารทดสอบวสัดวุิศวกรรม 
14. ห้องปฏิบตักิารวิศวกรรมปฐพี 
15. ห้องปฏิบตักิารวิศวกรรมสํารวจ 
16. ห้องปฏิบตักิารวิศวกรรมชลศาสตร์ 
17. ห้องปฏิบตักิารวิศวกรรมโครงสร้าง 
18. ห้องปฏิบตักิารวสัดวุิศวกรรมการทาง (ใช้ร่วมกบัวิทยาลยัเทคโนโลยีอตุสาหกรรม) 
19. ห้องปฏิบตักิารส่ือการเรียนการสอน 
20. ห้องปฏิบตักิารวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
21. ห้องปฏิบตักิารวิศวกรรมเคร่ืองกล 
22. ห้องปฏิบตักิารวดัละเอียด 
23. ห้องปฏิบตักิารเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
24. ห้องปฏิบตักิารฝึกฝีมือพืน้ฐานและเคร่ืองมือกล  
25. ห้องปฏิบตักิารฉีดพลาสตกิและ CNC 
26. ห้องปฏิบตักิารแปรรูปแบบไม่มีเศษ 
27. ห้องปฏิบตักิารงานเช่ือมโลหะ 
28. สถานีวิทยเุพ่ือการศกึษา มจพ. 93.25 MHz 
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(6) กฎระเบียบข้อบังคับ  

กฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ  การรับรองมาตรฐาน ผู้ออก กฎ ระเบียบ  
ข้อบังคับ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน / การประกันคุณภาพการศึกษา  
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.2548 สกอ. 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.2558 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 ครุุสภา 
ด้านการวจิัย / บริการวชิาการ  
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ืองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณเพ่ือสนับสนุนการผลิต  
ตําราเรียน พ.ศ.2555 

มจพ. 

ประกาศคณะฯ เร่ืองหลกัเกณฑ์การพิจารณาทนุสนบัสนนุการวิจยั คณะฯ 
ประกาศคณะฯ เร่ืองทนุสนบัสนนุการวิจยั พ.ศ.2553 คณะฯ 
ประกาศฯ หลกัเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจดัสรรรายได้จากการรับงานบริการ
วิชาการและฉบบัแก้ไข 

มจพ. 

ด้านการบริหารงานบุคคล  
ข้อบงัคบั ระเบียบมหาวิทยาลยัฯ วา่ด้วยการบริหารงานบคุคล มจพ. 
ด้านบริหารการเงนิ  
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย วินยัทางงบประมาณและการคลงั พ.ศ.
2544 

กระทรวงการคลงั 

ข้อบงัมหาวิทยาลยัฯ วา่ด้วยการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สนิ พ.ศ.2551 มจพ. 
ระเบียบมหาวิทยาลยัฯ ว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่ายและเงินยืมทุนหมุนเวียน (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ.2556 

มจพ. 

ระเบียบมหาวิทยาลยัฯ วา่ด้วยการตรวจสอบภายใน มจพ. 
ด้านพัสดุ/ครุภณัฑ์และการจัดซือ้จัดจ้าง  
ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วา่ด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2551 มจพ. 
มหาวทิยาลัยสีเขียว (Green University)  
ประกาศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ือง มาตรการส่งเสริม
การใช้พลงังานและทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ 

มจพ. 



11 
 

 
(7) การมุ่งสู่สากล 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมได้มุ่งเน้นความเป็นสากลในด้านตา่งๆ โดยมีข้อมลูรายละเอียดดงันี ้
 ด้านการจดัการเรียนการสอน  ได้ทําการจดัการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาต่างชาติในระดบับณัฑิตศึกษา 
ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา ให้กับคณาจารย์จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ทวาย ประเทศเมียนมาร์  จํานวน 1 รุ่น มีผู้ สําเร็จการศึกษาทัง้หมด 8 คน และจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชา บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ให้กับครูสงักัดกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว เป็น
จํานวน 2 รุ่น มีผู้ สําเร็จการศกึษาทัง้หมด 22 คน   
 ด้านการพฒันาการเรียนการสอน ได้สง่ผู้ เช่ียวชาญไปจดัทําหลกัสตูรอนปุริญญาตรีและปริญญาตรี ครูอาชีวศกึษา
ให้กบัสถาบนัพฒันาครูอาชีวศกึษา สงักดักรมอาชีวศกึษา สปป.ลาว จํานวน 6 หลกัสตูร นอกจากนีย้งัได้ทําการจดัการ
ฝึกอบรมให้กบัโรงเรียนเทคนิคทวายและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีทวาย รวมทัง้การเผยแพร่รูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนท่ีมีประสทิธิภาพให้กบัคณาจารย์จากคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัแหง่ชาตฮิานอย  นอกจากนี ้คณะได้จดัให้มี
การประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิ ICTechEd (The International Conference on  Technical Education) เป็น
ประจําทกุปี เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้จากงานวิจยัตา่ง ๆ สําหรับนํามาพฒันาการเรียนการสอนและความรู้ท่ีเก่ียวข้อง
สําหรับนําไปพฒันาการวิจยัขัน้สงูตอ่ไป 
 ด้านประดษิฐ์กรรมและนวตักรรม ได้สง่ผลงานประดษิฐ์กรรมและนวตักรรมเข้าประกวดนิทรรศการสิง่ประดษิฐ์
นานาชาต ิโดยได้รับเหรียญเงินจากการประกวดในระดบันานาชาต ิ อาทิเช่น Seoul International Invention Fair 2016 
ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้   41st International Exhibition of Inventions Geneva และ 46th International 
Exhibition of Inventions Geneva  เป็นต้น ซึง่เป็นผลงานท่ีนกัศกึษาและคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมได้
ร่วมกนัพฒันา โดยประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจให้นกัศกึษารุ่นถดั ๆ ไปได้ยดึเป็นแนวทางในการพฒันาผลงาน
ประดษิฐ์และนวตักรรม และในปีการศกึษา 2560 อาจารย์ได้รับรางวลัเหรียญเงินระดบันานาชาต ิในงาน  "46th International 
Exhibition of Inventions Geneva" ณ นครเจนีวา สมาพนัธรัฐสวิส (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ผลงานระบบช่วย         
นําทางการผา่ตดัเปล่ียนข้อเขา่เทียม (Knee Operation Guidance Fabric Systems) ระหวา่งวนัท่ี 11-15 เมษายน 
2561 จากการแขง่ขนัประกวดสิง่ประดษิฐ์ระดบันานาชาต ิ จํานวน 1 รางวลั   
 ด้านการวิจยั ได้สง่อาจารย์และนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาไปทําวจิยัระยะสัน้กบัมหาวทิยาลยัตา่งประเทศท่ี
ได้ลงนามความร่วมมือระหวา่งประเทศไว้กบัคณะฯ ทัง้นีเ้พ่ือแลกเปล่ียนและเรียนรู้เทคโนโลยีสมยัใหมจ่ากตา่งประเทศ
สําหรับนํากลบัมาใช้ในการเรียนการสอนและพฒันาการวจิยัให้มีความก้าวหน้าเทียบเทา่กบันานาชาต ิ

(8) กลยุทธ์ส่งเสริมให้บัณฑิตคิดเป็น ทาํเป็น ถ่ายทอดเป็น  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้มีกลยุทธ์โดยกําหนดให้ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีต้องมีการจัด

การศกึษาท่ีเน้นให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง โดยเน้นการเรียนภาคปฏิบตัิในรายวิชาชีพเฉพาะ เพ่ือให้สามารถคิดวิเคราะห์
และลงมือปฏิบัติได้ ส่วนในรายวิชาปฏิบัติการสอนได้ให้นักศึกษาท่ีต้องทําการฝึกสอนได้นําความรู้ท่ีเรียนจากราย
วิชาชีพเฉพาะมากําหนดเป็นหวัข้อสอนในรายวิชาปฏิบตักิารสอน รายวิชาการฝึกอบรมและรายวิชาการพฒันาหลกัสตูร 
นอกจากนีย้งัมีนกัศกึษาในระดบัปริญญาตรีหลกัสตูร 5 ปี ได้ออกฝึกปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษาเป็นระยะเวลา 1 ปี  
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สว่นนกัศกึษาในระดบัปริญญาตรีหลกัสตูร 4 ปี บางหลกัสตูรได้ออกฝึกปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษาเป็นเวลา 1 ภาค
การศึกษา  นอกจากนีท้กุหลกัสตูรในระดบัปริญญาตรีนกัศึกษาทกุคนจะต้องทําโครงงานปริญญานิพนธ์ท่ีสะท้อนถึง
การนําเอาความรู้ท่ีได้เรียนจากหลกัสตูรมาประยกุต์ใช้ในการจดัทําโครงงานเพ่ือแก้ปัญหาหรือพฒันาองค์ความรู้ทาง
วิชาการในสาขานัน้ๆ  สําหรับการส่งเสริมความเป็นครูให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของคุรุสภา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมจึงแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารการจดักิจกรรมเสริมความเป็นครู  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สําหรับ
กําหนดกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการสง่เสริมให้บณัฑิตคดิเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น  

 
1.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์การ  

 โครงสร้างองค์การ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลครบทัง้ 10 ข้อ และบคุลากรของคณะมีความ
พงึพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารตามหลกัธรรมาภิบาลในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (4.13)               
     - หลกัประสทิธิผล (Effectiveness) มีผลการปฏิบตังิานท่ีบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบตังิาน 
รวมถึงมีการตดิตามประเมินผลและพฒันาปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองอยา่งเป็นระบบ 
               - หลกัประสทิธิภาพ  (Efficiency)  มีการรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรของสว่นงานอยา่งประหยดั ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ มีการควบคมุการใช้งบประมาณอยา่งคุ้มคา่ 
               - หลกัการตอบสนอง  (Responsiveness)   บริหารงานได้เสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
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 - หลกัภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัหิน้าท่ีและผลงานตอ่เป้าหมาย
ท่ีกําหนดไว้ 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)  บริหารงานโดยคํานงึถึงความต้องการของ  ผู้ มีสว่นได้
สว่นเสีย (ผู้ปกครอง นกัศกึษา ศษิย์เก่า บคุลากร) 
 ความสมัพนัธ์เชิงการรายงานระหว่างกรรมการประจําสว่นงาน ฯ และมหาวิทยาลยัมีลกัษณะแบบลา่ง
ขึน้บน (Bottom-Up) และบนลงลา่ง (Top-Down) โดยภาควิชา/บคุลากรประจําคณะ/ผู้ รับบริการ/ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
สามารถนําเสนอขออนมุตัเิร่ืองตา่ง ๆ ได้เพ่ือนําเข้าพิจารณาในการประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานซึง่กําหนดให้
มีการประชมุทกุเดือนในวนัพธุท่ีสองของเดือน โดยการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ จะดําเนินการตามระเบียบหรือข้อบงัคบั
ของมหาวิทยาลยัเพ่ือให้เกิดความถกูต้องและบรรลพุนัธกิจของคณะ หลงัจากรับทราบผลการประชมุแล้วเลขานกุาร
คณะกรรมการประจําสว่นงานจะแจ้งผลการพิจารณากลบัไปยงัภาควิชา/บคุลากรประจําคณะ/ผู้ รับบริการ/ผู้ มีสว่นได้
ส่วนเสีย และหากเร่ืองใดมีข้อกําหนดให้นําเสนอเข้าพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการระดบัมหาวิทยาลยั  คณบดี
และผู้บริหารในสว่นท่ีเก่ียวข้องจะนําเสนอไปยงัคณะกรรมการระดบัมหาวิทยาลยัตามลําดบัชัน้ตอ่ไป 
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 ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

หลักสูตร กลุ่มผู้เรียน ความต้องการ / ความคาดหวัง 

ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต - นกัเรียนชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  
  ปีท่ี 3 (ปวช.) 
- นกัเรียนชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
   ชัน้สงู ปีท่ี 2 (ปวส.) 
- นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

- แนวทางการประกอบอาชีพ 
- ความได้เปรียบในการมีงานทํา 
- เงินเดือนขัน้ต้นหลงัสําเร็จการศกึษา 
- ทนุสนบัสนนุการศกึษา 
- กิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ 
- โอกาสในการศกึษาตอ่ท่ีสงูขึน้ 

ครุศาสตร์อตุสาหกรรม
มหาบณัฑิต 

ผู้สําเร็จการศกึษาหลกัสตูรระดบั
ปริญญาตรีทางด้านครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วิศวกรรมศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อตุสาหกรรมศาสตร์ หรืออ่ืน ๆ ตาม
ข้อกําหนดของแตล่ะหลกัสตูร 

- มีความได้เปรียบในการเปล่ียน 
  ตําแหนง่งานท่ีสงูขึน้ 
- มีความรู้และทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การ 
  ประกอบอาชีพ 
- มีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับ 
  จากบคุคลภายนอก 
- สามารถศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ผู้สําเร็จการศกึษาหลกัสตูรระดบั
ปริญญาโททางด้านครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วิศวกรรมศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อตุสาหกรรมศาสตร์ หรืออ่ืนๆ ตาม
ข้อกําหนดของแตล่ะหลกัสตูร 

- เป็นนกัวิจยั นกัวิชาการการศกึษาท่ีมี  
  ความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับจาก 
  บคุคลภายนอก และสามารถแก้ปัญหา 
  ท่ีสง่ผลกระทบในวงกว้างได้อยา่งเป็น 
  ระบบ 

หลกัสตูรฝึกอบรมมาตรฐาน
ความรู้วิชาชีพครูของครุุสภา  
9 มาตรฐาน 

เป็นผู้ผา่นการรับรองความรู้ตาม
มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุุสภา 
โดยวิธีเทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบรม 
มาแล้วอยา่งน้อย 1 มาตรฐาน 

- มีความรู้และทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การ 
  ประกอบอาชีพตามมาตรฐานท่ีครุุสภา 
  กําหนด 
- ได้รับวฒิุบตัร เพ่ือขอใบประกอบ 
  วิชาชีพครู 

 
การปฏิบตัิการความต้องการและความคาดหวงัของกลุม่ผู้ เรียนและลกูค้ากลุม่อ่ืน และกลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย

แตล่ะกลุม่มีความแตกตา่งกนั 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้     
ส่วนเสีย 

ความต้องการ / ความคาดหวัง การปฏบิตักิาร 
ความต้องการ / ความคาดหวัง 

นกัศกึษา - มีงานทําหลงัสําเร็จการศกึษา 
- มีทนุการศกึษาให้ระหวา่งเรียน 
- ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนญุาต 
   ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

- มีหน่วยงานให้บริการในการหางานทํา 
- มีทนุเรียนดแีละขาดแคลนให้นกัศกึษา 
- หลกัสตูรได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
  จากองค์กรวิชาชีพ (บางหลกัสตูร) 

ผู้ปกครอง - บตุร/ธิดาเรียนจบตามเวลาท่ีกําหนดใน 
  หลกัสตูร 
- มีงานทําหลงัสําเร็จการศกึษา 
- มีความรู้ ทกัษะ และคณุธรรมจริยธรรม เพ่ือ     
  ใช้ในการดําเนินงานชีวิต 
- ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของ 
  บตุร/ธิดา 

- มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาคอยให้คําแนะนํา 
  ในการเรียนเพ่ือให้สามารถสําเร็จการศกึษา 
  ในหลกัสตูร 
- มีหน่วยงานให้บริการในการหางานทํา 
- มีการสอดแทรกเนือ้หาท่ีเป็นประโยชน์จาก 
  การสอนในรายวิชาตา่งๆ เพ่ือให้นกัศกึษามี   
  ความรู้ ทกัษะ และคณุธรรมจริยธรรม เพ่ือ 
  ใช้ในการดําเนินงานชีวิต 
- มีระบบรักษาความปลอดภยัตามนโยบาย 
  ของมหาวิทยาลยั 

ผู้ใช้บณัฑิต - สามารถปฏิบตัิงานได้ตามความต้องการของ   
  องค์กร 
- มีทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษ และ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มีคณุธรรมจริยธรรม ซ่ือสตัย์ อดทนตอ่องค์กร 

- มีการสํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
- มีการกําหนดให้นกัศกึษาทกุระดบัปริญญา 
  ได้เรียนหรือทดสอบภาษาองักฤษใน 
  ระหวา่งการศกึษาและสอนการใช้ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบั 
  สาขาวิชา 
- ทกุหลกัสตูรมีวตัถปุระสงค์ผลติบณัฑิตให้มี 
  คณุธรรมจริยธรรม ซ่ือสตัย์  อดทน ตอ่ 
  องค์กรระบไุว้ในเลม่หลกัสตูร 

สถานศกึษา/ 
หน่วยงานท่ีศกึษาตอ่ 

- มีความรู้ และทกัษะ ท่ีสามารถเรียนตอ่ 
  ได้ทนัที 

- หลกัสตูรทกุหลกัสตูรมีโครงสร้างและผล  
  การเรียนรู้ตรงตามท่ี สกอ. และ TQF  
  กําหนดตามมาตรฐาน   

ศิษย์เกา่ / สมาคม
ศิษย์เกา่ 

- บริการข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ 
  ศิษย์เก่า 
- เพ่ิมพนูประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่ 
  ศิษย์เก่า 

- มีเว็ปไซต์ของคณะและการส่ือสารผา่น 
  ทาง Social Media ไว้แจ้งข้อมลูขา่วสารท่ี 
  เป็นประโยชน์ตอ่ศิษย์เก่า 
- มีโครงการร่วมกบัสมาคมศิษย์เก่าเพ่ือ   
  เพ่ิมพนูประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่ 
  ศิษย์เก่า 
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 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ  
     ผู้สง่มอบ 

ผู้ส่งมอบ บทบาทและความสาํคัญต่อ
การจัดหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน 

ข้อกาํหนดที่สาํคัญ การตดิต่อส่ือสาร 

วิทยาลยัในสงักดั
สํานกังาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา  

สว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูร 
การเป็นหน่วยงานท่ีรับฝึก
ปฏิบตักิารสอนในสถานศกึษา 
และสะท้อนคณุภาพการจดัการ
เรียนการสอนของหลกัสตูร  

เกณฑ์ในการ รับ เ ข้ า  และ
คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะ
เข้าศกึษาตอ่ในระดบัปริญญา
ตรี และสะท้อนผลการใช้งาน
จากนายจ้างของนักศึกษา
ระดบับณัฑิตศกึษา 

ส่ือประชาสมัพนัธ์ของ
คณะ ศษิย์เก่า  
เครือขา่ยระหวา่ง
สถาบนัร่วมกนั 

โรงเรียนมธัยมศกึษา สว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูร
การเป็นหน่วยงานท่ีรับฝึก
ปฏิบตักิารสอนในสถานศกึษา 
และสะท้อนคณุภาพการจดัการ
เรียนการสอนของหลกัสตูร 

เกณฑ์ในการ รับ เ ข้ า  และ
คณุสมบตัิของนกัศึกษาต่อใน
ระดบัปริญญาตรี 

ส่ือประชาสมัพนัธ์ของ
คณะและ
มหาวิทยาลยั 

สถานประกอบการ
ภาคอตุสาหกรรม 

สว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูร 
และควบคมุคณุภาพการจดั การ
เรียนการสอน สถานท่ีฝึกงาน 

ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัฯ  
วา่ด้วยสหกิจศกึษา 

สถาบนัสหกิจศกึษา
และพฒันาส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ไทย 
เยอรมนั 

 
   คูค่วามร่วมมือท่ีสําคญั 

คู่ความร่วมมือ บทบาทและความสาํคัญต่อ
การจดัหลักสูตร  

การจดัการเรียนการสอน 

ข้อกาํหนดที่สาํคัญ การตดิต่อส่ือสาร 

ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ประยกุต์ 

จดัการเรียนการสอนในกลุม่วิชา
พืน้ฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้กบันกัศกึษาในคณะ
ระดบัชัน้ปีท่ี 1-2 

นกัศกึษามีผลการเรียนรู้ตามท่ี
กําหนดของหลกัสตูร 

เอกสารและการ
ประชมุ ฐานข้อมลู
ภายในมหาวิทยาลยั 

ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์
ประยกุต์ 

จดัการเรียนการสอนในกลุม่วิชา
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
และภาษาตา่งประเทศ 

นกัศกึษามีผลการเรียนรู้ตามท่ี
กําหนดของหลกัสตูร 

เอกสารและการ
ประชมุ ฐานข้อมลู
ภายในมหาวิทยาลยั 

บณัฑิตวิทยาลยั สว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูร 
และควบคมุคณุภาพการจดั การ
เรียนการสอน 

เกณฑ์ในการรับเข้า และ
คณุสมบตัิของนกัศกึษา  ผล
การเรียนรู้ตามท่ีกําหนดของ
หลกัสตูร 

เอกสารและการ
ประชมุ ฐานข้อมลู
ภายในมหาวิทยาลยั 
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คู่ความร่วมมือ บทบาทและความสาํคัญต่อ
การจดัหลักสูตร  

การจดัการเรียนการสอน 

ข้อกาํหนดที่สาํคัญ การตดิต่อส่ือสาร 

วิทยาลยัในสงักดั
สํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

สว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูร 
และควบคมุคณุภาพการจดั การ
เรียนการสอน รวมทัง้เป็น
สถานศกึษาท่ีให้นกัศกึษา
หลกัสตูร 5 ปี เป็นหน่วยฝึก
ปฏิบตัิการสอน 

เ กณฑ์ในการ รับ เ ข้ า  และ
คณุสมบตัิของนกัศกึษา 

สื่อประชาสมัพนัธ์ของ
คณะ ศิษย์เก่า  
เครือขา่ยระหวา่ง
สถาบนัร่วมกนั 

สถานประกอบการ
ภาคอตุสาหกรรม 

ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
และควบคุมคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัฯ  
วา่ด้วยสหกิจศกึษา 

สถาบนัสหกิจศกึษา
และพฒันาส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ไทย 
เยอรมนั 

 
2. สภาวการณ์ขององค์การ (สภาวการณ์เชิงกลยทุธ์ของคณะเป็นอย่างไร อธิบายสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขนั 
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ท่ีสําคญั และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานของคณะ) 

1.3 สภาพด้านการแข่งขัน 
 ลาํดับในการแข่งขัน 
เน่ืองจากขณะนีย้งัไม่มีข้อมลูการจดัลําดบัของคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมในด้านตา่ง ๆ เช่น คณุภาพบณัฑิต 

การวิจยั การบริการวิชาการ 
 
คู่แข่ง/คู่เทยีบ หลักสูตรที่เปิดสอน ประเดน็การแข่งขัน /

เทยีบเคียง 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
 
 

- ค.อ.บ. 5 ปี สาขาวิชาเคร่ืองกล  อตุสาหการ   
  ไฟฟ้า  โยธา 
- ทล.บ. 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยี 
  อตุสาหกรรม 
- วท.บ. 4 ปี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  ประยกุต์-มลัติมีเดีย 
- ค.อ.ม. สาขาเคร่ืองกล อตุสาหการ ไฟฟ้า   
  โยธา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ เทคโนโลยีการเรียนรู้และ 
  สื่อสารมวลชน 
-ปร.ด.นวตักรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี 

- จํานวนบณัฑิตปริญญาตรี โท  
  เอก ท่ีสมคัรเข้า/เลือกเรียน 
- จํานวนผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ์ใน 
  วารสารระดบันานาชาติท่ีอยูใ่น 
  ฐานข้อมลูสากล 
- ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
- การได้งานทําภายใน 1 เดือน 
- อตัราเงินเดือนเร่ิมต้น 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

- ค.อ.บ. 5 ปี สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม 
- ค.อ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
  อิเลก็ทรอนิกส์ การบริหารการศกึษา   
  ครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
- ค.อ.ด. สาขาวิชาครุศาสตร์อตุสาหกรรม การ
บริหารการศกึษา 
- ปร.ด. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา 

- จํานวนบณัฑิตปริญญาตรี โท  
  เอก ท่ีสมคัรเข้า/เลือกเรียน 
- จํานวนผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ์ใน 
  วารสารระดบันานาชาติท่ีอยู ่
  ในฐานข้อมลูสากล 
- ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
- การได้งานทําภายใน 1 เดือน 
- อตัราเงินเดือนเร่ิมต้น 
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 การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  
ปัจจัย การเปล่ียนแปลงหลักที่ส่งผลกระทบต่อ

สถานการณ์การแข่งขันของหน่วยงาน 
โอกาสในการสร้างนวัตกรรมและ 

ความร่วมมือ 
ภายใน 1. การเกษียณอายขุองบคุลากรท่ีมีทกัษะและ 

    ประสบการณ์สงู 
2. การให้เงินพิเศษสําหรับผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการ  
    ทําให้บคุลากรภายในคณะมีตําแหน่งทางวิชาการ 
    เพิ่มมากขึน้ 
3. การให้เงินสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจยัใน 
    ฐานข้อมลูสากล SCOPUS และ ISI ทําให้บคุลากร 
    ของคณะสร้างผลงานวิจยัเพิ่มมากขึน้ 

1. ก่อให้เกิดนวตักรรมในการบริหาร 
   จดัการบคุลากรทางการศกึษาให้มี  
   ความสามารถในการสอนทดแทน 
   บคุลากรท่ีเกษียณอาย ุ
2. การสง่เสริมให้บคุลากรทํางานวิจยัมาก 
    ขึน้และสร้างความร่วมมือทางเครือขา่ย 
    การวจิยั 
 

ภายนอก 1. การเพิ่มขึน้ของคูแ่ขง่ ทําให้มีโอกาสท่ีจะสญูเสีย  
    สว่นแบง่การเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาใหม่ 
2. นโยบายการผลติครูของภาครัฐ มีการเปล่ียนแปลง 
    อยูเ่สมอ 
3. เกณฑ์/มาตรฐานในการรับรองหลกัสตูรเพ่ือขอ 
   ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู ท่ีสง่ผลกระทบตอ่การ 
   พฒันาหลกัสตูร 

1. มีการพฒันาหลกัสตูรให้ได้รับ 
   ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ (1 หลกัสตูร  
   2 ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ) 
2. สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน 
    ภายนอกเพ่ือผลติครูช่างแบบระบบปิด 

 

 ข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ  
คู่เทยีบ แหล่งข้อมูลเปรียบเทยีบ และ 

ข้อมูลเชิงการแข่งขัน 
ข้อจาํกัดในการได้มาซึ่งข้อมูล 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  ธนบรีุ 
- สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
  ธญับรีุ 

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

- ไมมี่ฐานข้อมลูประเดน็เทียบเคียงท่ี 
  เป็นตวับง่ชีส้ําคญั 
- คํานิยามและการบริหารจดัการ  
  ตวับง่ชีใ้นการประกนัคณุภาพ 
  การศกึษาไมเ่หมือนกนั 
- ขนาดขององค์กรแตกตา่งกนั 
- จํานวนและช่ือหลกัสตูรแตกตา่งกนั 

 
2.2 บริบทเชิงกลยุทธ์  

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมเร่ิมจดัการเรียนการสอนมาตัง้แต่ปี 2512 จนถึงปัจจบุนัเป็นเวลา 48 ปี มีหน้าท่ี
ผลิตครูช่างตามปรัชญาของมหาวิทยาลยั ซึ่งในปัจจบุนัได้กําหนดให้ใช้แผนพฒันาการศกึษาฉบบัท่ี 12 สําหรับกลยทุธ์
ในการบริหารจัดการของคณะได้กําหนดให้มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และจัดทําแผนปฏิบตัิงานประจําปีงบประมาณทุกปี สามารถสรุปความท้าทายเชิง      
กลยทุธ์ท่ีสําคญัได้ดงัตอ่ไปนี ้
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สาํคัญ 

กลยุทธ์ด้าน 
พนัธกจิ 

การผลติบัณฑติ การวจิยั การบริการวชิาการ 
การทาํนุบาํรุง
ศลิปวัฒนธรรม 

หลักสูตรและการ
บริการ 

หลกัสตูรมีความ
ทนัสมยัสอดคล้อง
กบัความต้องการ
ของผู้ เรียนและ
องค์กรวิชาชีพ และ
เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ี สกอ. 
กําหนดไว้ 

พฒันาระบบและกลไก
ในการจดัหาแหลง่ทนุ
วิจยัทัง้ภายในและ
ภายนอกเพ่ือผลิตผล
งานวิจยัท่ีมีคณุภาพ 
เผยแพร่ในฐานข้อมลู
ระดบันานาชาติท่ีเป็น
ท่ียอมรับและนํา
กลบัมาใช้พฒันาการ
เรียนการสอน 

พฒันาระบบและ
กลไกในการให้บริการ
วิชาการเพ่ือสง่เสริมให้
บคุลากรได้พฒันา
ความรู้ความสามารถ
เชิงวิชาการและ
พฒันาชมุชนและ
สงัคม 

พฒันาระบบและกลไก
ในการสง่เสริม
สนบัสนนุด้านการทํานุ
บํารุงศิลปวฒันธรรม
ให้นกัศกึษาได้
ตระหนกัถงึความเป็น
ไทยและรักษาไว้ซงึ
วฒันธรรมอนัดงีาม 

การปฏิบตัิการ ผลิตครูชา่งและ
ผู้บริหารเทคโนโลยี
ทางการศกึษา 
ผู้บริหาร
สถานศกึษา
อาชีวศกึษา 

พฒันาโครงการวิจยัท่ี
สามารถเผยแพร่ใน
ระดบัสากลและ 
บรูณาการร่วมกบั 
การเรียนการสอนและ
บริการวิชาการ 

พฒันาโครงการบริการ
วิชาการท่ีบรูณาการ
ร่วมกบัการเรียน 
การสอนและการวิจยั 

พฒันาโครงการทํานุ
บํารุงศิลปวฒันธรรมท่ี
บรูณาการร่วมกบัการ
เรียนการสอนและวิจยั 

ความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

บคุลากรและ
นกัศกึษามีจิตอาสา 
และร่วมกนัรักษา
สิ่งแวดล้อม 

พฒันาองค์ความรู้ท่ี
เป็นประโยชน์ตอ่การ
ประยกุต์ใช้หรือใช้
ประโยชน์แก่สงัคมและ
ชมุชน 

บริหารจดัการ
โครงการบริการ
วิชาการให้ชมุชนหรือ
สงัคมได้มีสว่นร่วม
และพฒันาอยา่ง
ตอ่เน่ืองยัง่ยืน 

จดัโครงการให้ชมุชน
เป้าหมายมีสว่นร่วม 
ในการอนรัุกษ์
ศิลปวฒันธรรม 

บคุลากร บคุลากรสายวิชาการ
และสายสนบัสนนุ
ได้รับการพฒันา
ความรู้ ทกัษะเพ่ือให้
มีความสามารถใน
การปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ
และประสทิธิผล 

บคุลากรสายวิชาการ
และสายสนบัสนนุมี
ความสามารถในการ
ทําวิจยัเพ่ือพฒันา
ตนเองและงานประจํา 

บคุลากรสายวิชาการมี
ความสนใจในงาน
บริการวิชาการเพิ่ม
มากขึน้ บคุลากรสาย
สนบัสนนุมี
ความสามารถในการ
สนบัสนนุการบริการ
วิชาการตรงสายงาน
และบริการอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

บคุลากรสายวิชาการ
และสายสนบัสนนุมี
สว่นร่วมในการทํานุ
บํารุงศิลปวฒันธรรม 
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2.3 ระบบการปรับปรุงผลการดาํเนินงาน  
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมได้ดําเนินการบริหารและจดัการศกึษาให้มีความเช่ือมโยงทัง้เชิงคณุภาพและปริมาณ

ระหว่างการกํากับมาตรฐานตามคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษาของสํานกัมาตรฐานและ
คณุภาพอดุมศกึษา สําหนกังานคณะกกรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) และเกณฑ์ AUN-QA โดยแยกการบริหารจดัการ
ออกเป็น 3 สว่นหลกัได้แก่ ตวัป้อนเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) คณะมีการปรับปรุงการ
บริหารจดัการ  การจดัการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ โดยได้ทําการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือกําหนด
เป็น แผนพัฒนาการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  และในแต่ละ
ปีงบประมาณจะมีการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบตัิการประจําปีงบประมาณ โดยใช้ข้อมลูจากการบริหารความเสี่ยง  
การควบคมุภายในและผลการประเมินระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน (CUPT QA) ตามหลกัการของวงจร
การควบคมุคณุภาพ (Plan-Do-Check-Act : PDCA)   โดยมีคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการทําหน้าท่ีกํากบั
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในการปรับปรุงแก้ไขและ
พฒันาผลการดําเนินงานให้ดียิ่งขึน้ในแตล่ะรอบปีการศกึษาและปีงบประมาณ   

 

 
 

 
 นอกจากนี ้คณะยงัมีคณะกรรมการตา่ง ๆ  เพ่ือช่วยในการบริหารและจดัการตามแนวนโยบายการบริหารงาน
และแผนปฏิบตังิานประจําปี ได้แก่ 

 1. คณะกรรมการจดัทําแผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 2. คณะกรรมการจดังานโครงการสง่เสริมและทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรมไทยสูส่ากล 
 3. คณะกรรมการจดัทําแผนพฒันาบคุลากร คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

2561 
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 4. คณะกรรมการบริหาร สํานกังานคณบดี 
 5. คณะกรรมการดแูลระบบเครือขา่ย คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 6. คณะกรรมการพฒันาระบบบริหารฐานข้อมลู คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 7. คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 8. คณะกรรมการดแูลและจดัการผลประโยชน์และสวสัดกิาร คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 9. คณะกรรมการจดัทําแผนการเงิน คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 10. คณะกรรมการตรวจนบัเงินและเก็บรักษาเงิน 
 11. คณะกรรมการกิจการนกัศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 12. คณะกรรมการดําเนินการจดัการความรู้ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 13. คณะกรรมการบริหารระบบประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัคณะ 
 14. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
 15. คณะกรรมการวิจยัและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 16. คณะกรรมการจดัการสิง่แวดล้อมและอนรัุกษ์พลงังาน คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

       17. คณะกรรมการบริหารการจดักิจกรรมเสริมความเป็นครู คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
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ส่วนที่ 2 
ตวับ่งชีร้ายงานการประเมินตนเองระดบัคณะตามเกณฑ์ CUPT QA 

 
ตัวบ่งชี ้C.1 การรับและการสาํเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 

1. มีจํานวนผู้ เข้าศกึษาในแตล่ะหลกัสตูรไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของแผนกการรับสมคัรรวมทกุรอบการรับสมคัร 
2. มีจํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาตามแผนการเรียนในหลกัสตูรไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของจํานวนคงเหลือในชัน้ปี

สดุท้ายตามแผนการเรียน  (ระดบัปริญญาตรี) 
รายงานผลการดาํเนินงาน 

 ระดับปริญญาตรี 
คณะได้มีการรวบรวมข้อมลูการรับและการสําเร็จการศึกษาในแต่ละหลกัสตูร โดยใช้ข้อมลูจากงานทะเบียน

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

การรับสมคัรนกัศกึษาประจําปีการศกึษา 2560 มีจํานวนยอดผู้สมคัรเข้าศกึษาตอ่ระดบัปริญญาตรีลดลงแตมี่
จํานวนผู้ ลงทะเบียนเรียนในชัน้ปีท่ี 1 เพิ่มขึน้ จํานวนรวมทัง้สิน้ 377 คน เม่ือเทียบกับปีการศึกษา 2559 มีจํานวน        
ผู้ลงทะเบียนเรียนเพียง 347 คน คดิเป็นเพิ่มขึน้ 8.67%  แสดงให้เห็นว่าผู้ ท่ีเลือกเรียนหลกัสตูรตา่ง ๆ ในคณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมในภาพรวมได้เป็นท่ีนิยมเพิ่มขึน้   

จากสถิตกิารเข้าเรียนตอ่อตัรการรับสมคัรรวมทัง้หมดในปีการศกึษา 2560 พบว่าคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 74.47% 
เม่ือเทียบกบัปีการศกึษา 2558 และ 2559 พบว่ามีคา่ลดลงจาก 88.21 % และ 78.05% ตามลําดบั จากการวิเคราะห์
พบว่ามีบางหลกัสตูรเท่านัน้ท่ีต้องการรับจํานวนนกัศกึษาเพิ่มขึน้จากเดิมแตเ่น่ืองจากเป็นการรับสมคัรเป็นรอบสมทบ
ซึ่งมีช่วงเวลาในการประชาสมัพนัธ์น้อยมากทําให้ผู้สมัครไม่ทราบข้อมูลอย่างทนัเวลา จึงมีผลทําให้อัตราผู้ เรียนต่อ
จํานวนท่ีรับสมคัรมีคา่ลดลงอยู่ในช่วงคา่เฉล่ีย 45.00 % - 54.43 % ด้วยสาเหตดุงักลา่วนีจ้ึงทําให้คา่เฉล่ียในภาพรวม
ลดลงด้วยเช่นกนั 

เม่ือพิจารณาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาระหว่างการศึกษาพบว่าในภาพรวมของทัง้คณะ หลกัสตูรระดบั
ปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยรวมอัตราคงอยู่เท่ากับ 81.75 %  หลกัสตูรท่ีมีอัตราคงอยู่สูงสดุคือ สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เฉล่ีย 94.92% สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเฉลี่ย 89.79%  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 
82.75% สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา 73.48% สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 64.01% และสาขาวิชาวิศวกรร
แมคคาทรอนิกส์ 63.15%  

ปีการศกึษา 2560 ระดบัปริญญาตรี มีผู้ สําเร็จการศกึษาทัง้สิน้ 314 คน (สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 23 คน  
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 22 คน  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 18 คน สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 110 คน  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา 49 คน และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 92 คน) 
เม่ือเทียบจํานวนผู้จบระดบัปริญญาตรี ปีการศกึษา 2559  มีผู้ สําเร็จการศกึษาทัง้สิน้ 277 คน คิดเป็นเพิ่มขึน้ 13.35%  
และมีผู้ สําเร็จการศกึษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดในหลกัสตูรรวม จํานวน 227 คน คิดเป็น 70.27% ของนกัศกึษาชัน้ปี
สุดท้ายของคณะท่ีมีจํานวนรวม 323 คน  ซึ่งจํานวนผู้ สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาในหลักสูตรสูงเพิ่มขึน้จาก             
ปีการศกึษาก่อนนีท่ี้มีจํานวนเพียง 37.99%    โดยสว่นใหญ่มีคา่อตัราการสําเร็จการศกึษาตามระยะเวลาในหลกัสตูร
อยู่ท่ีประมาณ 71.47-79.96 %  ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  แต่ยงัมีบางสาขาวิชาท่ีอตัราการสําเร็จการศกึษายงัอยู่ในค่าระหว่าง 50.00-58.28% ได้แก่ 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและอตุสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
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ระดับบัณฑิตศึกษา     
การรับสมคัรนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาดําเนินการตามเกณฑ์และระเบียบการรับสมคัรของบณัฑิตวิทยาลยั 

โดยทําการประกาศรับสมคัรและสมคัรผา่นระบบรับสมคัรอนไลน์ของบณัฑิตวิทยาลยั จํานวนรอบการรับสมคัร จํานวนรับสมคัร
และช่วงเวลาในการสมคัรแต่ละสาขาเป็นไปตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารบณัฑิตวิทยาลยัและคณะกรรมการ
ประจําบณัฑิตวิทยาลยั http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx  ในภาพรวมทัง้หมดมีผู้สมคัร
เข้าศกึษาต่อในระดบัปริญญาโทรวมจํานวนทัง้สิน้ 49 คน และมีผู้สมคัรเข้าศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาเอกรวม 56 คน 
จากการเปิดรับสมคัรทัง้หมดจํานวน 4 รอบ  

ปีการศึกษา 2560 มีจํานนวนผู้ สําเร็จการศึกษารวม 102 คน เม่ือพิจารณาจํานวนผู้ สําเร็จการศึกษา            
ในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดจํานวน 59 คน หรือคิดเป็นจํานวนร้อยละ 57.84 ของผู้ สําเร็จการศึกษาทัง้หมด          
ในปีการศึกษา 2560 นี ้ โดยในปีการศึกษานีมี้จํานวนผู้ สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทมากกว่าปีการศึกษา 2559    
ท่ีมีผู้ สําเร็จการศกึษาเพียง 58 คน   

สําหรับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2560 มีผู้ สําเร็จการศึกษา 40 คน มีผู้ สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาใน
หลกัสตูรจํานวน 1 คน หรือคิดเป็น 2.5 % ของจํานวนผู้ สําเร็จการศึกษาทัง้หมด เม่ือเทียบกบัปีการศกึษา 2559  มี
ผู้ สําเร็จการศกึษา 52 คน จาก มีผู้ สําเร็จการศกึษาตามแผนการเรียน 3 ปี จํานวน 1 คน (1.92%)   

 
สถติกิารเข้าเรียนต่ออัตรการรับสมัครรวมทัง้หมด 

 
 
 

หลักสูตร 4-5 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (4 ปี) TM 40 35 87.50 50 26 52.00 80 38 47.50

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (4 ปี) TP 40 32 80.00 50 27 54.00 70 36 51.43

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (4 ปี)  TT 40 33 82.50 50 28 56.00 60 27 45.00

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี) TE-P 60 50 83.33 60 35 58.33 60 42 70.00

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี) TE-E 60 36 60.00 60 28 46.67 60 42 70.00

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (5 ปี) CEE 75 68 90.67 75 71 94.67 75 63 84.00

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (4 ปี) CED 40 36 90.00 40 37 92.50 30 31 103.33

รวม 4-5 ปี 355 290 81.69 385 252 65.45 435 279 64.14

หลักสูตรเทียบโอน 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (3 ปี บ่าย) TTE - P - T 35 35 100.00 25 27 108.00 40 36 90.00

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (3 ปี บ่าย) TTE - E - T 35 37 105.71 25 31 124.00 40 33 82.50

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (3 ปี บ่าย) TCT - T 35 30 85.71 20 0 0.00 30 29 96.67

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (2 ปี เช้า) TCT - R 35 39 111.43 20 37 185.00 110 98 89.09

รวมเทียบโอน 140 141 100.71 90 95 105.56 545 377 69.17

รวมท้ังหมด 495 431 87.07 475 347 73.05 980 656 66.94

88.21 78.05 74.47

สถิตกิารเข้าเรียนตอ่อัตราการรับสมัคร

เฉล่ีย เฉล่ีย เฉล่ีย

ประจําปกีารศึกษา 2559
รวม

รับ

รวมจํานวนท่ี

ลงทะเบียน

อ้ตราผู้เรียนต่อ

จํานวนรับ

ประจําปกีารศึกษา 2560
รวม

รับ

รวมจํานวนท่ี

ลงทะเบียน

อ้ตราผู้เรียนต่อ

จํานวนรับ

รวม

รับ

รวมจํานวนท่ี

ลงทะเบียน

อ้ตราผู้เรียน

ต่อจํานวนรับ

ประจําปกีารศึกษา 2558
สาขาวิชา
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การรับและการสาํเร็จการศกึษา ระดับปริญญาตรี 

หลกัสตูร ผู้ เข้าศกึษาตอ่ ผู้ สําเร็จการศกึษา 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 38 23 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 27 18 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอตุสาหการ 36 22 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 84 65 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 31 25 
วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา (5 ปี) 63 49 

 
หลกัสตูร (ป.ตรี เทียบโอน) ผู้ เข้าศกึษาตอ่ ผู้ สําเร็จการศกึษา 

ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 69 45 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 29 67 

 
การรับและการสาํเร็จการศกึษา ระดับปริญญาโท 

หลกัสตูร ผู้ เข้าศกึษาตอ่ ผู้ สําเร็จการศกึษา 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 0 8 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 1 9 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 0 39 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมมหาบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศกึษา 18 15 
วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา 7 4 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา 1 3 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา 13 24 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เพ่ือการศกึษา 

9 0 

 
 
การรับและการสาํเร็จการศกึษา ระดับปริญญาเอก 

หลกัสตูร ผู้ เข้าศกึษาตอ่ ผู้ สําเร็จการศกึษา 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา 9 4 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน 1 0 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา 12 13 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา 1 2 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา 9 13 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา 2 2 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
การศกึษา 

22 4 

ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศกึษา งดรับ นศ. 2 
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จากผลการดําเนินงานของคณะพบวา่ ในภาพรวมอตัรการเข้าศกึษาในแตล่ะหลกัสตูรในภาพรวมมีคา่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80 ของจํานวนรับสมคัรทัง้หมด สาเหตเุน่ืองมาจากการรับเพิ่มในรอบสมทบของบางหลกัสตูรไม่มีผู้สมคัรเรียน
จึงทําให้ค่าเฉล่ียรวมไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีกําหนดนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) กําหนดไว้ ซึ่งคณะจะดําเนินการ
กําหนดนโยบายการเพ่ิมช่องทางประชาสมัพนัธ์ให้เข้าถึงผู้สนใจสมคัรเรียนให้ทนัในช่วงเวลาท่ีมีการประกาศรับสมคัร 
สําหรับจํานวนผู้ สําเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนในหลักสูตรระดบัปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยรวมเกินกว่าท่ีนโยบาย
คณุภาพกําหนดไว้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของจํานวนคงเหลือในชัน้ปีสดุท้ายตามแผนการเรียน  (ระดบัปริญญาตรี) 
 
การประเมนิตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 
การรับและการสําเร็จการศกึษาของนกัศกึษา 3 

 
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. 

 
เอกสารอ้างองิ 

C.1-1 สถิตกิารรับนกัศกึษา ปีการศกึษา 2556-2560 
C.1-2 จํานวนนกัศกึษา ปีการศกึษา 2560 
C.1-3 ผู้ สําเร็จการศกึษา ปีการศกึษา 2560 
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ตัวบ่งชี ้C.2 การได้งานทาํของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวชิาชีพ 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 
1. บณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษาจากคณะได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีจํานวนเฉล่ียรวมไม่น้อย

กวา่ร้อยละ 80 
2. ระยะเวลาการได้งานทําเฉล่ียของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีของคณะไม่เกิน 3 เดือน 

รายงานผลการดาํเนินงาน 
 ระดบัปริญญาตรี จากข้อมูลย้อนหลงั 6 ปีของการได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ผู้ สําเร็จ
การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2554-2559 จะเห็นได้ว่า บณัฑิตท่ีจบการศกึษามีงานทําในอตัราเฉล่ียสงูขึน้  ซึ่งส่วนใหญ่
ทํางานอยู่ในบริษัทเอกชนถึง 143 คน จากผู้จบการศกึษาทัง้หมด 277 คน โดยเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ได้งานทํา 95.49% (79 คน)  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้งานทํา 91.54% (77 คน)  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและ          
อตุสาหการ ได้งานทํา 96.55% (30 คน) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา ได้งานทํา 91.84% (45 คน) สาขาวิชา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ได้งานทํา 60.00% (6 คน)  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  ได้งานทํา 85.72% (12 คน)       
สว่นใหญ่มีระยะเวลาการได้งานทําอยูร่ะหวา่ง 1-3 เดือน  (162 คน) โดยเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใช้เวลา
ในการหางานได้เร็วท่ีสดุ (2 เดือน) รองลงมา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (2.93) เงินเดือนเฉล่ียมาก
ท่ีสดุ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอตุสาหการ (20,666.67 บาท)  รองลงมาเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
(20,441.18 บาท)  จะสงัเกตได้ว่าในปีการศกึษานีบ้ณัฑิตท่ีได้งานทําภายใน 1 ปี มีจํานวนเพิ่มขึน้มากกว่าทกุปี และมี
จํานวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระน้อยลง ขณะเดียวกันอัตราเงินเดือนของผู้ สําเร็จการศึกษามีแนวโน้มสูงขึน้ทุก
หลกัสตูร แสดงวา่ผู้ สําเร็จการศกึษาสว่นใหญ่เลือกท่ีจะประกอบอาชีพกบัหน่วยงานหรือองค์กรมากกว่า  รวมทัง้จํานวน
บณัฑิตปริญญาตรีท่ียงัไม่ได้งานมีอตัราลดลงเช่นเดียวกนั  สรุปผลการดําเนินงานบรรลนุโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) 
ท่ีตัง้ไว้ จงึแสดงให้เห็นวา่หลกัสตูรตา่งๆ ท่ีจดัการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมสามารถผลติบณัฑิตท่ีเป็น
แรงงานได้ตรงตามเป้าหมายของตลาดแรงงาน และปณิธานของคณะท่ีได้ตัง้ไว้   แต่อย่างไรก็ตามคณะฯ จะได้นําผล
การสํารวจในครัง้นีไ้ปวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการหรือการกํากับในบางหลักสูตรท่ีมีอัตราการได้งานต่ํากว่า
นโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) ท่ีตัง้ไว้  

ข้อมูลระดับปริญญาตรี ทัง้คณะ 

รายการ 
หน่วย 

นับ 

ปีการศกึษาที่สาํเร็จ 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 

1. จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีทัง้หมด คน 273 246 287 250 241 277 
2. จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจการได้งานทํา คน 270 241 283 250  238 272 
3. จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําภายใน 1 ปี คน 125 109 155 200 176 224 
4. จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน 96 92 96 13 3 2 
5. จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีศกึษาตอ่ คน 10 8 15 11 6 8 
6. จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีเกณฑ์ทหาร คน - - - - -  
7. จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีอปุสมบท คน - - - - -  
8. จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศกึษา 
    แตไ่มไ่ด้เปล่ียนงาน 

คน 11 19 15 13 30 27 

9. จํานวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ียงัไมไ่ด้งาน คน 34 29 33 26 26 13 
ร้อยละของบัณฑติที่ได้งานทาํหรือประกอบอสิระภายใน 1 ปี ร้อยละ 86.35 86.32 88.04 88.50 87.13 91.34 
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ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรี 

ปีการศกึษา สาขาวชิา (ร้อยละ) 

ที่สาํเร็จ TM TP TT TE/TTE TTC CEE TCT CED 

2554 60.00 100.00 100.00 88.37 100.00 - 87.72 - 
2555 75.00 87.10 85.00 85.86 71.43 - 82.14 - 
2556 28.57 43.75 71.43 92.86 80.00 - 91.23 - 
2557 95.24 93.33 78.57 94.44 30.00 87.50 89.09 - 
2558 75.00 86.36 72.73 90.16 ปิด 86.21 94.44 78.26 
2559 85.00 93.75 60.00 88.51 ปิด 93.88 94.12 96.97 

หลกัสตูร วศ.บ.สาขาวิชา CEE เร่ิมมีผู้สําเร็จในปีการศกึษา 2557 
 

ระยะเวลาการได้งานทาํเฉล่ียของบัณฑิต ระดบัปริญญาตรี  

ปีการศกึษา สาขาวชิา (เดือน) 
ที่สาํเร็จ TM TP TT TE/TTE TTC CEE TCT CED 

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 2.30 4.08 2.82 2.18 2.00 2.50 2.36 - 
2558 2.00 2.19 2.50 2.38 ปิด 2.84 2.47 2.17 
2559 3.00 2.93 3.00 3.57 ปิด 3.00 3.54 2.00 

 
เงนิเดือนเฉล่ียของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  

ปีการศึกษา สาขาวชิา (บาท) 

ที่สาํเร็จ TM TP TT TE TTC CEE TCT CED 

2554 17,000.00 17,238.00 16,153.00 16,437.00 15,937.00 - 15,000.00  
2555 16,250.00 16,964.00 18,636.00 17,763.00 15,000.00 - 15,909.00  
2556 16,250.00 15,000.00 17,343.00 16,302.00 15,000.00 - 16,009.00  
2557 16,125.00 15,535.71 18,409.09 17,843.14 15,000.00 16,607.14 15,877.19  
2558 15,000.00 16,184.21 17,045.45 16,401.52 ปิด 15,900.00 16,265.82 17,272.73 
2559 20,000.00 20,666.67 22,083.33 19,772.73 ปิด 20,000.00 19,479.17 20,441.18 

 
 
ผลการประเมินตนเองระดบัคณะ  คะแนนที่ได้ 
การได้งานทําของบณัฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 4 
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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. 

 
เอกสารอ้างองิ 

C.2-1 รายงานการหางานทําของบณัฑิต รุ่นปีการศกึษา 2554-2559 
C.2-2 ระยะเวลาการได้งานทําเฉล่ียของบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี  
C.2-3 อตัราเงินเดือนเฉล่ียของผู้ สําเร็จการศกึษา 
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ตัวบ่งชี ้C.3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 
1. ผลการประเมินคณุภาพจากผู้ใช้บณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิมีคา่เฉล่ีย 

รวมไม่น้อยกวา่ 3.51 แตล่ะหลกัสตูร 

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) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ถกูประเมินแบ่งเป็นระดบัปริญญาตรี 57 คน ระดบัปริญญาโท 22 คน และระดบั
ปริญญาเอก 25 คน 
 ปีการศกึษา 2559 ภาพรวมผู้ใช้บณัฑิตมีความพงึพอใจเฉล่ีย 4.20  ในระดบัปริญญาตรี พบวา่  ด้านทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคา่คะแนนเฉล่ีย 3.84  ซึง่ต่ํากว่าคา่คะแนนเฉล่ีย 4.10 
ดังนัน้ ควรให้หลักสูตรปรับปรุง/เพิ่มเติมการใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อส่ือสาร พูด อ่าน เขียน และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์สรุปข้อมลูให้มากขึน้    ส่วนด้านอ่ืน ๆ มีค่าคะแนนเฉล่ียมากกว่า 4.00 แสดงว่า 
บณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษามีความรู้ความสามารถตรงตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติและสามารถ
ทํางานตอบสนองนายจ้างได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกบัระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก มีค่าคะแนนเฉล่ียมากกว่า 4.00  
แตย่งัคงมีคา่ใกล้เคียงกบัปีก่อนหน้านี ้สรุปผลการดําเนินงานในด้านนีบ้รรลเุป้าหมายตามนโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) 
ท่ีตัง้ไว้ 

 
ระดับคณะ  
ข้อมูลพืน้ฐานในภาพรวมของคณะ 

รายการข้อมูล 
หน่วย
นับ 

ปีการศกึษา 
2556 

(จบ 2555) 

2557 

(จบ 2556) 

2558 

(จบ 2557) 

2559 

(จบ 2558) 

2560 

(จบ 2559) 

1. จาํนวนผู้สาํเร็จการศกึษา คน 451 433 441 424 387 
1.1 ระดบัปริญญาตรี คน 246 287 250 241 277 
1.2 ระดบัปริญญาโท คน 176 112 127 96 58 
1.3 ระดบัปริญญาเอก คน 29 34 64 87 52 

2. จาํนวนบัณฑติที่ได้รับการประเมนิ คน 177 142 130 152 104 
2.1 ระดบัปริญญาตรี คน 61 58 50 73 57 
2.2 ระดบัปริญญาโท คน 103 58 55 33 22 
2.3 ระดบัปริญญาเอก คน 13 26 25 46 25 

3. ผลรวมค่าคะแนนที่ได้จากการประเมนิ
บัณฑติ 

คะแนน 745.31 595.31 554.25 644.91 436.71 

3.1 ระดบัปริญญาตรี คะแนน 254.53 237.19 205.00 300.76 233.54 
3.2 ระดบัปริญญาโท คะแนน 436.22 246.81 236.50 137.61 91.96 
3.3 ระดบัปริญญาเอก คะแนน 54.56 111.31 112.75 206.54 111.21 
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รายการข้อมูล 
หน่วย
นับ 

ปีการศกึษา 
2556 

(จบ 2555) 

2557 

(จบ 2556) 

2558 

(จบ 2557) 

2559 

(จบ 2558) 

2560 

(จบ 2559) 

4. คะแนนเฉล่ียการประเมนิคุณภาพบัณฑติ คะแนน 4.06 4.19 4.26 4.25 4.20 
4.1 ระดบัปริญญาตรี คะแนน 4.17 4.09 4.10 4.12 4.10 
4.2 ระดบัปริญญาโท คะแนน 4.24 4.26 4.30 4.17 4.18 
4.3 ระดบัปริญญาเอก คะแนน 4.20 4.28 4.51 4.49 4.45 

 
ผลการประเมินตนเองระดบัคณะ คะแนนที่ได้ 
คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ 4 
 

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 (คูเ่ทียบชัน้
นํา้ระดบัประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
World-class or 
Leading 
Practices) 
 

 
เอกสารอ้างองิ 

C.3-1 รายงานสรุปความพงึพอใจนายจ้าง รุ่นปีการศกึษา 2554-2557 
C.3-2 รายงานสรุปความพงึพอใจนายจ้าง รุ่นปีการศกึษา 2559 
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ตัวบ่งชี ้C.4 ผลงานของผู้เรียน 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 
1. จํานวนผลงานวิชาการ รางวลั และ/หรือการนําเอาผลงานไปใช้ประโยชน์ของผลงานนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี

เฉล่ียรวมทกุหลกัสตูร หลกัสตูรละไม่น้อยกวา่ 2 ผลงาน 
2. ร้อยละของผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตอ่ผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 20 
3. ร้อยละของผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตอ่ผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 100 

รายงานผลการดาํเนินงาน 
 คณะได้รวบรวมข้อมลูผลงานวิชาการของนกัศกึษาแตล่ะระดบัการศกึษา ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

ระดบัปริญญาตรี ได้เก็บข้อมลูย้อนหลงั 4 ปี (ปี พ.ศ.2556-2560) แยกเป็นสาขาวิชา ซึ่งสว่นใหญ่ผลงานของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีจะเป็น การแข่งขนัประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดบันานาชาติ ในปี พ.ศ.2559 ได้รับรางวลัเหรียญ
ทองระดบันานาชาติ ในงาน " 46th International Exhibition of Inventions  Geneva" ระหว่างวนัท่ี  11 - 15 เมษายน 
2561 ส่วนการแข่งขนัทางวิชาการจะเป็นผลงานการแข่งขนัทางวิชาการเร่ืองการสอน (TEACHING ACADEMY 
AWARD) ซึ่งเป็นการจดัแข่งขนัประจําทกุปีของกลุ่มมหาวิทยาลยัท่ีมีหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต เป็นการ
แข่งขนัระดบัภายในประเทศ โดยแต่ละสาขาวิชาของคณะได้รับรางวลัชนะเลิศและรองชนะเลิศทกุปี และได้รับรางวลั
รวมชนะเลิศ 5 ปีซ้อน นอกจากนีใ้นปี พ.ศ. 2560 ได้มีผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน           
4 บทความได้ร่วมนําเสนอผลงานในท่ีประชมุวิชาการระดบัชาติ สว่นการเผยแพร่ผลงานท่ีเป็นโครงงานของนกัศกึษาใน
ระดบัปริญญาตรี คณะได้รวบรวมนําเสนอเพื่อเผยแพร่สูส่าธารณะบนเว็ปไซต์ของคณะ เพ่ือให้บคุคลทัว่ไปได้รับทราบ
ถึงผลงานความก้าวหน้าของหลกัสตูรต่าง ๆ ท่ีจดัการเรียนการสอนตามอตัลกัษณ์ของคณะ “บณัฑิตท่ีคิดเป็น ทําเป็น 
ถ่ายทอดเป็น”  

ระดบัปริญญาโท  ซึ่งได้ทําข้อมูลผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลงั 5 ปี (พ.ศ.2555-2560) แยกเป็น
สาขาวิชา ซึ่งมีปริมาณบทความเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้านี ้เน่ืองจากมีผู้ สําเร็จการศกึษาเพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้านี ้
จํานวน 58 คน แตใ่นปีการศกึษา 2560 มีผู้ สําเร็จการศกึษาจํานวน 102 คน โดยมีจํานวนผลงานรวมทัง้สิน้ 45 ผลงาน 
แตอ่ย่างไรก็ตามผลงานท่ีรวบรวมเป็นผลงานท่ีนบัจากปี พ.ศ. จํานวนบทความและจํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาอาจจะไม่
สอดคล้องกนั   

ระดบัปริญญาเอก ซึ่งได้ทําข้อมูลผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลงั 5 ปี (พ.ศ.2555-2560) แยกเป็น
สาขาวิชา  ซึ่งมีจํานวนบทความเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้านี ้เน่ืองจากมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชมุวิชาการระดบัชาติและนานาชาติเพิ่มขึน้ รวมทัง้มีจํานวนบทความท่ีอยู่ในฐานข้อมลูกลุ่ม TCI 1 และ TCI 2 
เพิ่มขึน้  มีบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้านี ้ในภาพรวมมีบทความระดบันานาชาติ 68 เร่ือง บทความระดบัชาติ 16 เร่ือง โดยมี
จํานวนผู้ สําเร็จการศึกษาจํานวน 40 คน ซึ่งเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้านีท่ี้มีจํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาจํานวน 52 คน โดย
ผลงานของผู้ สําเร็จการศกึษาในปีการศกึษาก่อนนีไ้ด้รับการตอบรับและเผยแพร่ในปีถดัมาจึงทําให้จํานวนผลงานทาง
วิชาการของนกัศกึษาระดบัปริญญาเอกในปี 2560 มีจํานวนสงูมากขึน้ 
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 จากผลการดําเนินงานตามนโยบายคณุภาพท่ีกําหนไว้ สรุปได้ว่าการดําเนินงานของหลกัสตูรปริญญาตรีทุก

หลกัสตูรมีการเผยแพร่ผลงานโดยเฉล่ียรวมหลกัสตูรละไมน้่อยกวา่ 2 ผลงาน ซึง่เป็นไปตามนโยบายคณุภาพท่ีกําหนด
ไว้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม มีบางหลกัสตูรท่ีจําเป็นจะต้องเผยแพร่ผลงานให้มีจํานวนเพิ่มมากยิ่งขึน้ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถ
สะท้อนถึงศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอน  ส่วนร้อยละของผลรวมถ่วงนํา้หนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ตอ่ผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทนัน้ยงัไม่บรรลตุามนโยบายคณุภาพท่ีกําหนดไว้ แตมี่คา่ใกล้เคียง
กบันโยบายคณุภาพกําหนดไว้ ทัง้นี ้เน่ืองมากจากการนบัปีจบการศกึษาท่ีนกัศกึษาจบกบัการนบัจํานวนผลงาน
ใช้ ปี พ.ศ. ทําให้ข้อมลูไม่สอดคล้องกนั ร้อยละของผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตอ่ผู้ สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นไปตามค่านโยบายคุณภาพกําหนดทัง้นีเ้น่ืองมาจากผลงานส่วนใหญ่เป็น
ผลงานของนกัศกึษาท่ีจบการศกึษาก่อนหน้านี ้แตไ่ด้มีการเผยแพร่ภายหลงัการสําเร็จการศกึษา   
 
จาํนวนผลงานวชิาการนักศึกษาระดับปริญญาตรีแยกตามหลักสูตร 
 

หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี 

บทความวิจยั
ท่ีนําเสนอ 
และตีพิมพ์ 

การเผยแพร่
ผลงาน
ในเวปไซต์ 

การ
ประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

การแข่งขนั
ทางวิชาการ 

โครงงานของ 
นศ./อาจารย์ท่ี

นําไปใช้ประโยชน์
ภายนอก 

การจด 
อนสุิทธิบตัร / 
ลิขสิทธ์ิ / 
สิทธิบตัร    

วิศวกรรมเคร่ืองกล 0 2 0 2 0 0 
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 0 2 0 0 0 0 
วิศวกรรมการผลติและอตุสาหการ 0 2 0 1 0 0 
วิศวกรรมไฟฟ้า 0 1 0 1 0 0 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4 2 2 3 0 0 
วิศวกรรมโยธาและการศกึษา  0 1 0 3 0 0 

 
 
จาํนวนผลงานวชิาการนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาพรวมของคณะ  

รายการ หน่วยนับ ปี พ.ศ. 
  2556 2557 2558 2559 2560 

บทความวิจยัท่ีนําเสนอ และตีพิมพ์ เร่ือง 0 0 0 0 4 
การประกวดส่ิงประดิษฐ์ ชิน้งาน 3 9 1 11 2 
การแข่งขนัทางวิชาการ คน 6 6 18 7 10 
โครงงานของนกัศกึษา/อาจารย์ ท่ีนําไปใช้ประโยชน์
ภายนอก 

โครงงาน 0 0 0 0 0 

การจดอนสุทิธิบตัร / ลขิสทิธ์ิ / สทิธิบตัร    เร่ือง 0 1 0 0 0 
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จาํนวนผลงานวจิัยนักศึกษาระดับปริญญาโท (ระดับชาต ิ/ นานาชาต)ิ 

สาขาวชิา 
ปี พ.ศ.  

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

วิศวกรรมเคร่ืองกล 2/0 5/0 0/0 1/1 0/0 7/2 
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 
วิศวกรรมไฟฟ้า 6/0 18/0 8/0 3/1 0/0 2/4 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 40/0 10/0 4/0 6/1 1/0 23/0 
วิศวกรรมโยธาและการศกึษา 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/2 
เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา 3/0 5/0 7/1 11/0 2/0 1/0 
บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา 4/0 11/0 6/0 1/0 1/0 2/0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
การศกึษา 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

รวม 55/0 49/0 25/1 22/3 5/0 37/8 
 
 
จาํนวนผลงานวจิัยนักศึกษาระดับปริญญาเอก  (ระดับชาต ิ/ นานาชาต)ิ 

สาขาวชิา ปี พ.ศ. 
 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

วิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา 12/0 26/15 14/2 13/4 0/1 1/6 
คอมพิวเตอร์ศกึษา 0/4 2/0 3/1 2/3 1/2 29/6 
วิศวกรรมโยธาและการศกึษา 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2 0/0 
เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา 7/1 7/0 14/0 12/1 9/1 13/0 
บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา 8/0 11/2 9/0 9/0 8/0 16/0 
วิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศกึษา 7/0 7/1 2/1 5/4 1/0 2/1 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา 25/5 4/20 13/8 27/25 1/9 7/3 
รวม 59/10 57/38 55/12 68/37 20/15 68/16 
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ระดับปริญญาโท 

รายการข้อมูล 
หน่วย

นับ 
2556 2557 2558 2559 2560 

1. จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโททัง้หมด คน 112 127 93 58 102 
2. จํานวนผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เร่ือง 35 15 25 5 45 

2.1 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีตีพิมพ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่  เร่ือง - - - - - 
2.2 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชมุวิชาการระดบัชาติ  
เร่ือง 15 6 4 2 22 

2.3 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชมุวิชาการระดบันานาชาติ   

เร่ือง - - 2 - 12 

2.4 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดบัชาติท่ีไมอ่ยูใ่นฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. 
วา่ด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตม่หาวิทยาลยั
นําเสนอสภามหาวิทยาลยัอนมุติัและจดัทําเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนั
นบัแตว่นัท่ีออกประกาศ 

เร่ือง 2 -  - - 

2.5 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบตัร  เร่ือง - - - - - 
2.6 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู 

TCI  กลุม่ท่ี 2  
เร่ือง 15 - 6 3 3 

2.7 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดบันานาชาติท่ีไมอ่ยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ 
ก.พ.อ. วา่ด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
มหาวิทยาลยันําเสนอสภามหาวิทยาลยัอนมุติัและจดัทํา
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. 
ทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีออกประกาศ (ซึง่ไมอ่ยูใ่น 
Beall’s list) 

เร่ือง    - - 

2.8 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู 
TCI กลุม่ท่ี 1 

เร่ือง 2 9 13 - 8 

2.9 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง 1 - - - - 

2.10 ผลงานได้รับการจดสทิธิบตัร  เร่ือง - - - - - 
3. ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนกัศกึษา

และผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท 
 16.20 8.40 15.60 2.80 18.6 

4. ร้อยละของผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อ
ผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท 

ร้อยละ 14.46 6.61 16.80 4.83 18.23 
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ระดับปริญญาเอก 

รายการข้อมูล 
หน่วย

นับ 
2556 2557 2558 2559 2560 

1. จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกทัง้หมด คน 34 64 85 52 40 
2. จํานวนผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เร่ือง 70 37 105 35 84 

2.1 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชมุวิชาการระดบัชาติ   

เร่ือง 23 2 16 - 16 

2.2 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชมุวิชาการระดบันานาชาติ   

เร่ือง 30 6 34 4 15 

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

เร่ือง - - - - - 

2.4 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบตัร  เร่ือง - - - - - 
2.5 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู 

TCI กลุม่ท่ี 2  
เร่ือง 12 12 17 6 11 

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

เร่ือง - - 8 - 3 

2.7 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู 
TCI กลุม่ท่ี 1  

เร่ือง 5 16 30 15 36 

2.8 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง - 1 - 4 3 

2.9 ผลงานได้รับการจดสทิธิบตัร  เร่ือง - - - - - 
3. ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนกัศกึษา

และผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก 
 27.80 23.80 56.20 25.2 45.4 

4. ร้อยละของผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อ
ผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก 

ร้อยละ 81.76 37.18 66.12 48.46 101.35 
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การประเมนิตนเองระดับคณะ คะแนนท่ีได้ 
ผลงานของผู้ เรียน 4 

 
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. 

 
เอกสารอ้างองิ 

C.4-1 ผลงานวิชาการของอาจารย์และนกัศกึษา ปี 2555-2559 
C.4-2 ผลงานของนกัศกึษา ปี 2560 
C.4-3 ผลงานวิชาการของอาจารย์และนกัศกึษา ปี 2560 
C.4-4 สรุปผลการแขง่ขนั Teaching Academy Award ครัง้ท่ี 7 
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ตัวบ่งชี ้C.5 คุณสมบัตขิองอาจารย์  
นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 

1. คณาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึน้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 2 ตอ่ปี 
2. สดัสว่นนกัศกึษาตอ่อาจารย์ประจําเฉล่ียรวมไม่เกิน 20:1 สําหรับกลุม่สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
3. สดัสว่นนกัศกึษาตอ่อาจารย์ประจําเฉล่ียรวมไม่เกิน 30:1 สําหรับกลุม่สาขาวิชาครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

รายงานผลการดาํเนินงาน 
คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในคณะมีแนวโน้มท่ีมากขึน้ ตัง้แต่ปีการศึกษา 2555-2560  

สงัเกตได้จากตําแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์ เพิ่ม 1 คน รองศาสตราจารย์ เพิ่ม 3 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพิ่ม 1 
คน) รวมจํานวน 5 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.63 % เน่ืองจากคณะมีนโยบายสง่เสริมการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
และมีการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง อาทิเช่น การจดักิจกรรม KM เก่ียวกบัการขอทนุการวิจยั การสง่คณาจารย์เข้าร่วม
ฟังการบรรยายแนวทางการจัดทําผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย รวมทัง้
ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัเกณฑ์และแนวทางการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการผ่านทางระบบเอกสารของคณะฯ ทําให้
บคุลากรของคณะฯ มีความสนใจในการทําผลงานทางวิชาการและขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ 

ในภาพรวมจํานวนบุคลากรของแต่ละภาควิชามีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน แต่เน่ืองด้วยการฝึก
ปฏิบตักิารสอนและรายวิชาท่ีมีการทดลอง จําเป็นต้องมีการควบคมุชัน้เรียนอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน ดงันัน้จึงมีความจําเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ซึ่งบางส่วนเป็นนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาของ
คณะฯ ท่ีมีประสบการณ์ฝึกปฏิบตักิารสอนและการทดลองเฉพาะด้าน สําหรับรายวิชาบณัฑิตศกึษาได้เชิญบคุลากรจาก
ภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาเป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์จริงเสริมกบัการเรียนใน
รายวิชาท่ีสอนโดยคณาจารย์ประจํา ซึ่งถือว่าเป็นจดุแข็งท่ีได้ดําเนินการอย่างตอ่เน่ืองโดยมีการควบคมุจํานวนอาจารย์
พิเศษดงัแสดงไว้ในตารางท่ี 1   สําหรับการคิดค่า FTE ของอาจารย์ คิด 1 FTE เท่ากบัอาจารย์ประจํา 1 คน ส่วน
อาจารย์พิเศษคดิคา่ FTE จากชัว่โมงสอน   เม่ือนําไปคดิสดัสว่นกบัคา่ FTEs ของนกัศกึษา จะได้คา่ดงัตารางด้านลา่งซึง่
เม่ือเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์     
20 : 1 ผลดําเนินงานในปีการศกึษา 2560 สดัสว่น FTES นกัศกึษาตอ่จํานวนอาจารย์ประจําทัง้คณะ เท่ากบั 10.11 ซึง่มี
คา่ต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ของ สกอ. ถือได้ว่ามีการควบคมุคณุภาพดีขึน้ ทําให้สามารถควบคมุดแูลนกัศกึษาได้อย่าง
ทัว่ถึง  จากตารางท่ี 6 จะสงัเกตได้ว่า สดัส่วนอาจารย์ผู้สอนมีเพียงพอต่อจํานวนนกัศกึษา (ภาพรวมของคณะ อาจารย์ต่อ
นกัศกึษา 1 : 10.11) ซึง่ทําให้อาจารย์ผู้สอนสามารถพฒันาคณุภาพด้านการสอน มีเวลาในการทําผลงานวิชาการและวิจยั 
และมีเวลาให้ความช่วยเหลือดแูลนกัศกึษาในการทําวิทยานิพนธ์ สงัเกตได้ว่า สดัส่วนอาจารย์ต่อผู้สอนดําเนินการได้ดี
ขึน้กว่าปีท่ีแล้ว ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. (1 : 20) ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ เรียน  สรุปผลการดําเนินงานเป็นไปตาม
นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) ท่ีได้ตัง้ไว้  แต่อย่างไรก็ตามคณะฯ มีนโยบายเพิ่มจํานวนนักศึกษาในหลกัสูตรของ
ภาควิชาท่ีมีคา่ FTE ต่ํากว่าคา่เฉล่ียของคณะฯ โดยได้กําหนดนโยบายในการเพิ่มจํานวนนกัศกึษาในปีการศกึษาถดัไป
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   
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ตารางที่ 1  คุณวุฒแิละตาํแหน่งทางวชิาการของอาจารย์ของคณะ 

ตาํแหน่งทางวชิาการ 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
อาจารย์ประจาํ 116 113 111 112 108 108 

ศ.ดร. 1 0 1 1 2 3 
รศ.ดร. 16 16 15 19 19 22 
ผศ.ดร. 23 27 26 29 25 20 
รศ. 2 3 3 3 3 3 
ผศ. 8 8 6 8 8 9 
อ.ดร. 36 29 28 29 28 33 
อ. 30 30 32 21 23 18 

อาจารย์พเิศษ 34 35 32 22 22 23 
รวมทัง้หมด 150 148 143 134 130 131 

 
ตารางที่ 2 คุณวุฒขิองอัตรากาํลังสายวชิาการ ปีการศึกษา 2560 

ภาควิชา 
วฒิุการศกึษา ประเภทตําแหน่ง รวม 

ทัง้หมด เอก โท ตรี <ตรี อ. ผศ. รศ. ศ. 
ครุศาสตร์เคร่ืองกล 20 12 0 0 20 4 8 0 32 
ครุศาสตร์ไฟฟ้า 24 9 0 0 14 11 6 2 33 
ครุศาสตร์โยธา 11 4 0 0 2 9 3 1 15 
คอมพิวเตอร์ศกึษา 11 3 0 0 9 5 0 0 14 
ครุศาสตร์เทคโนโลยี 6 1 0 0 3 0 4 0 7 
บริหารเทคนิคศกึษา 6 1 0 0 3 0 4 0 7 

รวมทัง้หมด 78 30 0 0 51 29 25 3 108 
 
ตารางที่ 3 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ในคณะ 
 
ปีการศกึษา จํานวนอาจารย์ทัง้หมด

ต้นปีการศกึษา 
จํานวนอาจารย์ลาออก/เกษียณ 

ระหวา่งปีการศกึษา 
จํานวนอาจารย์ 
เข้าใหมร่ะหวา่ง 
ปีการศกึษา 

จํานวนอาจารย์
ทัง้หมด 

ปลายปีการศกึษา 
2555 114 7 9 116 
2556 116 5 4 116 
2557 110 4 2 111 
2558 108 7 11 112 
2559 112 7 3 108 
2560 108 2 2 108 
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ตารางที่  4 ค่า FTEs ของนักศึกษา แยกตามภาควชิา  

ภาควชิา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ครุศาสตร์เคร่ืองกล 226.60 286.14 248.53 237.96 243.40 235.59 
ครุศาสตร์ไฟฟ้า 419.31 550.46 401.32 327.08 418.11 409.59 
ครุศาสตร์โยธา 121.21 179.22 209.59 202.92 207.77 198.62 
คอมพิวเตอร์ศกึษา 207.28 286.72 342.85 322.63 294.53 262.12 
ครุศาสตร์เทคโนโลยี 37.13 46.26 48.75 51.52 37.84 2.00 
บริหารเทคนิคศกึษา 28.25 80.68 57.25 48.76 36.26 42.76 
ศนูย์บรูณาการ ฯ - - - - - 30.02 

รวม 1,039.78 1,429.48 1,308.29 1,190.87 1,237.88 1,180.64 
 
ตารางที่ 5  ค่า FTE ของอาจารย์ประจาํและอาจารย์พเิศษ  

ภาควชิา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
อาจารย์ประจาํ 116 113 111 129.92 108 108 
ครุศาสตร์เคร่ืองกล 34 32 31 29.81 33 32 
ครุศาสตร์ไฟฟ้า 38 37 35 32.42 32 33 
ครุศาสตร์โยธา 16 15 15 16.70 15 15 
คอมพิวเตอร์ศกึษา 14 15 15 27.06 14 14 
ครุศาสตร์เทคโนโลยี 7 7 7 14.71 7 7 
บริหารเทคนิคศกึษา 7 7 8 9.22 7 7 
อาจารย์พเิศษ 8.60 9.00 6.18 7.29 11.11 13.28 

รวม 124.60 122.00 117.18 137.21 119.11 121.28 
  
ตารางที่ 6 สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจาํ ระดับภาควชิาและคณะ 

ปีการศกึษา 
FTEs นักศกึษา ต่อ จาํนวนอาจารย์ประจาํ 

TM TE TTC 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 
2559 10.09 15.03 18.93 23.07 12.00   6.71 14.37 
2560 7.34 11.44 13.24 17.37 2.29 3.05 10.11 

หมายเหตุ  เกณฑ์มาตรฐานของสํานกัมาตรฐานและประเมินผลอดุมศกึษา สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
     กลุม่สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์   20 : 1 กลุม่สาขาวิชา ครุศาสตร์ / ศกึษาศาสตร์    30 : 1 
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ผลการประเมินตนเองระดบัคณะ คะแนนที่ได้ 
คณุสมบตัขิองอาจารย์ 4 

 
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. 

 
เอกสารอ้างองิ 

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

1. คณาจารย์ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจยัได้รับตีพิมพ์หรือเผยแพร่ไม่น้อยกวา่จํานวนของอาจารย์ประจํา 
2. มีหนงัสือหรือตําราท่ีได้รับการเผยแพร่ไม่น้อยกวา่ปีละ 1 ผลงาน 

รายงานผลการดาํเนินงาน 
คณะมีการรวบรวมข้อมลูอาจารย์ประจําแต่ละภาควิชาท่ีมีผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 

อาจารย์ได้รับรางวลัเหรียญเงินระดบันานาชาติ ในงาน  "46th International Exhibition of Inventions  Geneva"        
ณ นครเจนีวา สมาพนัธรัฐสวิส (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)   ผลงานระบบช่วยนําทางการผ่าตดัเปล่ียนข้อเข่าเทียม (Knee 
Operation Guidance Fabric Systems) ระหว่างวนัท่ี 11-15 เมษายน 2561 จากการแข่งขนัประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดบั
นานาชาต ิ จํานวน 1 รางวลั  และ ผศ.ดร.สยาม แกมขนุทด ได้รับการจดอนสุิทธิบตัร เร่ือง สตูรการผลิตแผ่นยางพาราท่ี
ใช้เป็นวสัดสุง่ถ่ายแรงในการทดสอบหาคา่กําลงัอดัของคอนกรีตและกรรมวิธีการผลติ 

คณะได้รวบรวมข้อมลูการเผยแพร่งานวิจยัท่ีมีการตีพิมพ์ในระยะเวลา พ.ศ.2556-2560 เม่ือพิจารณาจํานวน
บทความท่ีเผยแพร่เทียบกับจํานวนอาจารย์ประจําพบว่ามีจํานวนผลงานทางวิชาการรวมทัง้หมดไม่น้อยกว่าจํานวน
อาจารย์ประจํา แหลง่การเผยแพร่สว่นใหญ่จะเป็นการเผยแพร่ผลผลงานวิจยัท่ีอยู่ในฐานข้อมลู TCI  กลุม่ 1 จํานวน 44 
บทความ ลองลงมาเป็นวิจยัฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบันานาชาติ 
จํานวน 33 บทความ ซึ่งมีจํานวนมากกว่าบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดบัชาติท่ีมีจํานวน 31 บทความ  และมีจํานวนบทความวิจยัท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบั
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. สงูขึน้จากเดิมเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 20 บทความ   
จํานวนเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นถึงบุคลากรของคณะให้ความสําคญัในการทําวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยเพิ่มมากขึน้  
คณะได้กําหนดแผนเก่ียวกบัผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําไว้ในแผนปฏิบตัิการ ประจําปี และมีการติดตามผล
เป็นระยะ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  ตามกรอบการรายงานคํารับรองการปฎิบัติงานและการรายงานผลของ
แผนปฏิบตัิงานประจําปี และจากการท่ีมีการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดบัรองศาสตราจารย์เพิ่มขึน้  ทําให้มี
จํานวนหนงัสือหรือตําราท่ีได้รับการเผยแพร่เป็นไปตามนโยบายคณุภาพกําหด  ทัง้นีเ้พ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ทางวิชาการของหน่วยงานท่ีสามารถนําเอาผลงานวิจัยมาถ่ายทอดลงสู่บทเรียนสําหรับใช้ในการเรียนการสอนและ
พฒันาเนือ้หาทางวิชาการจากผลงานวิจยั  โดยคณะได้มีการสนบัสนนุทนุในการทําวิจยัและการผลิตหนงัสือและตํารา
ตดิตอ่กนัอยา่งตอ่เน่ือง  
   
ผลงานวชิาการ ระดับคณะ  

รายการ หน่วยนับ 
ปี พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 
การประกวดสิง่ประดษิฐ์ ชิน้งาน 3 1 2 2 
การแขง่ขนัทางวิชาการท่ีร่วมกบันกัศกึษา คน 16 9 8 10 
โครงงานของนกัศกึษา/อาจารย์ท่ีนําไปใช้
ประโยชน์ภายนอก 

โครงงาน 0 0 4 0 
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ผลงานวชิาการ ระดับคณะ  

รายการ 
หน่วย
นับ 

ปี พ.ศ. 
2556 2557 2558 2559 2560 

1. จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด คน 113 111 112 108 108 
2. จํานวนนกัวิจยัประจําทัง้หมด คน - - - - - 
3. จํานวนผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เร่ือง 239 172 198 123 141 
    3.1 บทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชมุวิชาการระดบัชาติ 

เร่ือง 73 34 22 15 31 

    3.2 บทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชมุวิชาการระดบัชาต ิ

เร่ือง - - - - - 

    3.3 บทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิ

เร่ือง 87 20 58 48 33 

    3.4 บทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ 

เร่ือง - - - - - 

    3.5 บทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดบัชาติท่ีไมอ่ยูใ่นฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ.วา่ด้วยหลกัการ การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
แตม่หาวทิยาลยันําเสนอสภามหาวิทยาลยัอนมุตัแิละจดัทําเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีออก
ประกาศ 

เร่ือง 1 1 1 - - 

    3.6 บทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดบัชาติท่ีไมอ่ยูใ่นฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. วา่ด้วย หลกัเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
แตม่หาวทิยาลยันําเสนอสภามหาวิทยาลยัอนมุตัแิละจดัทําเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีออก
ประกาศ 

เร่ือง - - - - - 

    3.7 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบตัร เร่ือง 1 1 1 - 1 
    3.8 บทความวิจยัท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุม่ท่ี 2 

เร่ือง 32 28 40 9 11 

    3.9 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุม่ท่ี 2 

เร่ือง 13 1 - - - 

    3.10 บทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดบันานาชาตท่ีิไมอ่ยูใ่นฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. วา่ด้วย หลกัเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตม่หาวทิยาลยันําเสนอสภามหาวิทยาลยัอนมุตัแิละจดัทําเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีออก
ประกาศ (ซึง่ไมอ่ยูใ่น Beall’s list) 

เร่ือง - - 
 

8 - 2 

    3.11 บทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดบันานาชาตท่ีิไมอ่ยูใ่นฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. วา่ด้วย หลกัเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตม่หาวทิยาลยันําเสนอสภามหาวิทยาลยัอนมุตัแิละจดัทําเป็นประกาศ

เร่ือง - - - - - 
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รายการ 
หน่วย
นับ 

ปี พ.ศ. 
2556 2557 2558 2559 2560 

ให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีออก
ประกาศ (ซึง่ไมอ่ยูใ่น Beall’s list) 
    3.12 บทความวิจยัท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุม่ท่ี 1 

เร่ือง 12 52 51 37 44 

    3.13 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐาน ข้อมลู 
TCI กลุม่ท่ี 1 

เร่ือง 1 5 - - - 

    3.14 บทความวิจยัท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง 17 23 12 14 20 

    3.15 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติท่ี
ปรากฏในฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง - - - -  

    3.16 ผลงานได้รับการจดสทิธิบตัร 
 

เร่ือง - 5 - - - 

    3.17 ผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดบัชาติวา่จ้างให้ดําเนินการ เร่ือง - - - 3 - 
    3.18 ตําราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ผลงาน 2 2 5 2 2 

    3.19 ตําราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ีผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการแตไ่มไ่ด้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

ผลงาน - - - 3 2 

   
ในปีการศกึษาท่ีผา่นมามีบคุลากรผลติตําราและหนงัสือรวมจํานวนทัง้สิน้ 4 เลม่ ได้แก่  
1. พลัลภ พิริยะสรุวงศ์ (2560) ยทุธศาสตร์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา พมิพ์

ครัง้ท่ี 2  กรุงเทพฯ : ศนูย์ผลติตํารา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
2. ปณิตา วรรณพรุิณ (2560)  นวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา กรุงเทพฯ : ศนูย์ผลติ

ตํารา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
3. ปณิตา วรรณพรุิณ (2560)  การออกแบบและพฒันานวฒันกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารเพ่ือ

การศกึษา กรุงเทพฯ : ศนูย์ผลิตตํารา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
4. พฒัพงศ์ อมรวงศ์ (2560) ระบบคอมพิวเตอร์ กรุงเทพฯ : ศนูย์ผลติตํารา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
 
ผลการดําเนินงานของคณะเป็นไปตามนโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) ท่ีกําหนดไว้ ทัง้นีเ้น่ืองมาจากมีการจดัทํา

แผนปฏิบตังิานประจําปี มีการมอบหมายงานผา่นคํารับรองของหน่วยงานกระจายไปยงัภาควิชาตา่ง ๆ รวมทัง้นโยบาย
การสง่เสริมการวิจยัของคณะจงึทําให้คณาจารย์มีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจยัได้รับตีพิมพ์หรือเผยแพร่ไม่น้อย
กวา่จํานวนของอาจารย์ประจํา และมีหนงัสือหรือตําราท่ีได้รับการเผยแพร่ไม่น้อยกวา่ปีละ 1 ผลงาน  

 
ผลการประเมินตนเองระดบัคณะ คะแนนท่ีได้ 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนกัวจิยั 4 
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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.    

เอกสารอ้างองิ 
C.6-1  ผลงานวิจยัอาจารย์และนกัศกึษา ปีการศกึษา 2555-2559 
C.6-2  ผลงานวิจยัอาจารย์และนกัศกึษา ปีการศกึษา 2560 
C.6-3  รางวลัการประกวดสิง่ประดษิฐ์/นวตักรรม ประจําปี 2560   
C.6-4  รางวลัการแขง่ขนัวิชาการเร่ืองการสอน (Teaching Academy Award) ครัง้ท่ี 7 
C.6-5  อนสุทิธิบตัร 
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ตัวบ่งชี ้C.7 การกาํกับมาตรฐานหลักสูตร 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 
1. จํานวนหลกัสตูรท่ีผา่นเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 100%  
2. มีแผนพฒันาคณุภาพของหลกัสตูรในคณะ 100% 

รายงานผลการดาํเนินงาน 
 ปีการศกึษา 2560 คณะเปิดหลกัสตูรทัง้หมด 21 หลกัสตูร ในระดบัหลกัสตูรได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร เพ่ือจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร ควบคมุ กํากบั ดแูล 
ตดิตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร รวบรวมและจดัเก็บข้อมลูในการ
จดัทํารายงานการประเมินตนเองของหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN-QA  ซึง่จะมีการประชมุร่วมกนัในการจดัทําแผนพฒันา
คณุภาพ (นโยบายคณุภาพ) ทกุเดือน  และได้รับการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาโดยคณะกรรมการประเมิน
คณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูรท่ีคณะได้แตง่ตัง้ขึน้ปรากฏวา่ทกุหลกัสตูรผา่นเกณฑ์มาตรฐานทัง้หมด (100%)  
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
  

 
ปีการศกึษา 

หลักสูตร / สาขาวชิา 2558 2559 2560 

 
คะแนน องค์ 1 

สกอ. 

องค์ 2  

(AUN QA) 

องค์ 1 

สกอ. 

องค์ 2  

(AUN QA) 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ 
 

    

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ผา่น 2 3 ผา่น 3 
 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ผา่น 2 3 ผา่น 3 
 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและอตุสาหการ ผา่น 2 2 ผา่น 3 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผา่น 2 3 ผา่น 3 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผา่น 2 2 ผา่น 3 
วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ       
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา (5 ปี) ผา่น 2 3 ผา่น 3 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑติ      
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  ผา่น 2 3 ผา่น 3 
 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ไมผ่า่น 2 3 ผา่น 4 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผา่น 2 3 ผา่น 3 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา ผา่น 2 3 ผา่น 3 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา ผา่น 2 4 ผา่น 3 
 สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา ผา่น 2 2 ผา่น 3 
วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ      
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา ผา่น 2 2 ผา่น 3 
วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ      
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา ยงัไม่เปิด 2 2 ผา่น 3 
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ปีการศกึษา 

หลักสูตร / สาขาวชิา 2558 2559 2560 

 
คะแนน องค์ 1 

สกอ. 

องค์ 2  

(AUN QA) 

องค์ 1 

สกอ. 

องค์ 2  

(AUN QA) 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ      
     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา ผา่น ผา่น 2 ผา่น 3 
     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน ยงัไม่เปิด ยงัไม่เปิด - ผา่น 3 
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา ผา่น ผา่น 2 ผา่น 3 
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา ผา่น ผา่น 2 ผา่น 3 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา ผา่น ผา่น 2 ผา่น 3 
     สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา ผา่น ผา่น 2 ผา่น 3 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา ผา่น ผา่น 2 ผา่น 3 

   
สรุปผลการดาํเนินงานของคณะ 

รายการ หน่วยนับ ปีการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 

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

3. ร้อยละของหลกัสตูรท่ีผา่นเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร ร้อยละ 90.48 77.27 100.00 100.00 
  
 ผลการดําเนินงานของคณะในตวับ่งชีนี้ไ้ด้มีการตรวจนําเกณฑ์ในการตรวจประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
ระดบัหลกัสตูร ตามข้อกําหนด CUPT AUNQA มาเป็นตวักําหนดนโยบายคณุภาพระดบัหลกัสตูรเพ่ือให้แตล่ะหลกัสตูร
ไปดําเนินการจดัทําแผนพฒันาหลกัสตูรสําหรับการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพตามข้อกําหนด ซึง่ในสว่นนีไ้ด้มีการ
ดําเนินการร่วมกนัของทกุหลกัสตูรผ่านการประชมุของตวัแทนผู้บริหารหลกัสตูรต่างๆ เม่ือพิจารณาผลจากการประเมิน
ประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูรในภาพรวมถือว่ามีแนวโน้มผลการดําเนินงานของแต่ละหลกัสตูรท่ีดีขึน้และหลกัสตูรทกุ
หลกัสตูรผ่านการประเมินคณุภาพตามข้อกําหนด CUPT AUNQA  100% ตามนโยบายคณุภาพ (ค่าคาดหวงั) ท่ี
กําหนดไว้ 
  
ผลการประเมินตนเองระดบัคณะ คะแนนที่ได้ 
การกํากบัมาตรฐานหลกัสตูร 4 
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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. 

 
เอกสารอ้างองิ 
 C.7-1  คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 

C.7-2  รายงานการประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 
C.7-3  นโยบายคณุภาพระดบัหลกัสตูร 
C.7-4  แผนพฒันาคณุภาพหลกัสตูร 
C.7-5  นโยบายคณุภาพระดบัคณะ 
C.7-6  ผลประเมินหลกัสตูร 
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ตัวบ่งชี ้C.8 การปฏบิัตติามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 
 
ตัวบ่งชี ้C.8.1 การปฏบิัตติามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจาํคณะ 
นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 

1. ผลการประเมินการปฏิบตัติามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการประจําคณะ ไมน้่อยกวา่ 4.00 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

1.  กรรมการประจําส่วนงานวิชาการ   ปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 และข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วา่ด้วยคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ พ.ศ. 2551 ข้อ 9   
            2. กรรมการประจําสว่นงานวิชาการ  มีการจดัทําแผนปฏิบตักิารตามแผนพฒันาการศกึษาคณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 (ระยะ 5 ปี) แผนปฏิบตักิาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึง่บคุลากร
มีสว่นร่วมในการกําหนดแผนจากการสมัมนาคณะ เม่ือวนัท่ี 14 มิถนุายน 2559 ณ โรงแรม ภริูมาศ 
            3. กรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ปฏิบตัติามกฎ ระเบียบและข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วา่ด้วยคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ พ.ศ. 2551 ข้อ 9  
            4. กรรมการประจําสว่นงานวิชาการ กํากบั ตดิตามผลการดําเนินงานให้บรรลเุป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์/
แผนปฏิบตักิารประจําปี จากรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ 
ทกุปี พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะแก่สว่นงาน/หน่วยงานในด้านตา่ง ๆ ด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั มีการควบคมุการ   
ใช้จา่ยเงินด้วยระบบบญัชี 3 มิต ิ ด้วยความซ่ือสตัย์ โปร่งใสตรวจสอบได้ การจดัการฐานข้อมลู และมีกํากบัดแูลการ
ควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

5.  กรรมการประจําสว่นงานวชิาการ ดําเนินการบริหารจดัการสว่นงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล 10 ข้อ  
    ในปีการศึกษา 2560 กรรมการประจําส่วนงานวิชาการได้มีการประเมินตนเองและรายงานผลประเมินในท่ี

ประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ โดยผลประเมินเฉล่ียภาพรวม เท่ากับ 4.59 (มากท่ีสดุ)  ซึ่งมากกว่าปี
การศกึษา 2559 (4.53) ซึง่มีผลประเมินดงันี ้  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามการปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจาํส่วนงานวชิาการ   

ความคดิเหน็ Χ  S.D. แปลผล 
1. การปฏิบตัิงานตามบทบาทอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ 

1.1 คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ทําพนัธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าท่ีท่ี
กําหนดในพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
1) ความเข้าใจบทบาทและอํานาจหน้าท่ีของกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ 

ตามพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2) การปฏิบตัิงานตามภาระหน้าท่ีท่ีกําหนดในพระราชบญัญตัิ มหาวิทยาลยั 
       เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

  
 

4.62 
 

4.69 

 
 
.500 

 
.479 

 
 
มากท่ีสดุ 

 
มากท่ีสดุ 

                                                                        ค่าเฉล่ีย 4.66 .473 มากที่สุด 

1.2 คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ กําหนดยทุธศาสตร์ทิศทางและนโยบาย 
      การบริหารสว่นงาน 

          1) พิจารณานโยบายและแผนงานของสว่นงานวิชาการให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ 
              ของสว่นงาน 

 
 

4.56 
 

 
 

.629 
 

 
 

มากท่ีสดุ 

          2) การพิจารณาระเบียบและข้อบงัคบัของสว่นงาน 4.62 .619 มากท่ีสดุ 
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          3) การพิจารณาหลกัสตูร และรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสตูรการเรียนการสอน 4.75 .447 มากท่ีสดุ 
          4) การเสนอแตง่ตัง้และถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ  
              รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
              ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิเศษของสว่นงาน 

4.56 .727 มากท่ีสดุ 

          5) การพิจารณากําหนดนโยบายงานวิจยั และงานบริการวิชาการ 4.56 .727 มากท่ีสดุ 
          6) การวดัผล ประเมิน อนมุตัิและควบคมุมาตรฐานการศกึษาของสว่นงาน 4.69 .479 มากท่ีสดุ 
          7) การประกนัคณุภาพการศกึษา เพ่ือพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา 
              ของสว่นงาน 

4.50 .632 มาก 

                                                                                          ค่าเฉล่ีย 4.61 .528 มากที่สุด 
1.3 คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ปฏิบตัติามกฎ ระเบยีบและข้อบงัคบัของ

สว่นงาน 
1) การปฏิบตัติามกฎ ระเบยีบและข้อบงัคบัของสว่นงาน 

 
 

4.81 

 
 

.403 

 
 

มากท่ีสดุ 
            2) การแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีเฉพาะแทนคณะกรรมการ 
                ประจําสว่นงาน 

4.50 .516 มาก 

            3) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีหวัหน้าสว่นงานวิชาการมอบหมาย 4.56 .629 มากท่ีสดุ 
ค่าเฉล่ีย 4.62 .453 มากที่สุด 

1.4 คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ติดตามผลการดาํเนินงานของสว่นงาน
ให้บรรลเุป้าหมาย 
1) การเอาใจใสแ่ละความระมดัระวงั 

 
 

4.56 

 
 

.512 

 
 

มากท่ีสดุ 

2) ซ่ือสตัย์สจุริต และรักษาผลประโยชน์ของสว่นงาน 4.81 .403 มากท่ีสดุ 

3) ปฏิบตัิตามกติกา 4.81 .403 มากท่ีสดุ 
4) โปร่งใสและเปิดเผย 4.81 .403 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย 4.75 .365 มากที่สุด 
    1.5 คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ดําเนินงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล    

1) หลกัประสิทธิผล 4.69 .479 มากท่ีสดุ 
2)  หลกัประสิทธิภาพ 4.81 .403 มากท่ีสดุ 
3)  หลกัตอบสนอง  4.62 .619 มากท่ีสดุ 
4)  หลกัภาระรับผิดชอบ 4.75 .447 มากท่ีสดุ 
5)  หลกัความโปร่งใส 4.75 .447 มากท่ีสดุ 
6)  หลกัการมีสว่นร่วม 4.56 .629 มากท่ีสดุ 
7)  หลกัการกระจายอํานาจ 4.69 .479 มากท่ีสดุ 
8)  หลกัการนิตธิรรม 4.75 .447 มากท่ีสดุ 
9)  หลกัความเสมอภาค 4.62 .619 มากท่ีสดุ 
10) หลกัมุง่เน้นฉนัทามต ิ 4.69 .479 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย 4.69 .427 มากที่สุด 
ค่าเฉล่ียรวมข้อ 1 4.67 .418 มากที่สุด 
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2. การจดัประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ    
2.1 ความเหมาะสมของความถ่ีในการจดัประชมุของคณะกรรมการประจํา 

           สว่นงานวิชาการ 
4.53 .516 มากท่ีสดุ 

2.2 ความเหมาะสมของการประชมุ (กําหนดให้มีการสง่วาระลว่งหน้าอยา่งน้อย  
      2 สปัดาห์ ก่อนการประชมุ) 

4.53 .640 มากท่ีสดุ 

2.3 ความเหมาะสมของวาระการประชมุแตล่ะครัง้ 4.50 .519 มาก 

2.4 ความเหมาะสมของเอกสาร ข้อมลูประกอบวาระการพิจารณาเพียงพอตอ่ 
      การตดัสินใจของคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ 

4.53 .516 มากท่ีสดุ 

2.5 ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช้ในการประชมุของคณะกรรมการประจํา 
      สว่นงานวิชาการ 

4.53 .516 มากท่ีสดุ 

2.6 การจดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ มีความ 
      ชดัเจน ครบถ้วน ถกูต้อง 

4.53 .516 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ียข้อ 2 4.52 .391 มากที่สุด 

ค่าเฉล่ียโดยภาพรวม 4.59 .380 มากที่สุด 
 

สรุปผลการดาํเนินงานของคณะ 

ค่าคาดหวัง 
รายการ 

ปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการประจาํคณะ 4.44 4.38 4.29 4.49 4.53 4.59 4.00 
 
ผลการประเมินตนเองระดบัคณะ  คะแนนที่ได้ 
การปฏิบตัติามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการประจําคณะ 5 

 
 ตามผลประเมินจะเห็นได้วา่กรรมการประจําสว่นงานวิชาการบริหารงานด้วยหลกัธรรมาภิบาลทัง้ 10 ข้อ ได้
คา่เฉล่ีย 4.69 จากระดบั 5 โดยใช้หลกัประสทิธิภาพมากท่ีสดุ (4.81)  รองลงมา ได้แก่ หลกัภาระรบัผิดชอบ (4.75)    
หลกัความโปร่งใส (4.75) และหลกันิติธรรม (4.75) ซึง่แสดงให้เห็นวา่ มีการติดตามผลตามแผนปฏิบตักิารประจําปี และหา
มาตรการในการดําเนินงานให้บรรลตุามแผนอยา่งตอ่เน่ืองเป็นระบบ มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นอยา่งดี 
ได้แก่ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบตังิาน เช่น การนําระบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ (e-doc) 
มาใช้ในระบบงานสารบรรณ  และจดัทําเอกสารประชมุทาง google drive  ซึง่เป็นการประหยดักระดาษได้เป็นอยา่งดี  
มีการทํางานอยา่งซ่ือสตัย์ สจุริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยดึกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบัตามมหาวิทยาลยัอยา่ง
เคร่งครัด   
 จากผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลงั 5 ปี พบวา่ตัง้แตปี่ 2557 เป็นต้นมามีผลการประเมินแนวโน้มสงูขึน้ 
และสงูกวา่เกณฑ์นโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) ท่ีตัง้ไว้ ซึง่เป็นภาพสะท้อนให้เห็นการพฒันาบทบาทและหน้าท่ีของ
กรรมการประจําคณะท่ีมีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง แตอ่ยา่งไรก็ตามสิง่ท่ีสามารถพฒันาได้ในปีตอ่ ๆ ไป อาจ
ปรับเปล่ียนข้อคําถามในการประเมินให้มีความท้าทายมากขึน้เพ่ือปรับกลยทุธ์ในการทํางานให้มีพฒันาการท่ีสงูขึน้
ตอ่ไป  
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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. 

 
เอกสารอ้างองิ 

C.8.1-1  แผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560-2564)  
C.8.1-2  แผนปฏิบตักิาร ปีงบประมาณ 2561 
C.8.1-3  ข้อบงัคบัวา่ด้วยคณะกรรมการประจําสว่นงาน 
C.8.1-4 ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ปีการศกึษา 2560 
C.8.1-5  รายงานแผน/ผลปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (รอบ 12 เดือน) 
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ตัวบ่งชี ้C.8.2 การปฏบิัตติามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารคณะ 
 
ตัวบ่งชี ้C.8.2 สมรรถนะคณบด ี
นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 

1. ผลการประเมินการปฏิบตัติามบทบาทหน้าท่ีผู้บริหารคณะ ไม่น้อยกวา่ 4.00 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

 ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีของคณบดี มีการประเมินภายใต้หวัข้อท่ีครอบคลุมใน
ประเดน็ดงันี ้ 

1. ด้านสมรรถนะคณบดี  ได้คะแนน  87.55 จากคะแนนเตม็ 100   
มหาวิทยาลยัมีข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วา่ด้วย การประเมินผล 

การปฏิบตัิงานของอธิการบดี และหวัหน้าสว่นงาน พ.ศ. 2557  ประกาศ ณ วนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2557   โดยสภา
มหาวิทยาลัยมีการออกคําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการทุกรอบ      
การปฏิบตัิงานท่ีดํารงตําแหน่ง  ซึง่ในปีการศกึษา 2560  สภามหาวิทยาลยั ได้ออกคําสัง่ท่ี 039/2560  สัง่ ณ วนัท่ี 3 
สิงหาคม 2560  โดยประเมินผลการปฏิบตัิงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินหวัหน้าส่วนงานท่ีกําหนดใน
ข้อบงัคบัฯ   
      1.1 ด้านการบริหารงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลยั ได้คะแนน 22.20 จากคะแนนเตม็ 25  
                   1.2. ด้านประสทิธิผลของแผนปฏิบตังิานประจําปี  ได้คะแนน 20 จากคะแนนเตม็ 25 
         1.3. ด้านความสามารถในการบริหาร ได้คะแนน 22.31 จากคะแนนเตม็ 25 
.          1.4 ด้านการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล  ได้คะแนน 23.04 จากคะแนนเตม็ 25 
 

ประเดน็การประเมนิผล 
ปีการศกึษา 

2556 2557 2558 2559 2560* 
1. ด้านการบริหารงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลยั 21.05 22.52  23.00 23.11 22.20 
2. ด้านประสิทธิผลของแผนปฏิบตัิงานประจําปี 22.25 25.00 20.00 25.00 20.00 
3. ด้านความสามารถในการบริหาร 20.95 23.42 23.75 22.23 22.31 
4. ด้านการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 21.28 23.81 24.03 22.80  23.04  

คะแนนที่ได้ 85.53 

(4.28) 

94.75  

(4.74) 

90.78 

(4.54) 

93.14 

(4.66) 

87.55 

(4.38) 
 
*ปีการศึกษา 2560 ประเมินคณบดีคนปัจจุบนั (รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร) ปีแรก  ส่วนปีการศกึษา 2556-2559 ประเมินคณบดีคนเก่า            
ผศ.ดร.พนาฤทธ์ิ  เศรษฐกลุ 
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2. ด้านสมรรถนะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 1) ด้านประสทิธิผลการบริหารหลกัสตูร  ได้คะแนน 4.19 
 

ประเดน็การประเมิน   S.D. แปลผล 
การบริหารหลักสูตร/พฒันาหลักสูตร 
1. มีการควบคมุ กํากบัดแูลให้มีการปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 4.29 0.63 มาก 
2. มีการบริหารหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานการอดุมศกึษาและกรอบมาตรฐาน 
คณุวฒิุวิชาชีพ 4.29 0.60 มาก 

ประเดน็การประเมิน   S.D. แปลผล 
3. มีการควบคมุ กํากบักระบวนการจดัการเรียนการสอนและประเมินผลผู้ เรียนอยา่ง 
เป็นระบบ 

4.10 0.66 มาก 

4. มีการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ 4.11 0.62 มาก 
5. มีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 4.14 0.75 มาก 

คา่เฉล่ีย 4.19 0.66 มาก 
 
 2) ด้านประสทิธิผลของการบริหารงานตามตวับง่ขีห้ลกัในแผนยทุธศาสตร์ระดบัคณะ     ซึง่สอดคล้องกบั 
มหาวิทยาลยั ได้คะแนน 4.16  

ประเดน็การประเมิน   S.D. แปลผล 
ประสทิธิผลของการบริหารงานตามตัวชีห้ลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ 
1. ผลการปฏิบตัิงานบรรลเุป้าหมายของตวัชีว้ดัท่ีกําหนดในแผนกลยทุธ์ 4.16 0.62 มาก 
2. มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบตัิงานและนําผลมาพฒันา ปรับปรุงการ
ปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง เป็นระบบ 4.16 0.66 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.16 0.64 มาก 
 
 3)  ด้านการแสวงหารายได้   คณะมีการดําเนินงานตามแผนกลยทุธ์ทางการเงิน (พ.ศ. 2555-2559)   โดย 
คณะมีการให้บริการทางวิชาการหลายประเภท  ได้แก่  งานบริการทดสอบ ตรวจสอบวสัด ุ จดัฝึกอบรม สมัมนาให้กบั
หน่วยงานภายนอก งานสํารวจและวิเคราะห์โครงสร้าง  และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก
ทัง้ภาครัฐและภาคอตุสาหกรรม จํานวน 4  หน่วยงาน เพ่ือแสวงหารายได้เพิ่มขึน้  ซึง่ในปีงบประมาณ 2559  มีรายได้ 
9,108,800.00 บาท  ปีงบประมาณ 2560 มีรายได้ 12,504,016.04 บาท  ได้คะแนน 3.98 

  
ประเดน็การประเมิน   S.D. แปลผล 

การแสวงหารายได้ 
1. มีการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือแสวงหา
รายได้เพ่ิมเติม 

3.98 0.76 มาก 
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 4) ด้านการบริหารงานและความรับผิดชอบท่ีตอบสนองความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ได้คะแนน 4.10      
ประเดน็การประเมิน   S.D. แปลผล 

การบริหารยุทธศาสตร์ 

1. มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าท่ีและผลงานตอ่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 4.21 0.61 มาก 
2. มีการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเพ่ือนํามาปรับปรุง 4.10 0.71 มาก 
การบริหารความเส่ียง    
1. มีการบริหารความเส่ียงตอ่ปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ่การดาํเนินงานตามพนัธกิจ 4.01 0.51 มาก 
ระบบสารสนเทศในการตัดสนิใจเชิงบริหาร    
1. มีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ 4.20 0.77 มาก 
การจดัการความรู้ในคณะ    
1. มีการจดัเก็บรวบรวมองค์ความรู้ตา่ง ๆ เผยแพร่ไว้ในคลงัความรู้ของคณะอยา่ง 
ตอ่เน่ือง 3.99 0.79 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.10 0.68 มาก 
 

ประเดน็การประเมนิ   แปลผล 

สมรรถนะคณบดี  (ใช้ของมหาวิทยาลยั) คนปัจจบุนั (รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร) ประเมินปีแรก 4.38 มาก 
ประสิทธิผลการบริหารหลกัสตูร 4.19 มาก 
ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตวับง่ชีห้ลกัในแผนยทุธศาสตร์ระดบัคณะ 4.16 มาก 
การแสวงหารายได้ 3.98 มาก 
การบริหารงานและความรับผิดชอบท่ีตอบสนองความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 4.10 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.16 มาก 
   

สรุปผลการดาํเนินงานของคณะ ค่า
คาดหวัง รายการ ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารคณะ 4.38 4.00 4.35 4.11 4.16 4.00 
 
**ปีการศึกษา 2560 ประเมินคณบดีคนปัจจบุนั (รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร) ปีแรก  สว่นปีการศกึษา 2556-2559 ประเมินคณบดีคนเก่า 
ผศ.ดร.พนาฤทธ์ิ  เศรษฐกลุ 
  
ผลการประเมินตนเองระดบัคณะ คะแนนที่ได้ 
การปฏิบตัติามบทบาทหน้าท่ีผู้บริหารคณะ 5 

 
จากผลการประเมินทัง้ 5 ด้านพบว่า ในภาพรวมผลประเมินเฉล่ียเท่ากับ 4.16 อยู่ในระดบัมาก  โดยด้าน

สมรรถนะคณบดีคนปัจจบุนั (รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร) อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (4.38 ) เน่ืองจากท่านปฏิบตัิงานมาได้  
1 ปี  บริหารงานด้วยประสบการณ์และความสามารถในการบริหารคณะให้บรรลผุลตามแผน  ส่วนผลประเมินด้าน
ประสิทธิผลการบริหารหลกัสตูร (4.19) ด้านประสิทธิผลของการบริหารงานตามตวับ่งชีห้ลกัในแผนยทุธศาสตร์ระดบั
คณะ (4.16) การบริหารงานและความรับผิดชอบท่ีตอบสนองความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (4.10) และด้าน
การแสวงหารายได้ (3.98)    
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 จากผลการประเมินเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียมีค่าเกินกว่าท่ีนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) กําหนดไว้ แต่
อย่างไรก็ตามด้านการแสวงหารายได้เป็นด้านท่ีมีผลการประเมินน้อยท่ีสุด ซึ่งผู้ บริหารคณะจะได้ดําเนินการเร่ง
พฒันาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพ่ือแสวงหารายได้เพ่ิมเติมให้กับคณะ โดย
อาจจะจดัใสไ่ว้ในแผนปฏิบตังิานประจําปีและมีคณะกรรมการกํากบัตดิตามอยา่งเป็นระบบในปีการศกึษาถดัไป 
 

 
เกณฑ์การประเมนิ 
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.  

 
เอกสารอ้างองิ 

C.8.2-1   ผลประเมินคณบดีโดยสภามหาวิทยาลยั 
C.8.2-2  ผลประเมินผู้บริหารโดยบคุลากรของคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 



56 
 

ตัวบ่งชี ้C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 
1. ผลการประเมินความพงึพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารตามหลกัธรรมาภิบาล ไม่น้อยกวา่ 3.51 

รายงานผลการดาํเนินงาน 
 9.1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  มีการจดัทําแผนพฒันาการศกึษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) บคุลากรมี  
สว่นร่วมในการกําหนดแนวทางและวธีิการจดัทําแผนจากการสมัมนาคณะ ซึง่มีการทบทวนวิสยัทศัน์ อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ 
และสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis)  โดยให้บคุลากรทกุภาคสว่นได้มีสว่นร่วมในการ
จดัทํา 

9.2 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินท่ีประกอบไปด้วย ต้นทนุตอ่หน่วยในแตล่ะหลกัสตูร  สดัสว่นคา่ใช้จ่าย 
เพ่ือพฒันานกัศกึษา อาจารย์ บคุลากร การจดัการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง  เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มคา่ของการบริหาร
หลกัสตูร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลติบณัฑิตและโอกาสในการแขง่ขนั คณะมีการวิเคราะห์คา่ใช้จ่ายตอ่หลกัสตูร
และคา่ใช้จ่ายตอ่หวันกัศกึษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิเคราะห์จากต้นทนุทางตรงและต้นทนุทางอ้อมท่ี
เกิดจากการบริหารจดัการจากสว่นกลางของมหาวิทยาลยั    ซึง่ใช้ข้อมลูย้อนหลงัตัง้แตปี่งบประมาณ   2557-2560  โดย
มีผลการวิเคราะห์ดงันี ้
          
ต้นทนุตอ่หลกัสตูรตอ่นกัศกึษา 4 ปี งบประมาณย้อนหลงั 
 ภาควิชา / สาขาวิชา ระดบั 

ต้นทนุตอ่ นศ. 
ปี งปม. 2557 

ต้นทนุตอ่ นศ. 
ปี งปม. 2558 

ต้นทนุตอ่ นศ. 
ปี งปม. 2559 

ต้นทนุตอ่ นศ. 
ปี งปม. 2560 

ครุศาสตร์เคร่ืองกล  / สาขาวิชา      

 วิศวกรรมเคร่ืองกล  (TM)  ตรี 83,060.74 101,885.87 162,498.02 212,701.75 

 วิศวกรรมการผลิตและอตุสาหการ  (TP)  ตรี 75,184.29 87,445.35 134,568.68 196,648.79 

 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT) ตรี 77,180.34 106,784.22 172,247.91 260,559.65 

 วิศวกรรมเคร่ืองกล  (MTM) โท 272,543.07 854,273.80 160,065.17 6,713,415.55 

 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ( MTT) โท 969,042.02 1,388,194.92 462,410.49 1,118,902.59 

ครุศาสตร์ไฟฟ้า / สาขาวิชา      

 วิศวกรรมไฟฟ้า (TE/TTE) ตรี 45,458.96 64,763.82 129,290.19 151,453.26 

 วิศวกรรมไฟฟ้า  (MTE) โท 860,083.56 364,629.19 154,145.65 1,118,902.59 

 วิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา  (DTE) เอก 860,083.56 1,267,520.51 252,852.96 559,451.30 

     วิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน (ภาษาองักฤษ) (DEEE) เอก ยงัไม่เปิด ยงัไม่เปิด 423,900.55 1,491,870.12 

ครุศาสตร์โยธา / สาขาวิชา      

 วิศวกรรมโยธา (TTC) ตรี 597,481.04 742,302.14 ปิด - 

 วิศวกรรมโยธาและการศกึษา (CEE) ตรี 66,386.78 38,754.73 112,346.54 104,359.24 

 วิศวกรรมโยธาและการศกึษา (MCEE) โท ยงัไม่เปิด 1,206,240.98 646,236.84 - 

 วิศวกรรมโยธาและการศกึษา (DCEE) เอก 1,877,797.55 1,929,985.56 861,649.12 3,356,707.78 

คอมพิวเตอร์ศกึษา / สาขาวิชา      

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ CED/TCT ตรี 37,511.91 38,515.27 78,456.39 250,859.20 

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (MTCT) โท 396,760.62 103,991.24 147,656.54 745,935.06 

 คอมพิวเตอร์ศกึษา  (DTCT / DCED)   เอก 515,788.81 394,449.51 249,375.49 994,580.08                              
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ภาควิชา / สาขาวิชา ระดบั 
ต้นทนุตอ่ นศ. 
ปี งปม. 2557 

ต้นทนุตอ่ นศ. 
ปี งปม. 2558 

ต้นทนุตอ่ นศ. 
ปี งปม. 2559 

ต้นทนุตอ่ นศ. 
ปี งปม. 2560 

ครุศาสตร์เทคโนโลยี / สาขาวิชา      

 เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา (MET) โท 1,192,616.90 371,443.66 802,423.57 1,678,353.89 

 เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา (DET) เอก 290,882.17 154,768.19 230,762.33 959,059.36 

บริหารเทคนิคศกึษา / สาขาวิชา      

 บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (TEM) โท 203,934.62 244,264.62 353,695.94 394,906.80 

 บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (DVTM) เอก 1,060,460.01 394,581.31 719,802.26 671,341.56 

หลกัสตูรคณะ / สาขาวิชา      

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
การศกึษา(MICT) 

โท เน่ืองจากหลกัสตูรนีเ้ป็นหลกัสตูรกลาง
คณะ ต้นทนุจงึแฝงอยู่ในสํานกังาน
คณบดี ซึง่ยงัไม่สามารถแยกต้นทนุ
ของหลกัสตูรออกมาได้ 

430,380.04 3,356,707.78 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
การศกึษา (DICT) 

เอก 143,460.01 372,967.53 

 วิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศกึษา (DPRD) เอก ย้ายมาอยู่เม่ือปีงบประมาณ 2558 153,024.01 ปิด 
 
หมายเหตุ   1. นบัจํานวนนกัศกึษาท่ีลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2560 
  2. ปีงบประมาณ 2556-2558  หลกัสตูรท่ีอยู่ในศนูย์บรูณาการวิชาชีพ เป็นหลกัสตูรกลางของคณะ ต้นทนุจงึแฝงอยู่ในสํานกังานคณบดี   
                       ซึง่ไม่สามารถแยกต้นทนุของหลกัสตูรได้                   
 9.3 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคมุภายในของคณะท่ี
ประกอบด้วยผู้บริหารและหวัหน้าภาควิชาเป็นกรรมการ เพ่ือทําหน้าท่ีในการกําหนดแนวทาง ตดิตาม วิเคราะห์และให้
ข้อเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยง  นอกจากนี ้รองคณบดีฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าท่ีหน่วยบริหารคณุภาพการศกึษา
ของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั เพ่ือตดิตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
ของทกุสว่นงาน และรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวทิยาลยั โดยแตล่ะภาควิชาของสว่นงานจะมี
การวิเคราะห์ความเสี่ยง ระบคุวามเสี่ยง และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงเข้าท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของคณะ  ซึง่ในปีงบประมาณ 2560 มีการบริหารความเสี่ยง 1 โครงการ คือ โครงการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารเพ่ือการ
ประชาสมัพนัธ์ตามอตัลกัษณ์ของสว่นงาน โดยแตล่ะความเสี่ยงจะมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ง
และจดัลําดบัความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ (แบบ RA) หลงัจากวิเคราะห์และจดัลําดบัความเสี่ยงแล้วจะมีการจดัทํา
แผนบริหารความเสี่ยงสําหรับโครงการ/กิจกรรม (แบบ RMP) ซึง่จะมีการกําหนดแล้วเสร็จและผู้ รับผิดชอบ มีการ
ตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM) ปีละ 2 ครัง้ รายงานในท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและนํามาจดัทําแผนบริหารความเสี่ยง
ในปีงบประมาณตอ่ไป   

9.4 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลครบทัง้ 10 ข้อ และบคุลากรของคณะมี
ความพงึพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารตามหลกัธรรมาภิบาลในภาพรวมอยูท่ี่ 4.16 
                    - หลกัประสทิธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารของคณะ (รองคณบดี) มีความรับผิดชอบการดําเนินงาน
ตามประเดน็ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยทุธ์ท่ีบรรจใุนแผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบตักิาร จํานวน 18 โครงการ จากทัง้หมด 19 โครงการ (ร้อยละ 94.74)  
               - หลกัประสทิธิภาพ  (Efficiency) มีการตดิตามโครงการท่ีไม่เป็นไปตามแผนปฏิบตักิารประจําปี และหา
มาตรการในการดําเนินงานให้บรรลตุามแผนอย่างตอ่เน่ืองเป็นระบบ มีการรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรของสว่นงานอยา่งประหยดั 
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มีการกําหนดมาตรการประหยดัพลงังาน (เปล่ียนหลอดไฟเป็นหลอด LED) และมีการควบคมุการใช้งบประมาณอยา่ง
คุ้มคา่ ได้แก่ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบตังิาน เช่น การนําระบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ 
(e-doc) มาใช้ในระบบงานสารบรรณ และจดัทําเอกสารประชมุทาง google drive  ซึง่เป็นการประหยดักระดาษได้
เป็นอยา่งดี 
               - หลกัการตอบสนอง  (Responsiveness) มีการบริหารงานได้เสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร ประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการของคณะ แล้วนําผลประเมินมาพฒันาปรับปรุง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียเหลา่นัน้  (C.11 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย) 
 - หลกัภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัหิน้าท่ี โดยกําหนดผู้ รับผิดชอบ
แตล่ะฝ่ายอยา่งชดัเจน ได้แก่ คณะกรรมการประจําสว่นงานวชิาการ คณะกรรมการบริหารระบบประกนัคณุภาพการศกึษา  
คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการวิจยัและบริการวิชาการ คณะกรรมการดําเนินการจดัการความรู้  คณะกรรมการ
กิจการนกัศกึษา  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
       - หลกัความโปร่งใส  (Transparency)  คณะมีการบริหารจดัการอย่างมีหลกัการ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมีการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารแก่ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทางเว็บไซต์ facebook   
               - หลกัการมีสว่นร่วม  (Participation)  เปิดโอกาสให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ แก้ปัญหา และ
พฒันาหน่วยงาน ได้แก่ การระดมความคดิในการจดัทําแผนปฏิบตักิารประจําปีจากการสมัมนาคณะ และมีสว่นร่วม
แสดงความคดิเห็นในท่ีประชมุคณะกรรมการตา่ง ๆ ท่ีมอบหมาย 
               - หลกัการกระจายอํานาจ  (Decentralization)  คณะมีการแตง่ตัง้รองคณบดีฝ่ายตา่ง ๆ เพ่ือมอบอํานาจ 
การตดัสนิใจแก่รองคณบดีฝ่ายตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม และมีการประเมินความพงึพอใจตอ่การบริหารงานของผู้บริหาร 
มีภาพรวมอยูท่ี่ 4.13 (มาก) 
               - หลกันิตธิรรม  (Rule of Law) มีการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ยดึกฎระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั 
ของมหาวิทยาลยัอยา่งเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบตั ิโดยคํานงึถึงสทิธิเสรีภาพของบคุลากรเป็นสําคญั 
               - หลกัความเสมอภาค  (Equity) บคุลากรได้รับการปฏิบตัแิละบริการอยา่งเทา่เทียมกนัด้วยความยตุธิรรม 
บุคลากรทุกคนได้รับบริการสวสัดิการในด้านต่าง ๆ เท่าเทียมกัน เช่น ด้านการรักษาพยาบาล กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
การประกนัสขุภาพกลุม่  การประกนัสงัคม ท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 
              - หลกัมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented)  บริหารงานโดยคํานึงถึงเสียงข้างมากจาก
คณะกรรมการฝ่ายตา่ง ๆ ท่ีมอบหมายให้ แล้วนํามตท่ีิประชมุเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการเพ่ือ
พิจารณาเสนอแนะ ให้ความคดิเห็นหรือหาแนวทางแก้ไขร่วมกนั  
 5.  มีคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู้ของคณะ  กําหนดนโยบายการจัดทําแผนการจัดการความรู้ให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการความรู้ภายในคณะเกิด
ผลสมัฤทธ์ิและดําเนินการจดัการความรู้เพ่ือให้บคุลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้  มีการประชมุจดัทําแผนการจดัการ
ความรู้ของคณะนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกปีอย่างต่อเน่ือง 
และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนให้มหาวิทยาลยั รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน  มีการจัดเก็บความรู้จากแนว
ปฏิบัติท่ีอยู่ในตัวบุคคลเหล่านัน้มาสรุปและเผยแพร่เป็นลายลักษณ์บนเว็บไซต์การจัดการความรู้ของคณะ และ 
weblog การจดัการความรู้ www.fte.kmutnb.ac.th/prakan.php และ Facebook KM Zone ของคณะ มีการนํา
ความรู้ท่ีได้จากการจดัการความรู้ในปีการศกึษาท่ีผ่านมาและปีปัจจบุนัมาเป็นแนวทางปฏิบตัิเพ่ือการปฏิบตัิงานจริง 
อาทิ มีการนําเสนอผลงานในการประชมุวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรมระดบัชาต ิครัง้ท่ี 10 และระดบันานาชาต ิครัง้ท่ี 
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5 รวมทัง้มีการเข้าร่วมกิจกรรม KM Sharing day : 2018 (ครัง้ท่ี 5) และอาจารย์ท่ีสง่ผลงานนําเสนอบนเวทีและติด
บอร์ดได้รับรางวลัทกุปี  
  ในปีการศกึษา 2560 มีการกําหนดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามแผนการจดัการความรู้คณะ 2 ด้าน 
และดําเนินการได้ตามแผนทัง้หมดท่ีกําหนดไว้  คือ ด้านการบริหารจดัการและด้านการเรียนการสอน ดงันี ้
  1) ด้านการบริหารจดัการ จดัโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง “การวิเคราะห์และจดัทํารายงานบริหาร
ความเสี่ยงในยคุ 4.0” วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชมุ 208 อาคาร 52  โดยมี
คณาจารย์จากหน่วยงานตา่ง ๆ ภายในมหาวทิยาลยัเข้าร่วมโครงการ จํานวน 24 คน  
   2) ด้านการเรียนการสอน จดัโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง “การวิเคราะห์และจดัทํา CLO (Course 
Learning Outcome) ให้สมัพนัธ์กบั ELO (Expected Learning Outcome) ในหลกัสตูร” เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2561 
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 216-217 อาคาร 52 มีบคุลากรจากหน่วยงานตา่ง ๆ ภายในมหาวทิยาลยัเข้าร่วม
ทัง้หมด 70  คน 
 6. คณะมีการจดัทําแผนพฒันาบคุลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564) สอดคล้องกบัแผนพฒันาการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) และตามมต ิก.บ.ม. มหาวิทยาลยั เร่ือง กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
พฒันาคณาจารย์และบคุลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารและการจดัการข้อมลูทาง ด้านงานบคุคล
ของคณะ โดยในแผนพฒันาบคุลากร ประกอบด้วยรายละเอียดของการพฒันาบคุลากร เช่น การวางแผนอตัรากําลงั
ของบคุลากร ข้อมลูการสํารวจความต้องการในการอบรมของบคุลากร ข้อมลูการสํารวจความต้องการในการเสนอผลงาน
เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ เป็นต้น โดยจะมีการรายงานผลไว้ในแผนปฏิบตักิาร ประจําปี
งบประมาณเสนอตอ่คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  

ในปีการศกึษา 2560  มีบคุลากรสายวิชาการ ได้รับการพฒันา จํานวน 58 คน (คิดเป็นร้อยละ 53.70 ของ
บุคลากรสายวิชาการ) คือ ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล จํานวน 17 คน   ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จํานวน 16 คน  
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา จํานวน 6 คน   ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จํานวน 9 คน  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 
จํานวน  6 คน  และภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา จํานวน 4 คน   สว่นสายสนบัสนนุวิชาการได้รับการพฒันา  จํานวน  
39 คน  (คิดเป็นร้อยละ 57.35 ของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ)  คือ   ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล จํานวน 4 คน  
ภาควิชา     ครุศาสตร์โยธา จํานวน 3 คน  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จํานวน 3 คน  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา จํานวน 
3 คน ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี จํานวน  3 คน ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา  จํานวน  2 คน และสํานกังานคณบดี 
จํานวน  21 คน  หากสรุปในภาพรวมถือวา่มีการพฒันาบคุลากรสงูกวา่เกณฑ์ 50% ท่ีตัง้ไว้ อยา่งไรก็ตาม คณะจะได้มี
การตดิตามผลลพัธ์การนําความรู้ไปใช้ในการพฒันางานในลําดบัตอ่ไป 

7.  ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา มีคณะกรรมการบริหารระบบประกันคณุภาพการศึกษาระดบัคณะ    
ท่ีประกอบด้วยผู้บริหารและหวัหน้าภาควิชา  ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน รูปแบบและวางแผน
งานประกันคณุภาพการศกึษาของคณะ ควบคมุ กํากับ ดแูล ติดตามและประเมินผล ปรับปรุงพฒันาการดําเนินการ
ประกันคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง (รายงานการประชุม) และมีคณะกรรมการประกันคณุภาพการศกึษาระดบั
หลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตรหรือตัวแทนจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) หลักสูตร 
นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีหน่วยบริหารคณุภาพการศึกษาของคณะร่วมเป็นกรรมการเครือข่ายประกนัคณุภาพการศกึษา
ของมหาวิทยาลยั   
  ทกุปีการศกึษาจะมีการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูรและระดบัคณะ ในปีการศกึษา 2560 
ได้มีการสร้างความเข้าใจในการจดัทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ (AUN QA) โดยสง่ 
อาจารย์ประจําหลกัสตูรเข้าอบรม และผู้ เก่ียวข้องเข้าฟังบรรยายระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร
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ตามเกณฑ์ AUN QA  การจดัทํา SAR ตามแนวทาง AUN QA ภายในคณะเอง  ได้เชิญกรรมการประจําหลกัสตูรเข้า
ร่วมประชมุ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจดัทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูร   คณะได้เร่ิมมีการ
ประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN QA เป็นครัง้แรกในปีการศกึษา 2559  ซึง่คณะได้
รวบรวมผลการประเมินหลกัสตูรและผลประเมินของคณะ ดําเนินการระดมความคดิในการจดัทํานโยบายคณุภาพ
การศกึษาระดบัหลกัสตูรและคณะ ปีการศกึษา 2560   
 จากผลการดําเนินงานบริหารและจดัการของผู้บริหารคณะแสดงให้เห็นวา่มีผู้บริหารให้ความสําคญักบัการ
บริหารงานในทกุมิตขิองคณะโดยในการบริหารงานได้ใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารทําให้เกิดความโปร่งใส เช่ือมัน่
และเกิดประสทิธิผลในการบริหารงานตามแนวทางนโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) ท่ีได้กําหนดไว้ 
 

สรุปผลการดาํเนินงานของคณะ  
ค่าคาดหวัง 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
ผลการบริหารและจดัการของผู้บริหารคณะ 3 4 4 4 3.51 

   
ผลการประเมินตนเองระดบัคณะ คะแนนที่ได้ 
ผลการบริหารและจดัการของผู้บริหารคณะ 4 

 
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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เอกสารอ้างองิ 

 C.9.1    แผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 C.9.2    การวิเคราะห์ต้นทนุตอ่หน่วย  
 C.9.3-1 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ 
 C.9.3-2 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั 
 C.9.3-3 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครัง้ท่ี 2/2560 
 C-9.3-4 การประเมินความเสี่ยง (แบบ RA) 
 C.9.3-5 การบริหารความเสี่ยงสําหรับโครงการ (แบบ RMP) 
 C.9.3-6 รายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง (แบบ RM) 
 C.9.4-1 ผลประเมินผู้บริหารด้านหลกัธรรมาภิบาล 10 ข้อ 

C.9.4-2 สรุปผลการปฏิบตังิานตามแผนปฏิบตักิาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 C.9.4-3 คําสัง่แตง่ตัง้รองคณบดีฝ่ายตา่ง ๆ  
 C.9.5-1 คณะกรรมการดําเนินงานจดัการความรู้ของคณะ 

C.9.5-2  รายงานการประชมุคณะกรรมการดําเนินงานจดัการความรู้ของคณะ ครัง้ท่ี 1/2560 
C.9.5-3  แผนการจดัการความรู้ของคณะ 
C.9.5-4 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการบริหารจดัการ เร่ือง การวิเคราะห์และจดัทํารายงานบริหาร 
              ความเสี่ยงยคุ 4.0 
C.9.5-5 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนเร่ืองวิเคราะห์และจดัทํา CLO .ให้สมัพนัธ์กบั ELO  

ในหลกัสตูร 
C.9.6-1  แผนพฒันาบคุลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
C.9.6-2  ผลการพฒันาบคุลากร 
C.9.7-1  คณะกรรมการบริหารระบบประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัคณะ 
C.9.7-2  รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารระบบประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัคณะ ครัง้ท่ี 1/2560 
C.9.7-3 คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 
C.9.7-4 รายงานการประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร ครัง้ท่ี 2/2560 
C.9.7-5 นโยบายพฒันาคณุภาพระดบัหลกัสตูร 
C.9.7-6 นโยบายพฒันาคณุภาพระดบัคณะ 
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ตัวบ่งชี ้C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 
 1. บคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุได้รับการพฒันาไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 

รายงานผลการดาํเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2560  บุคลากรสายวิชาการของคณะทัง้หมด 108 คน ได้รับการพัฒนา จํานวน    

81 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00  และสายสนบัสนนุวิชาการของคณะมีทัง้หมด  70 คน ได้รับการพฒันา จํานวน  
57 คน คิดเป็นร้อยละ 81.43  สายสนบัสนนุวิชาการมีหน้าท่ีหลกัในการทํางานสนบัสนนุการผลิตบณัฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจหลกัของสถาบันอุดมศึกษา  คณะ
สง่เสริมสนบัสนนุให้บคุลากรได้รับการพฒันาทกัษะความรู้ทางวิชาการและการปฏิบตัิตามสายงานท่ีรับผิดชอบ  
ได้แก่ การฝึกอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ ดูงาน และฟังบรรยาย ทัง้ ท่ีจัดภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั  โดยมีการตัง้งบประมาณไว้ในกองทุนพฒันาบุคลากรทัง้ในส่วนของแผนพฒันาบุคลากร ระยะ     
5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  คณะมีการสํารวจความต้องการของบุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุนวิชาการใน
การขอกําหนดตําแหน่ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

 
ตารางที่ 1 การสํารวจความต้องการในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของบคุลากรสายวิชาการ 

ภาควชิา 
ขอกาํหนดตาํแหน่ง ปี พ.ศ. (ที่ต้องการขอกาํหนดตาํแหน่ง) 
ผศ. รศ. ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 

ครุศาสตร์เคร่ืองกล 9 3 0 1 3 6 2 0 
ครุศาสตร์ไฟฟ้า 2 2 2 2 2 1 1 1 
ครุศาสตร์โยธา 0 2 0 0 0 1 0 1 

ครุศาสตร์เทคโนโลยี 2 2 2 4 2 0 0 0 
บริหารเทคนิคศกึษา 2 1 0 2 1 0 0 0 

คอมพิวเตอร์ศกึษา 8 4 0 2 5 3 2 0 

รวมทัง้หมด 23 14 4 11 12 11 5 2 
 
ตารางที่ 2 การสํารวจความต้องการในการขอกําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ  

ภาควชิา 
ขอกาํหนดตาํแหน่ง ปี พ.ศ. (ที่ต้องการขอกาํหนดตาํแหน่ง) 

 ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ 2560 2561 2562 2563 2564 
ครุศาสตร์เคร่ืองกล 0 0 0 0 0 0 0 0 
ครุศาสตร์ไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 
ครุศาสตร์โยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 
คอมพิวเตอร์ศกึษา 1 0 0 1 0 0 0 0 
ครุศาสตร์เทคโนโลยี 2 1 0 2 0 1 0 0 
บริหารเทคนิคศกึษา 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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คณะได้นําผลการสํารวจความต้องการในการขอกําหนดตําแหน่งไปกําหนดแผนงานและรูปแบบของกิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรได้ดําเนินการบรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในแต่ละปี  อาทิเช่น คณะมีการส่งเสริมให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทําผลงานเพ่ือเล่ือนระดบัตําแหน่ง โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารได้ใช้เวลาหลงัเลิกงาน
สําหรับการชีแ้จงรายละเอียดขัน้ตอนและตวัอยา่งการจดัทําผลงานตา่ง ๆ   
 
ตารางที่ 3 ความต้องการในการขอกรอบอตัรากําลงัเพิ่ม  

ภาควชิา 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
วิชาการ สนบัสนนุ วิชาการ สนบัสนนุ วิชาการ สนบัสนนุ วิชาการ สนบัสนนุ วิชาการ สนบัสนนุ 

ครุศาสตร์เคร่ืองกล 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
ครุศาสตร์ไฟฟ้า 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
ครุศาสตร์โยธา 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 
ครุศาสตร์เทคโนโลยี 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 
บริหารเทคนิคศกึษา 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
คอมพิวเตอร์ศกึษา 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
ศนูย์บรูณาการวิชาชีพฯ 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
สํานกังานคณบดี 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

รวมทัง้หมด 0 0 4 5 2 4 4 5 1 1 
 

ในปีการศกึษา 2560 บคุลากรสายวิชาการได้รับการพฒันาแบ่งเป็น  ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล จํานวน      
23 คน  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จํานวน 26 คน  ภาควิชาครุศาสตร์โยธา จํานวน 12 คน  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา 
จํานวน 10 คน  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี จํานวน  6 คน และภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา จํานวน 4 คน 

บคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการท่ีได้รับการพฒันาตรงตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย จํานวน 55 คน คือ  
ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล  จํานวน 3 คน ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จํานวน  4 คน ภาควิชาครุศาสตร์โยธา จํานวน  6 คน  
ภาควชิาคอมพวิเตอร์ศกึษา  จํานวน 5 คน  ภาควชิาครุศาสตร์เทคโนโลยี จํานวน  3 คน ภาควชิาบริหารเทคนิคศกึษา 
จํานวน  2 คน และสํานกังานคณบดี จํานวน  34 คน  

 
ข้อมูลบุคลากรได้รับการพัฒนา  

ภาควชิา 
บุคลากรได้รับการพัฒนา 

ค่าคาดหวัง 
2556 2557 2558 2559 2560 

ครุศาสตร์เคร่ืองกล 21 26 18 21 26 - 
ครุศาสตร์ไฟฟ้า 36 34 21 19 30 - 
ครุศาสตร์โยธา 17 13 5 9 18 - 
คอมพิวเตอร์ศกึษา 18 17 8 12 15 - 
ครุศาสตร์เทคโนโลยี 8 9 10 9 9 - 
บริหารเทคนิคศกึษา 6 6 3 6 6 - 
สํานกังานคณบดี 30 24 36 21 34 - 

รวม 136 129 101 97 138 - 
ร้อยละ 75.98 70.88 55.49 55.11 77.53 50.00 
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  ในรอบปีนีบ้คุลากรของคณะได้รับการพฒันา เพิ่มพนูความรู้ โดยการฝึกอบรม ประชมุ ฟังบรรยาย สมัมนา
และศกึษาดงูานมากขึน้กวา่ทกุปี เน่ืองจากแนวทางการบริหารงานของผู้บริหารได้ตระหนกัถึงความสําคญัในการพฒันา
บคุลากรให้มีประสทิธิภาพซึง่จะนํามาซึง่ผลงานท่ีมีประสทิธิผล สามารถตอบสนองภารกิจของคณะได้     
 จากผลการดําเนินงานพบว่าการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการในภาพรวมมีค่า      
เกินกวา่คา่นโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) กําหนดไว้ ซึง่สามารถทําได้เพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบั 2 ปีก่อนหน้านี ้จากประมาณ
ร้อยละ 55 เพิ่มขึน้มาเป็นร้อยละประมาณ 77.50 แต่อย่างไรก็ตาม คณะจะมีการติดตามการนําความรู้หลงัจากการ
ฝึกอบรมเพ่ือนําไปใช้งานกําหนดแนวทางในการสง่เสริมและพฒันาบคุลากรตอ่ไป รวมทัง้อาจจะมีการสง่เสริมให้มีการ
พฒันาบุคลากรให้มีความสามารถในด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การแสวงหาแหล่งทุนภายนอก เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือให้
สอดคล้องกบัการบริหารงานในตวับง่ชีอ่ื้น 
 
ผลการประเมินตนเองระดบัคณะ คะแนนที่ได้ 
บคุลากรได้รับการพฒันา 4 

 
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. 

 
เอกสารอ้างองิ 
 C.10-1 แผนพฒันาบคุลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

C.10-2  ข้อมลูบคุลากรได้รับการพฒันา 
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ตัวบ่งชี ้C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 
 1. ผลประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การให้บริการในด้านตา่ง ๆ ไม่น้อยกวา่ 3.51 
 2. ผลประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตในด้านตา่ง ๆ ไม่น้อยกวา่ 3.51 
 3. ผลประเมินความพงึพอใจของศษิย์เก่าในด้านตา่ง ๆ ไม่น้อยกวา่ 3.51 
 4. ผลประเมินความพงึพอใจของบคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุในด้านตา่ง ๆ ไม่น้อยกวา่ 3.51 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา 
 คณะมีการสํารวจความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การให้บริการในด้านตา่ง ๆ ทัง้ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอกทกุปีการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง และนําผลมาพฒันาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของนกัศกึษา รวมทัง้ตดิตาม
ผลการดําเนินงานในรอบปีถดัไป ซึง่ในภาพรวมพบวา่นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่การให้บริการมากขึน้ และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้เร่ือย ๆ  โดยหวัข้อท่ีสามารถนํามาพฒันาปรับปรุงให้เป็นประโยชน์กบันกัศกึษาตอ่ไปได้ดงันี ้
 - คณุภาพการจดัการเรียนการสอน ดําเนินการโดยงานทะเบียนและสถิตินกัศกึษาของมหาวิทยาลยั ซึง่เป็น
การประเมินคณุภาพด้านแผนการสอนและอปุกรณ์การสอน ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านวิธีการสอน และด้านผลสมัฤทธ์ิ
การเรียนรู้ของรายวิชาทัง้ 5 ด้าน  (ปีการศกึษาละ 2 ภาคเรียน) ผลดําเนินงานมีคา่เฉล่ีย 4.70 ซึง่มากกวา่คา่คาดหวงั  
3.51 
        - ความพร้อมของสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ อปุกรณ์การศกึษา งบประมาณ แหลง่
เรียนรู้ผา่นระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  WIFI ฯลฯ ผลดําเนินงานมีคา่เฉล่ีย 3.62  
        - ความพร้อมของสิง่อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เช่น สถานท่ีจดักิจกรรม ระบบสาธารณปูโภค สขุาภิบาล การ
บํารุงรักษา ดแูล ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร ห้องนํา้ ครุภณัฑ์การศกึษา สภาพแวดล้อมภายใน
คณะ พืน้ท่ีสีเขียว ระบบป้องกนัอคัคีภยั ระบบรักษาความปลอดภยั ฯลฯ ผลดําเนินงานมีคา่เฉล่ีย 3.70  ซึง่ในปีนีค้ณะ
ได้นําข้อเสนอแนะของปีท่ีแล้วมาปรับปรุง ได้แก่ จดัหาตู้ นํา้ด่ืม  ปรับปรุงห้องนํา้  เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ  ฯลฯ 
        - การให้คําปรึกษาและแนะแนว ซึง่มีทัง้จากอาจารย์ท่ีปรึกษา เจ้าหน้าท่ีประจําภาควชิาและงานวชิาการของคณะ  
มีการจดัโครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่เพ่ือให้คําแนะนําด้านวิชาการ กิจการนกัศกึษา ทนุการศกึษา อบรมจริยธรรม
แก่นกัศกึษาท่ีเข้าใหม่  ผลดําเนินงานมีคา่เฉล่ีย 3.82  
        - การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางาน   ประเมินการอํานวยความสะดวกในการออกฝึกงาน/แหลง่ฝึกงาน 
จดัโครงการศกึษาดงูาน ฝึกอบรม สมัมนา ประกวดสิง่ประดษิฐ์  โครงการปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศกึษา เป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กบันกัศกึษาในการหางานทํา    โดยเชิญผู้ มีประสบการณ์หรือสถานประกอบการมาให้คําแนะนําในการ
สมคัรงาน/สมัภาษณ์งาน  ซึง่ผลดําเนินงานมีคา่เฉล่ีย 3.75   
 อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาผลการประเมินย้อนหลงัตัง้แตปี่การศกึษา 2555 จะเห็นได้ว่าในแตล่ะด้านมีผลการ
ประเมินรายปีไม่แตกตา่งกนัมากนกั และมีแนวโน้มสงูขึน้จากเดิม แสดงให้เห็นได้ว่าคณะยงัคงรักษามาตรฐานในด้าน
ต่าง ๆ ได้  โดยในปีถัดไปคณะจะหามาตรการในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้เพ่ือเพิ่มคะแนนผลการ
ประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ จากนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงสิ่งสนับสนุนกุารเรียรู้ท่ีจะต้องพฒันาให้มีผล
ประเมินเพิ่มมากขึน้        
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ความพงึพอใจด้าน 
คะแนนเฉล่ียในแต่ละปีการศึกษา ค่า 

คาดหวัง 2555 2556 2557 2558 2559 2560* 
1. คณุภาพการจดัการเรียนการสอน 4.29 4.22 4.65 4.69 4.69 4.70 3.51 
2. สิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ 3.57 3.53 3.51 3.61 3.63 3.62 3.51 

3. สิง่อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ 3.68 3.69 3.64 3.57 3.71 3.70 3.51 

4. การให้คําปรึกษาและแนะแนว 3.63 3.69 3.54 3.73 3.91 3.82 3.51 

5. การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางาน 3.61 3.54 3.40 3.62 3.77 3.75 3.51 
 
* ปีการศกึษา 2560 มีนกัศกึษาเข้าทําการประเมินออนไลน์เพียง 58.18% เทา่นัน้ 
  
2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต  
             มหาวทิยาลยัมีการสอบถามคณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตจิากผู้ใช้บณัฑิต
ภายใต้หวัข้อทัง้ 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิคือ 1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม มีคา่เฉล่ีย 4.32           
2) ด้านความรู้ มีคา่เฉล่ีย 4.28  3) ด้านทกัษะทางปัญญา มีคา่เฉล่ีย 4.14  4) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล
และความรับผิดชอบ มีคา่เฉล่ีย 4.22  5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีคา่เฉล่ีย 4.00 ทัง้ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ในภาพรวมมีคะแนนเฉล่ีย 4.20 จะสงัเกตได้วา่ ผู้ใช้
บณัฑิตพงึพอใจบณัฑิตท่ีจบจากคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมในด้านคณุธรรม จริยธรรมมากท่ีสดุ และพงึพอใจน้อยท่ีสดุ
ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แตย่งัมีคะแนนเกินคา่คาดหวงัท่ี
กําหนดไว้  โดยคณะจะนําข้อมลูตา่งๆ เหลา่นีไ้ปพฒันานกัศกึษาให้เป็นบณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้ใช้
บณัฑิตท่ีสามารถทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพในทกุด้านตามท่ีกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ
กําหนดไว้   
ข้อมูลพืน้ฐานในภาพรวมของคณะ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คะแนนเฉล่ียในแต่ละปีการศึกษา 

ค่าคาดหวัง 
2555 2556 2557 2558 2559 

1. ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
-  ปริญญาตรี 
-  ปริญญาโท 
-  ปริญญาเอก 

 
4.08 
4.20 
4.44 

 
4.17 
4.24 
4.20 

 
4.09 
4.26 
4.28 

 
4.12 
4.17 
4.49 

 
4.10 
4.18 
4.45 

 
3.51 
3.51 
3.51 

 
3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า 
 คณะมีการสํารวจความพงึพอใจของศษิย์เก่าในด้านตา่ง ๆ ทางเว็บไซต์คณะ, Facebook, Line ทัง้ระดบั
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึง่สว่นใหญ่ทํางานอยูใ่นภาคการศกึษา ภาคอตุสาหกรรม เจ้าของกิจการ
ตามลําดบั และอ่ืน ๆ ได้แก่ รับราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ นอกจากนีท้างคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมยงัได้ร่วมกนั
จดัทําโครงการตา่งๆ อาทิเชน่ สมัมาวชิาการเพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการประกอบอาชีพให้กบัศษิย์เก่า โดยจดักิจกรรม
ร่วมกบัสมาคมศษิย์เก่าครุศาสตร์อตุสาหกรรม และชมรมศษิย์เก่าครุศาสตร์อตุสาหกรรมภาคเหนือ ภาคใต้และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นต้น จากผลการสํารวจความพงึพอใจพบวา่มีคะแนนด้านจดักิจกรรมพฒันาประสบการณ์
วิชาชีพ และด้านบริการให้คําปรึกษาและแนะแนวสงูเพิ่มขึน้เลก็น้อยจากปีการศกึษา 2558 อยา่งไรก็ตาม ด้านการ
ให้บริการข้อมลูขา่วสารมีคะแนนลดลงเลก็น้อยดงันัน้คณะจะพจิารณาดําเนินการปรับปรุงในด้านนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง 
เพ่ือให้เกิดการส่ือสารกบัศษิย์เก่าได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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ความพงึพอใจด้าน 
คะแนนเฉล่ียในแต่ละปีการศึกษา ค่า 

คาดหวัง 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
1. ด้านการให้บริการข้อมลูขา่วสาร 3.56 3.55 - 3.91 3.88 3.78 3.51 
2. ด้านจดักิจกรรมพฒันาประสบการณ์วิชาชีพ  3.63 3.69 - 3.78 3.73 3.87 3.51 
3. ด้านบริการให้คําปรึกษาและแนะแนว 3.68 3.69 - 3.81 3.78 3.89 3.51 

  
4. ข้อมูลป้อนกลับจากสายวชิาการและสายสนับสนุน 
 คณะมีการสํารวจความพงึพอใจตอ่ทํางานของบคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุวิชาการในด้านตา่ง ๆ  
และนําผลประเมินความพงึพอใจของบคุลากรเสนอในท่ีประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ เพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของบคุลาการ รวมทัง้ตดิตามผลการดําเนินงานในรอบปีถดัไป  ซึง่คณะให้ความสําคญั
กบัสภาพแวดล้อมในการทํางานของบคุลากร รวมทัง้สวสัดกิารและสทิธิประโยชน์ท่ีบคุลากรพงึได้รับ ความก้าวหน้าใน
การทํางาน  โดยคณะได้นําข้อมลูท่ีได้จากบคุลากรมาดําเนินการพฒันาปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง ได้แก่ ปรับปรุง
ห้องเรียน/ห้องปฏิบตักิาร ห้องนํา้ ห้องพกัอาจารย์ ซอ่มแซมระบบประปาและทอ่สขุาภิบาล ระบบเคร่ืองปรับอากาศ 
ระบบประหยดัพลงังานไฟฟ้า การทําความสะอาด มีการสนบัสนนุและพฒันาการเข้าสูตํ่าแหน่งของบคุลากรทกุระดบั
โดยมีการสํารวจความต้องการและสนบัสนนุงบประมาณในการพฒันาตนเอง   ปีการศกึษา 2560 มีผลประเมินภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก (4.13) และมีความพงึพอใจมากขึน้ทกุปี แสดงวา่คณะให้ความสําคญักบับคุลากรในทกุด้าน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานซึง่ทางคณะได้ทําการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองมาโดยตลอดจนทําให้
คะแนนประเมินในด้านนีส้งูเพิ่มขึน้อยา่งเห็นได้ชดั 
 

ความพงึพอใจด้าน 
คะแนนเฉล่ียในแต่ละปีการศึกษา 

ค่าคาดหวัง 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

1. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 3.56 3.55 - 3.47 3.80 4.06 3.51 
2. ด้านสภาพการทํางาน  3.63 3.69 - 4.12 4.15 4.27 3.51 
3. ด้านการบริหารและจดัการ 3.68 3.69 - 3.77 4.00 4.05 3.51 
4. ด้านสวสัดกิารและสิง่ตอบแทน - - - 4.00 4.16 4.22 3.51 

  
 จากผลการปฏิบตังานประจําปีการศกึษา 2560 ของคณะได้ทําการสํารวจข้อมลูจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย จํานวน 
4 กลุม่ได้แก่ นกัศกึษา ผู้ใช้บณัฑิต  ศษิย์เก่า บคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุ ผลประเมินในภาพรวมทัง้หมดมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.03 โดยผลประเมินในภาพรวมจากนกัศกึษามีคา่เฉล่ียรวมเทา่กบั 3.92  จากผู้ใช้บณัฑิตมีคา่เฉล่ีย
รวมเทา่กบั 4.24  จากศษิย์เก่ามีคา่เฉล่ียรวมเทา่กบั 3.84 และจากบคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุมีคา่เฉล่ีย
รวมเทา่กบั 4.15  ซึง่คา่เฉล่ียรวมจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสียแตล่ะกลุม่มีคา่สงูกวา่นโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) กําหนด
ไว้  แสดงวา่การบริหารจดัการสามารถทําได้ดีจนทําให้บรรลเุป้าหมายท่ีได้กําหนดไว้ 
 

ผลการประเมินตนเองระดบัคณะ คะแนนที่ได้ 

ข้อมลูป้อนกลบัจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 4 
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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. 

 
เอกสารอ้างองิ 

C.11-1  ความพงึพอใจของนกัศกึษา  
C.11-2  ความพงึพอใจของนายจ้าง 
C.11-3  ความพงึพอใจของศษิย์เก่า 
C.11-4  ความพงึพอใจของบคุลากร 
C.11-5 รายงานการประชมุกิจการนกัศกึษา ครัง้ท่ี 1/2561 
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ตัวบ่งชี ้C.12 การบริการวชิาการแก่สังคมของคณะ 
นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 

1. ผลประเมินความพงึพอใจการบริการวิชาการแก่สงัคมไม่น้อยกวา่ 4.00 

รายงานผลการดาํเนินงาน 
1. คณะมีการกําหนดนโยบายการบริการวชิาการแก่สงัคมบรรจใุน แผนปฏิบตักิารตามแผนพฒันาคณะครุศาสตร์ 

อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และคํารับรองการปฏิบตังิาน ในประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างศกัยภาพ
การให้บริการวชิาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นท่ียอมรับ และแผนการให้บริการวิชาการแก่สงัคมท่ีอยูใ่นแผนปฏิบตักิาร
และนอกแผนปฏิบตักิาร โดยมีการกําหนดเป้าหมาย กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ดั ระยะเวลา งบประมาณและ
ผู้ รับผิดชอบไว้อยา่งชดัเจน และดําเนินงานตามระเบียบหลกัเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจดัสรรรายได้จากการรับ
งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลยัตามประกาศมหาวิทยาลยั ฉบบัท่ี 9 ซึง่ทกุโครงการดําเนินการตามกระบวนการ 
PDCA ตัง้แตเ่สนอแบบโครงการดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตักิารและ
ตามตวัชีว้ดัคํารับรองการปฏิบตังิาน ประจําปีงบประมาณ รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือนให้มหาวิทยาลยัทกุปี แตล่ะ
โครงการสะท้อนภาพลกัษณ์ความเป็นครูช่างตามอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของคณะ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศและตา่งประเทศอยา่งตอ่เน่ือง  

2. แผนปฏิบตักิารและคํารับรองการปฏิบตังิาน  ได้มาจากการระดมความคดิเห็นของบคุลากรท่ีเป็นตวัแทนของทกุ
ภาควิชาในการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ดั ระยะเวลา งบประมาณและผู้ รับผิดชอบ สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์
ของคณะ ได้แก่ การบริการวิชาการตอ่สงัคม และการบริการวิชาการเพ่ือการค้า 

 บริการวชิาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 - โครงการพฒันาระบบการเรียนการสอนรูปแบบสะเตม็ศกึษา (STEM Education) ระหวา่ง มจพ. กบัสถานศกึษา

สงักดัสํานกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษาในเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ วิทยาลยัเทคนิคสพุรรณบรีุ วิทยาลยั 
เทคนิคราชบรีุ วิทยาลยัเทคนิคสมทุรปราการ วิทยาลยัเทคโนโลยีพระรามหก และวิทยาลยัอาชีวศกึษาลําปางพาณิชยการ
และเทคโนโลยี 

 - โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม และคณะพฒันาธรุกิจและอตุสาหกรรม  
มจพ. และสถาบนัพฒันาอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการและกีฬา เพ่ือร่วมกนัพฒันาวิชาการ พฒันาบคุลากร ทัง้คณาจารย์
และนกัศกึษา เพ่ือการเรียนการสอน การสอนและนวตักรรม ซึง่มีมาตัง้แตปี่การศกึษา 2557 และมาขยายเครือขา่ยไปยงัคณะ
อ่ืนนอกเหนือจากคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ในปีการศกึษา 2560 
http://www.fte.kmutnb.ac.th/news_detail.php?kmutnb=dHh0Tm89VGxSVk5RPT0mY2F0ZT1UV2M5UFE9PSZiYWNrP
VltMVdNMk41TlhkaFNFRTkmcGFnZT1Ua0U5UFE9PQ%3D%3D 

 - โครงการความร่วมมือจดัการเรียนการสอนกบัโรงเรียนจิตรลดา 
 - โครงการความร่วมมือจดัการเรียนการสอนกบัโรงเรียนเขมาภิรตาราม 
 บริการวชิาการเพื่องานการค้า 
 - โครงการให้บริการทดสอบ ตรวจสอบวสัดทุางวิศวกรรมโยธา ดําเนินการตลอดปีการศกึษา 2560 (852 งาน) 

มีผลประเมินความพงึพอใจผู้ รับบริการอยูท่ี่ 4.50 
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 - โครงการบริการวิชาการวิจยั เร่ือง โครงการจ้างศกึษาผลกระทบจาก Tidal wave, Wind wave และ Storm Surge 
ท่ีมีตอ่คณุภาพนํา้ด้านความเค็มและการบริหารจดัการนํา้ ณ จดุควบคมุของแม่นํา้เจ้าพระยาตอนลา่ง  

 - โครงการบริการวิชาการวิจยั เร่ือง  วิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างบอ่บําบดันํา้เสียของ Latex Systems Co.,Ltd. 
 - โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุุสภา 9 มาตรฐาน  โครงการนีเ้ป็นการดําเนินงานท่ีตรงกบั
พนัธกิจและเอกลกัษณ์ของคณะอยา่งแท้จริง 

 - โครงการบริการวิจยั เร่ือง การพฒันาการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผา่นกิจกรรมการสร้างโครงงานด้านวิศวกรรม
และพลงังานสะอาด สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาของบริษัท ภาดา เอ็ดดเูคชัน่ จํากดั 

 - โครงการบริการวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างอาคารผลติเฟอร์นิเจอร์ท่ีประสบเหตเุพลิงไหม้ของ 
Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.  

 - โครงการบริการวิจยั เร่ือง  การวิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างอาคารหวัจ่ายนํา้มนัไฟไหม้   ซึง่นําไปใช้จริงกบั 
บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเลียม จํากดั 

3. มีการดําเนินงานแบบบรูณาการพนัธกิจ  คณะมีการสง่เสริมสนบัสนนุให้คณาจารย์และนกัศกึษานําความรู้ท่ี
ได้รับจาการบริการวิชาการไปบรูณาการกบัการเรียนการสอนหรืองานวิจยั ทําให้นกัศกึษาได้ปฏิบตังิานจริงนอกห้องเรียนและ
เป็นการสร้างความร่วมมือในการพฒันากบัชมุชน ทําให้นกัศกึษารับประสบการณ์ตรงและมีจิตสาธารณะ  ดงันัน้ โครงการ
ตา่ง ๆ ท่ีให้บริการวชิาการจะมีการบรูณาการกบัการเรียนการสอนท่ีตอบสนองพนัธกิจของคณะ (ให้คําปรึกษา การทดสอบ 
การสํารวจ รวมทัง้การฝึกอบรมและพฒันาการเรียนการสอน งานวิจยั) สะท้อนภาพลกัษณ์อตัลกัษณ์ของคณะ (บณัฑิตท่ี
คดิเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น) ได้แก่ 

    บรูณาการด้านการเรียนการสอน 
 - โครงการให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนจิตรลดา เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2561  บรูณาการ

กบัการเรียนการสอน วิชา 21042003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั และวิชา 21052003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั  มีความพงึ
พอใจของผู้ รับบริการ 4.68 

 - โครงการอบรมงานเช่ือมไฟฟ้าเบือ้งต้นและกิจกรรมปันความรู้จากพ่ีสูน้่อง จดัเม่ือวนัท่ี 3-6 มกราคม 2561 
ณ โรงเรียนวดัหนองเสือ (ประชาอทิุศ) ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบรีุ  มีผู้ เข้ารับการอบรม จํานวน 30 คน ผู้ รับการ
อบรมมีความพงึพอใจ 5.00 เป็นการบรูณาการกบัการเรียนการสอน วิชา 020113982 Basic Metalworking Practice 
วิชา 020113983 Machine Tool Practice  และวิชา 020123251 Welding Processes and Accessories  
  - โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือชมุชน ครัง้ท่ี 6 ระหวา่งวนัท่ี 10-14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี  
อ.เกาะลนัตา จ.กระบ่ี  มีผู้ เข้าร่วมโครงการ 80 คน  ผู้ รับบริการมีความพงึพอใจอยู่ท่ี 4.71  เป็นการบรูณาการกบัการเรียน  
การสอน วิชา 020515001 กลวิธีการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ  วิชา 020515002 การบริหารการอาชีวะและเทคนิค
ศกึษา  วิชา 020515804 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในภาคอตุสาหกรรม และวิชา 020517102 การบริหารจดัการเพ่ือ
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา    โครงการนีไ้ด้ดําเนินการมาตัง้แต่ปีการศึกษา 2555 ทําให้เยาวชนและประชาชนในชุมชน
เข้มแข็งและยัง่ยืน  โดยการนําความรู้และทกัษะวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดไปดดัแปลงวสัดใุนท้องถ่ินเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
มลูคา่เพิ่มเพ่ือจําหน่าย  
 - โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ครัง้ท่ี 6 ณ วนัท่ี 9-10 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวดัช้างชนศิริ
ราษฎร์บํารุง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง มีนกัศึกษาปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ จํานวน 60 คน และประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 30 คน  มีผลประเมินอยู่ท่ี 4.68  เป็นการบรูณาการกบัการเรียนการสอน วิชา 020213004 
Electrical Engineering Practice I และวิชา 020213005 Electrical Engineering Practice II  ทําให้วดัและชมุชนได้
ใช้อปุกรณ์แสงสวา่งท่ีมีความปลอดภยัและใช้งานได้นาน 
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 - โครงการให้บริการทดสอบ ตรวจสอบวสัดทุางวิศวกรรมโยธา ดําเนินการตลอดปีการศกึษา 2560 (852 งาน)  
มีผลประเมินความพงึพอใจผู้ รับบริการอยู่ท่ี 4.50 (8 เดือน)  เป็นการบรูณาการกบัการเรียนการสอน วิชา 020323205   
วสัดทุางวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ และวิชา 020323104 กลศาสตร์วสัด ุ1   
 - โครงการอบรมงานเช่ือมไฟฟ้าเบือ้งต้นและกิจกรรมปันความรู้จากพ่ีสูน้่อง ระหวา่งวนัท่ี 3-6 มกราคม 2561 
ณ โรงเรียนวดัหนองเสือ (ประชาอทิุศ) ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบรีุ  มีผู้ เข้าร่วมโครงการ 75 คน  ผลประเมินอยูท่ี่ 
5.00 เป็นการบรูณาการกบัการเรียนการสอน วิชา 020113982 Basic Metalworking Practice วิชา 020113983 
Machine Tool Practice  และวิชา 020123251 Welding Processes and Accessories    
 บรูณาการด้านการวิจยั 

 - โครงการบริการวิจยั เร่ือง การพฒันาการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงานด้าน
วิศวกรรมและพลงังานสะอาด สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา  ซึง่นําไปใช้จริงกบั บริษัท ภาดา เอ็ดดเูคชัน่ 
จํากดั  

 -  โครงการบริการวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างอาคารผลติเฟอร์นิเจอร์ท่ีประสบเหตเุพลงิไหม้ ซึง่
นําไปใช้จริงกบั บริษัท  Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.  

 - โครงการบริการวิจยั เร่ือง  การวิเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างอาคารหวัจ่ายนํา้มนัไฟไหม้   ซึง่นําไปใช้จริงกบั 
บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเลียม จํากดั 

 4. มีผลการดําเนินงานท่ีทําให้ชมุชนและสงัคม รวมทัง้คณะ/สถาบนั มีการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มีศนูย์วิจยัเฉพาะทางไว้บริการวิชาการ ได้แก่ 1) ศนูย์วิจยัเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี   
2) ศนูย์วจิยัเทคโนโลยีทางอาชีวศกึษา  3) ศนูย์วิจยัการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยี 4) ศนูย์วจิยัวศิวกรรมนํา้และ
โครงสร้างพืน้ฐาน 5) ศนูย์วจิยัไฟฟ้าและระบบควบคมุอตุสาหกรรม 6) ศนูย์วิจยัเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม
ด้วยระบบไทรโบโลยี  7) ศนูย์วิจยัพลงังานทดแทน  โดยทัง้ 7 ศนูย์ตัง้อยูท่ี่สํานกัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. 
สว่นภายในคณะเองมีศนูย์บรูณาการวิชาชีพครุศาสตร์อตุสาหกรรม รับฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุุสภา 9 
มาตรฐาน ซึง่ได้ดําเนินการมาเป็นปีท่ี 4 แล้ว  ซึง่โครงการนีไ้ด้ผลิตบคุลากรทางการศกึษาท่ีมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ครบ 9 มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพครู 4 รุ่น ตัง้แตปี่การศกึษา 2557 ถึง 2560 จํานวน 1,099 คน  ผา่นการรับรองความรู้
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จากผลการดําเนินงานท่ีผา่นมามีการรับงานบริการวิชาการอยา่งตอ่เน่ืองมาตลอด ทําให้คณะมี
รายได้จากงานบริการวชิาการเพิ่มขึน้ (ปีงบประมาณ 2559 = 9,108,800, ปีงบประมาณ 2560 =12,504,016.04) 
http://stri.kmutnb.ac.th/research/index.php/research-center/1056-031059 
 
 

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
เครือข่ายใหม ่ๆ เพ่ือ
การบริการวิชาการ
แก่ชมุชน/สงัคม 

การขยายผล
ครอบคลมุไปทัว่
ทัง้องค์กร สง่ผล
ให้เกิดการ
พฒันาทัง้ชมุชน
และองค์กร 

excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเป็น
วฒันธรรม
องค์กร) 
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ผลการประเมินตนเองระดบัคณะ คะแนนที่ได้ 
การบริการวิชาการแก่สงัคม 4 

 
สรุปคะแนนการประเมินระดับคณะ  

รายการ 
ปีการศึกษา ค่าคาดหวัง 

2556 2557 2558 2559 2560 
การบริการวิชาการแก่สงัคม 3.25 3.00 4.00 4.32 4.56 4.00 

 
เอกสารอ้างองิ 

C.12-1  แผนปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ 2560 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
C.12-2  รายงานผลการดําเนินงานตามตวัชีว้ดัคํารับรองการปฏิบตังิาน ประจําปีงบประมาณ 2561   
C.12-3  แผนการให้บริการวิชาการ ปีการศกึษา 2560 
C.12-4  หลกัเกณฑ์การให้บริการวิชาการ ฉบบัท่ี 9 
C.12-5  รายงานแผน/ผลปฏิบตักิาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
C.12-6  โครงการให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนจิตรลดา 
C.12-7 ข้อตกลงความร่วมมือกบัโรงเรียนเขมาภิรตาราม 
C.12-8  การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุุสภา 9 มาตรฐาน 
C.12-9 โครงการอบรมงานเช่ือมไฟฟ้าเบือ้งต้น 
C.12-10  โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือชมุชน 
C.12-11  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ครัง้ท่ี 6  
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ตัวบ่งชี ้C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 
1. ผลประเมินความพงึพอใจการสง่เสริมสนบัสนนุศลิปะและวฒันธรรมไม่น้อยกวา่ 4.00 

รายงานผลการดาํเนินงาน 
คณะกําหนดนโยบายการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมในแผนปฏิบตัิการตามแผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์

อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม คณุธรรมและจริยธรรม  
ในสว่นของนกัศกึษากําหนดไว้ในแผนกิจกรรมสโมสรนกัศกึษา (วาระท่ี 4) ประจําปีการศกึษาทกุปีการศกึษา  โดยมีการ
กําหนดเป้าหมาย กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ดั ระยะเวลา งบประมาณและผู้ รับผิดชอบไว้อย่างชดัเจนสอดคล้อง
กบัอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ของคณะ   ซึง่ทกุโครงการได้ดําเนินงานแบบ PDCA ตัง้แตเ่สนอโครงการ เม่ือได้รับอนมุตัิจึง
ดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด และเม่ือสิน้สุดโครงการจะมีการสรุปผลและประเมินผลในรายงานแผน/ผล
ปฏิบตัิงาน ประจําปีงบประมาณทกุปี ส่วนโครงการท่ีนกัศกึษาดําเนินการจะมีการสรุปผลและประเมินผลเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการกิจการนกัศกึษา เพ่ือพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงในการดําเนินงานครัง้ตอ่ไป     

ปีการศกึษา 2560 คณะและภาควิชามีการดําเนินงาน ดงันี ้
1. โครงการสง่เสริมและทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรมไทยสูส่ากล (ประเพณีสงกรานต์)   จดัเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 

2561 เพ่ือเป็นการอนรัุกษ์และสืบสานประเพณีอนัดีงามท่ีเก่าแก่ให้คงอยูต่อ่ไป  โดยมีการอญัเชิญพระพทุธรูปจากทกุ
ภาควิชามาประดษิฐานท่ีหน้าคณะ เพ่ือให้บคุลากร นกัศกึษาไทย-ตา่งชาต ิและประชาชนทัว่ไปได้สรงนํา้พระ รวมทัง้มี
การรดนํา้ขอพรจากอาจารย์อาวโุส/ผู้บริหารท่ีเกษียณอายรุาชการ โดยตัง้เป้าหมายผู้ เข้าร่วมโครงการ 90 คน คา่เฉล่ีย
ความพงึพอใจ 3.75 ผลดําเนินงานมีผู้ เข้าร่วมโครงการ 109 คนและมีคา่เฉล่ีย 4.71 

2. โครงการทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม (ทอดผ้าป่าสามคัคี) ดําเนินการโดยภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล ทอดผ้าป่า
สามคัคี ณ วดัจนัทร์เจริญสขุ  ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมทุรสงคราม เม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน 2561 เพ่ือเป็นการทํานบํุารุง
พระพทุธศาสนาให้ยัง่ยืนสืบตอ่ไป โดยตัง้เป้าหมายผู้ เข้าร่วมโครงการ 37 คน คา่เฉล่ียความพงึพอใจ 3.90 ผล
ดําเนินงานมีผู้ เข้าร่วมโครงการ 109 คนและมีคา่เฉล่ีย 4.71 

3. โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม่ วนัท่ี 2-3 สงิหาคม 2560  โดยมีการแบง่กลุม่จดั
กิจกรรม “นกัศกึษายคุใหม่ ใสใ่จหลกัธรรมาภิบาล” เพ่ือให้ความรู้หลกัธรรมาภิบาล และปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม 
ความสามคัคี และความรับผิดชอบให้กบันกัศกึษา  โดยตัง้เป้าหมายผู้ เข้าร่วมโครงการ 380 คน คา่เฉล่ียความพงึพอใจ 
3.75 ผลดําเนินงานมีผู้ เข้าร่วมโครงการ 380 คนและมีคา่เฉล่ีย 4.71 

4. โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบตัิงานในยคุประเทศไทย 4.0 จดัเม่ือวนัท่ี   
24 กรกฎาคม 2561 โดยเชิญ พระอาจารย์สรุเชษฐ์ สรุเชฎโฐ เป็นวิทยากร เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กบับคุลากรในการปฏิบตัตินให้ถกูต้องตามจรรยาบรรณอนัพงึมีในสถาบนัอดุมศกึษา ป้องกนัการทจุริตและประพฤติ
มิชอบ และสามารถนําหลกัธรรมไปใช้ในการดํารงชีวิตประจําวนั  

5. โครงการร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย (ทกุวนัจนัทร์) ตลอดปีการศกึษา  เน่ืองจากผ้าไทยเป็นผ้าพืน้เมืองเกิด
มาจากภมิูปัญญาและฝีมือคนไทยท่ีรู้จกัและกล่าวขานกนัไปทัว่โลก  ซึ่งถือเป็นเอกลกัษณ์ไทยอย่างหนึ่งท่ีควรรักษาไว้
และยงัเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชมุชนอีกทางหนึง่  คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม เห็นความสําคญัของผ้าไทยจึงได้จดัทํา
โครงการแตง่กายด้วยผ้าไทย เพ่ือสวมใสเ่ม่ือถึงเทศกาลวนัสําคญัตา่ง ๆ หรือมีกิจกรรมร่วมงานกบัหน่วยงานภายนอกก็
จะมีการแต่งกายด้วยผ้าไทยเสมอจนได้รับคําชมอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น แต่งกายด้วยผ้าไทยในงานประชุมวิชาการ       
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมระดบัชาต ิ(ครัง้ท่ี 1-10) และระดบันานาชาติ (ครัง้ท่ี 1-4), เข้าร่วมในพิธีถวายสตัย์ปฏิญาณ เป็น
ข้าราชการท่ีดีของแผ่นดิน, เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ, ศึกษาดงูานนอก
สถานท่ี เป็นต้น 
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โครงการท่ีได้ดําเนินการแบบบรูณาการพนัธกิจและสะท้อนอตัลกัษณ์ของคณะ  (บณัฑิตท่ีคิดเป็น ทําเป็น 
ถ่ายทอดเป็น) ได้แก่ 

5. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ครัง้ท่ี 6 ณ วดัช้างชนศริิราษฎร์บํารุง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง  เม่ือ
วนัท่ี 9-10 ธนัวาคม 2560 เป็นการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม โดยให้นกัศกึษา
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าได้ใช้วิชาความรู้ท่ีได้ศกึษามาในรายวิชา 020213004 Electrical Engineering Practice I และ
วิชา 020213005 Electrical Engineering Practice II ไปช่วยปรับปรุงระบบไฟฟ้าท่ีวดัและฝึกสอนวิขาไฟฟ้าให้กบั
อาจารย์ นกัศกึษา และชาวบ้าน ซึง่เป็นการปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะให้นกัศกึษา รวมทัง้แสดงออก
ถึงการคดิเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็นให้กบัอาจารย์ นกัศกึษาและชาวบ้านในชมุชน  โดยตัง้เป้าหมายผู้ เข้าร่วมโครงการ 
90 คน คา่เฉล่ียความพงึพอใจ 3.51 ผลดําเนินงานมีผู้ เข้าร่วมโครงการ 90 คนและมีคา่เฉล่ีย 4.68 

6. โครงการคา่ยอาสาพฒันาชมุชน เคร่ืองกลอาสา 60 ณ โรงเรียนวดัอ้ออีเขียว (รัฐราษฎร์มิตรผลอนกุลู) และ
โรงเรียนวดัหนองกลางดา่น ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบรีุ เม่ือวนัท่ี 3-6 มกราคม 2561 เป็นการบรูณาการการเรียน
การสอนกบัการทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม โดยนกัศกึษาภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกลได้ใช้วิชาความรู้ท่ีได้ศกึษามาใน
รายวิชา 020113982 Basic Metal Working  วิชา 020133921 Workshop Practice in Electrical/Electronics ไปช่วย
ปรับปรุง ซอ่มแซม ทาสี โต๊ะ-เก้าอีน้กัเรียน ซอ่มแซมอปุกรณ์การสอน อปุกรณ์สนามเดก็เลน่ และทําความสะอาดวดั/
ชมุชนให้น่าอยู ่ซึง่เป็นการปลกูฝังการรู้จกัเสียสละ การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนและจิตสาธารณะให้กบันกัศกึษา รวมทัง้แสดงออก 
ถึงการคดิเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็นให้กบัอาจารย์ นกัเรียน พระและชาวบ้านในชมุชน โดยตัง้เป้าหมายผู้ เข้าร่วมโครงการ 
160 คน คา่เฉล่ียความพงึพอใจ 3.80 ผลดําเนินงานมีผู้ เข้าร่วมโครงการ 160 คนและมีคา่เฉล่ีย 5.00 

ผลการดําเนินงานด้านนีน้อกจากจะปลกูฝังให้บคุลากรและนกัศกึษาได้ร่วมกนัสืบสานศลิปะและวฒันธรรมอนั
ดีงามของคณะและสงัคมแล้ว ยงัได้สร้างเครือขา่ยกบัชมุชนในหลายภมิูภาคอยา่งตอ่เน่ือง อาทิเช่น โครงการท่ี 6 และ 7 
มีหน่วยงานให้การสนบัสนนุสิ่งของและเงินเพ่ือสมทบทนุสนบัสนนุการดําเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชน 

โครงการท่ีนกัศกึษาดําเนินการ โดยคณะกรรมการสโมสรนกัศกึษาร่วมกบัคณะ ดงันี ้
1. โครงการไหว้ครูคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม จดัเม่ือวนัท่ี 24 สงิหาคม 2560 เป็นการแสดงความเคารพตอ่ครู 

อาจารย์และปลกูจิตสํานึกให้นกัศึกษามีความกตญัญกูตเวทีต่อครู อาจารย์  ซึ่งคณะได้ดําเนินการมาทกุปีการศึกษา 
ร่วมกบัมหาวิทยาลยัและจดัท่ีคณะเองด้วย รวมทัง้มีการประกวดพานไหว้ครูของนกัศกึษา  หลงัจากจบกิจกรรมไหว้ครู
แล้วนกัศกึษาจะรวมตวักนัทําความสะอาดบริเวณศาลประจําคณะทกุปี จนกลายเป็นวฒันธรรมท่ีปฏิบตัิตอ่เน่ืองกนัมา
หลายปีแล้ว  
 2. โครงการแข่งขนัเรือยาวประเพณี จดัเม่ือวนัท่ี 6-24 พฤศจิกายน 2560 ณ คลองบางเขน บริเวณข้างศาล
ยีราฟ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  เน่ืองจากเรือยาวเป็นพาหนะในการเดินทางของชาวไทยมาตัง้แตส่มยับรรพบรุุษจน
ทกุวนันีก็้ยงัพบเห็นอยู่แถวชนบท และเพ่ือเป็นการอนรัุกษ์สืบสานไว้ให้ลกูหลานได้เห็นเรือยาวของไทย จึงได้จัดให้มี
โครงการแข่งขนัเรือยาวประเพณีขึน้ ซึ่งได้ดําเนินโครงการนีม้าหลายปีแล้วจนกลายเป็นเอกลกัษณ์ด้านวฒันธรรมของ
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมเช่นเดียวกบักลองยาว 
 3. โครงการซ่อมแซมกลองยาว กลองยาวนบัเป็นเอกลกัษณ์ด้านวฒันธรรมของคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
เน่ืองจากเป็นคณะเดียวภายในมหาวิทยาลยัท่ียงัคงอนรัุกษ์รักษาไว้  มีการซ่อมแซมกลองยาวให้อยู่ในสภาพดี พร้อม  
ใช้งานตลอดเวลา และไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดภายในมหาวิทยาลยัจะติดต่อขอใช้บริการกลองยาวพร้อมนางรําของ
คณะไปแสดงในการจดังานตา่ง ๆ อยา่งตอ่เน่ืองจนกระทัง่ทกุวนันี ้
 โครงการตา่ง ๆ ท่ีนกัศกึษาได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว จะมีการสรุปผลการดําเนินงาน และปัญหา/อปุสรรคใน
การดําเนินงาน รวมทัง้งบประมาณท่ีใช้ไปว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ในแผนกิจกรรมหรือไม่ เพ่ือนําผลมาปรับปรุง
การดําเนินงานในครัง้ตอ่ไปในท่ีประชมุคณะกรรมการกิจการนกัศกึษา 
 จากผลการดําเนินงานด้านการสง่เสริมศลิปวฒันธรรมของคณะมีการจดัทําแผนปฏิบตัิงานไว้อย่างชดัเจน และ
มีการกํากับการดําเนินกิจกรรมอย่างชัดเจน โดยกิจกรรมต่างๆ จะเห็นว่านอกจากเป็นการส่งเสริมทํานุบํารุง
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ศิลปวัฒนธรรมแล้วยังสามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ในรายวิชาท่ีเรียนให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย 
นอกจากนีผ้ลลพัธ์ท่ีได้จากบางโครงการยงัเป็นการปลกูฝังให้ผู้ เรียนได้รู้จกัเสียสละ ทํางานร่วมกนัเป็นหมู่คณะได้ดีด้วย  
ผลการดําเนินงานในด้านนีจ้งึบรรลตุามนโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) ท่ีได้ตัง้ไว้ 
 
สรุปคะแนนการประเมินระดับคณะ  

รายการ 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
การสง่เสริมสนบัสนนุศลิปะและวฒันธรรม 3 4 5 5 

 
ผลการประเมินตนเองระดบัคณะ คะแนนที่ได้ 
การสง่เสริมสนบัสนนุศลิปะและวฒันธรรม 5 

 
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. 

 
เอกสารอ้างองิ 

C.13-1  แผนปฏิบตักิาร ประจําปี คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี 
C.13-2 แผนกิจกรรมนกัศกึษา  
C.13-3 โครงการสง่เสริมและทํานบํุารุงศลิปะและวฒันธรรมไทยสูส่ากล (ประเพณีสงกรานต์) 
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ตัวบ่งชี ้S.1 จาํนวนเงนิสนับสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 
1. มีจํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์เฉล่ียรวมตอ่คน ไม่น้อยกวา่ 220,000 บาท 

รายงานผลการดาํเนินงาน 
คณะมีการสง่เสริม สนบัสนนุให้เกิดการผลติงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ โดยเฉพาะด้านการจดัสรรเงิน และการ

แสวงหาแหลง่ทนุสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ มีการจดัทําแผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ระยะ 5 ปี) ในประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจยั พฒันา  
และสร้างสรรค์นวตักรรม ดงันี ้
         เป้าประสงค์ท่ี 3.1  เป็นมหาวทิยาลยัวิจยัเพ่ือการจดัอนัดบัและการนําไปใช้ประโยชน์ 
         - กลยทุธ์ท่ี 2 สนบัสนนุทนุวิจยัภายในมหาวทิยาลยัและแสวงหาแหลง่ทนุวิจยัจากภายนอก 
        มหาวิทยาลยัได้จดัตวัเองอยูใ่น กลุม่ ค1 ซึง่เน้นการวิจยั อยูใ่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย สกอ. 
ได้กาํหนดเงนิสนับสนุนต่อคนไว้ที่ 220,000 บาท  ซึง่ถ้าดจูากข้อมลูประกอบย้อนหลงัตัง้แตปี่การศกึษา 2555 จนถงึ 
2560 จะมีเงินสนบัสนนุงานวิจยัตอ่คนสงูกวา่เกณฑ์คา่เฉล่ียของ สกอ. ท่ีกําหนดไว้   
 

ข้อมูลพืน้ฐานในภาพรวมของคณะ   

รายการข้อมูล หน่วย
นับ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ 

บาท  16,786,799.00  24,680,137.85  88,680,760.00  46,932,196.83  65,754,756.71   29.346,511.04 

  ภายในมหาวิทยาลยั บาท  2,335,000.00  3,854,900.00  3,704,400.00  4,000,000.00  8,180,000.00   7,990,000.00 

  ภายนอกมหาวิทยาลยั บาท  14,451,799.00  20,825,237.85  84,976,360.00  42,932,196.83  57,574,756.71 21,356,511.04 

2. จํานวนอาจารย์ประจําและ
นกัวิจยั 

คน 114 107 108 112 108 108 

3. จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ตอ่จํานวน
อาจารย์ประจําและนกัวิจยั 

บาทต่อ
คน 

   147,252.62    230,655.49    821,118.15     419,037.47   608,840.34  271,726.95 

 
จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยั   =   จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัจากภายในและภายนอก 
                                                               จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยั 

 =   7,990,000.00 + 21,356,511.04   =   29,346,511.04 
                108 
                                             =    271,726.95  บาทตอ่คน 
 

รายการ 
ปีการศกึษา ค่า 

คาดหวัง 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยั/ 
งานสร้างสรรค์ 

147,252.62  230,655.49 821,118.15  419,037.47  608,840.34  271,726.95   220,000.00 
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C.13-4 โครงการทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม (ทอดผ้าป่าสามคัคี) 
C.13-5 โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม่   
C-13-6 โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบตังิานในยคุประเทศไทย 4.0    

 C.13-7 โครงการร่วมใจแตง่กายด้วยผ้าไทย (ทกุวนัจนัทร์) 
 C.13-8 ผ้าไทย 

C.13-9 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสวา่ง ครัง้ท่ี 5 
C.13-10 โครงการคา่ยอาสาพฒันาชมุชน เคร่ืองกลอาสา 60 
C.13-11 โครงการไหว้ครู 
C.13-12 โครงการแขง่ขนัเรือยาว 
C.13-13 โครงการซอ่มแซมกลองยาว 
C.13-14 หนงัสือขอความอนเุคราะห์กลองยาว 

 C.13-15 รายงานการประชมุคณะกรรมการกิจการนกัศกึษา ครัง้ท่ี 1/2561 
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 ผลการดําเนินงานในปีการศกึษา 2560 มีจํานวนเงินสนบัสนนุการวิจยัและงานสร้างสรรค์ลดลงเพราะนโยบาย
ของรัฐบาลต้องการให้ทําโครงการบรูณาการขนาดใหญ่หรือมีมลูค่าสงู ซึ่งบคุลากรของคณะยงัไม่ได้เตรียมความพร้อมใน
ส่วนนี ้ อย่างไรก็ตาม ทางคณะได้เล็งเห็นความสําคญัในส่วนนีโ้ดยได้จดัทําปฏิทินทนุสนบัสนนุการวิจยัสําหรับเผยแพร่ให้
บคุลากรในคณะทราบถึงแหลง่ทนุและรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องผา่น     http://www.fte.kmutnb.ac.th/images/calend_vijai.pdf  
สําหรับวางแผนการขอทนุวิจยัจากหน่วยงานภายนอกในปีถดัไป โดยภาพรวมสามารถสรุปได้วา่ผลการดําเนินงานเป็นไป
ตามนโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) ท่ีได้ตัง้ไว้ 
 
การประเมนิตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 
จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 5 

 
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. 

 
เอกสารอ้างองิ 

S.1-1   ทนุวิจยัภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
S.1-2   ทนุวิจยัภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ตัวบ่งชี ้S.2 Student Mobility – Inbound/outbound, part-time/full/time of International Students 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) ประจาํปีการศึกษา 2560 
1. มีจํานวนนกัศกึษาแลกเปล่ียน และ/หรือนกัศกึษาตา่งชาตท่ีิลงทะเบียนเรียนไม่น้อยวา่ 10 คน ตอ่ปีการศกึษา 

 
รายงานผลการดาํเนินงาน 

 คณะมีการกําหนดการดําเนินงานด้านนีไ้ว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานทุกปีงบประมาณ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ของมหาวิทยาลยั ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 
บริหารจัดการหลกัสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  เป้าประสงค์ท่ี 2.1 หลกัสตูรมีความชัดเจนและมีจุดเด่น
สามารถตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมและสังคม  ตัวชีว้ัด 2.1.9 จํานวนหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาต่างชาติ
ลงทะเบียนหรือนกัศกึษาแลกเปล่ียน  โดยมีการกําหนดหน่วยนบั  คา่เป้าหมายตวัชีว้ดัไว้อย่างชดัเจน เพ่ีอจะได้ติดตาม
รายงานผลการดําเนินงาน เพ่ือนําผลมาเป็นข้อมลูย้อนกลบัในการพฒันาปรับปรุงสําหรับปีตอ่ไป  ซึง่คณะได้ดําเนินการ
รับนกัศกึษาตา่งชาตมิาตัง้แตปี่การศกึษา 2555 ระดบัปริญญาตรี  จํานวน 1 คน จากประเทศกมัพชูา  
 ปีการศกึษา 2557 คณะได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกบัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (สอศ.) 
เพ่ือร่วมกนัขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. 2552-2561 ของกระทรวงศกึษาธิการ ตามโครงการ    
จดัการศกึษา เพ่ือพฒันาผู้บริหารด้านอาชีวศกึษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ภายใต้ความ
ร่วมมือทางวิชาการระหวา่ง ไทย-ลาว ตามแผนงานด้านอาชีวศกึษาของสํานกังานความร่วมมือ เพ่ือการพฒันาประเทศ 
(สพร.เดมิ) กรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ กระทรวงตา่งประเทศ ระดบัปริญญาโท รุ่นละ 2 ปี  ตัง้แตภ่าคเรียนท่ี 
3/2557 รุ่นท่ี 1 จํานวน 10 คน  
 ปีการศกึษา 2558 คณะร่วมมือกบักรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ จดัโครงการ   
จดัการศกึษาระดบัปริญญาโทให้แก่ชาวเมียนมาร์ จํานวน 8 คน ภายใต้โครงการพฒันา Technological University of 
Dawai (TU) and Technical High School of Dawai (GTHS)  
 ปีการศึกษา 2559  ได้รับนกัศึกษาในโครงการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาผู้บริหารด้านอาชีวศึกษาจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รุ่นท่ี 2 จํานวน 10 คน 
 ในปีการศกึษา 2560 นี ้คณะได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัพฒันาครูอาชีวศกึษา กรม
อาชีวศกึษา ของ สปป.ลาว มีโครงการท่ีจะแลกเปล่ียนนกัศกึษา และได้ดําเนินการแลกเปล่ียนนกัศกึษาจากสถาบนัดงักลา่ว 
จํานวน 3 คน เพ่ือเข้าฝึกปฏิบตักิารสอนท่ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล จํานวน 2 คน และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ
การศกึษา จํานวน 1 คน เป็นระยะเวลา  3 เดือน ระหวา่งวนัท่ี 19 มีนาคม  ถึง 19 มิถนุายน 2561  
 จากการกําหนดนโยบายคณุภาพต้องมีจํานวนนกัศกึษาและ/หรือนกัศกึษาต่างชาติท่ีลงทะเบียนเรียนไม่น้อย
กวา่ 10 คนตอ่ปีการศกึษา เพ่ือเป็นเป้าหมายในการดําเนินงานในตวับง่ชีนี้ ้คณะได้มีกลยทุธ์ท่ีสําคญัดงันี ้ 
 1. กลยทุธ์การแสวงหาการสนบัสนนุ  โดยการให้ความช่วยเหลืออยา่งตอ่เน่ืองในโครงการหรือกิจกรรมตา่ง ๆ 
ของหน่วยงานท่ีจะสนบัสนนุภารกิจเก่ียวกบันกัศกึษาแลกเปล่ียน อาทิเชน่  กรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ กระทรวง
ตา่งประเทศ และ GIZ เพ่ือรับนกัศกึษาตา่งชาตทิดแทนผู้ ท่ีจะสําเร็จการศกึษาในแตล่ะปีการศกึษา  
 2. กลยทุธ์การกํากบัดแูล  โดยมีการแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาประจําชัน้  อาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ อาจารย์
ผู้ดแูลนกัศกึษาแลกเปล่ียน ทัง้นี ้ เพ่ือควบคมุการดําเนินงานให้การแลกเปล่ียนนกัศกึษาตา่งชาตสํิาเร็จการศกึษาตรง
ตามเวลาในหลกัสตูร และบรรลผุลสําเร็จของกิจกรรมแลกเปล่ียนนกัศกึษา ซึง่ทําให้คูค่วามร่วมมือกบัคณะมีความ
ประทบัใจในความสําเร็จของโครงการ  
 สิง่ท่ีสามารถทําได้เพิ่มเตมิในอนาคต คือ การตดิตามนกัศกึษาแลกเปล่ียนวา่ได้นําความรู้ท่ีได้รับจากการเรียน  
การสอนไปใช้ในการทํางานได้ดีเพียงใด ผู้ใช้งานหรือนายจ้างมีความพงึพอการทํางานของนกัศกึษาแลกเปล่ียนในระดบัใด  
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จาํนวนนักศึกษาต่างชาตทิี่ลงทะเบียน 
ปีการศกึษา ประเภท

นักศกึษา 
 จาํนวน 

สาขาวชิา ประเทศ หมายเหตุ 

2555 Full Time 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT)  กมัพชูา  เข้า 1/2555 
2557 Full Time 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT)  กมัพชูา จบ 2/2557 

1 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT)   กมัพชูา  เข้า 1/2557 
10 บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (TEM) รุ่น 1 สปป.ลาว เข้า 3/2557 

2558 Full Time  1 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT)   กมัพชูา  
 2 วิศวกรรมเคร่ืองกล (MTM)  เมียนมาร์ เข้า 2/2558 
 4 วิศวกรรมไฟฟ้า (MTE)   เมียนมาร์ เข้า 2/2558 
 2 วิศวกรรมโยธาและการศกึษา (MCEE) เมียนมาร์ เข้า 2/2558 
10 บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (TEM) รุ่น 1 สปป.ลาว จบ 2/2558 

2559 Full Time  1 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT)  กมัพชูา  
 2 วิศวกรรมเคร่ืองกล (MTM)   เมียนมาร์  
 4 วิศวกรรมไฟฟ้า (MTE)   เมียนมาร์  
 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (MTCT)   สปป.ลาว เข้า 1/2559 
 2 วิศวกรรมโยธาและการศกึษา (MCEE)  เมียนมาร์  
10 บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (TEM) รุ่น 2  สปป.ลาว เข้า 3/2559 

2560 Full Time 10 บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (TEM) รุ่น 2 สปป.ลาว จบ 2/2560 
 1 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT) กมัพชูา   
 2 วิศวกรรมเคร่ืองกล (MTM) เมียนมาร์ จบ 1/2560 
 4 วิศวกรรมไฟฟ้า (MTE)  เมียนมาร์ จบ 1/2560 
 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (MTCT)  สปป.ลาว จบ 2/2560 
 2 วิศวกรรมโยธาและการศกึษา (MCEE)  เมียนมาร์ จบ 1/2560 

 
จาํนวนนักศึกษาแลกเปล่ียน 

ปีการศกึษา 
ประเภท
นักศกึษา
แลกเปล่ียน 

จาํนวน สาขาวชิา ประเทศ หมายเหตุ 

2560 Inbound 
2 วิศวกรรมเคร่ืองกล (TM) สปป.ลาว     2/2560 
1 วิศวกรรมโยธาและการศกึษา (CEE) สปป.ลาว 2/2560 

 
จาํนวนนักศึกษาต่างชาตทิี่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร 

ปีการศึกษา 
นักศึกษาแลกเปล่ียน นักศึกษาต่างชาตทิี่ลงทะเบยีนเรียน 

Inbound Outbound Full Time Part Time 
2555 - - 1 - 
2556 - - - - 
2557 - - 12 - 
2558 - - 19 - 
2559 - - 21 - 
2560 3  21 - 



81 
 

 จากการท่ีคณะได้มีโครงการความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้บริการวิชาการอย่างต่อเน่ือง ทําให้มีหน่วยงาน
ต่าง ๆ เป็นท่ีรู้จกัและได้สนบัสนนุทนุการศกึษาให้กบันกัศกึษาชาวต่างชาติ เพ่ือศกึษาต่อในระดบัต่าง ๆ ของคณะอย่างต่อเน่ือง 

โดยการท่ีมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนหลกัสูตรต่างๆ ในคณะนอกจากจะเป็นการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการ
เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการและการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจดัการเรียนการสอนในระดบันานาชาติของคณะใน
หลกัสตูรต่างๆ ได้อีกด้วย ดังนัน้คณะจะต้องมีมาตรการในการแสวงหานักศึกษาแลกเปลี่ยน และ/หรือนักศึกษาต่างชาติให้     

เข้ามาศกึษาตอ่ในระดบัตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ืองตามนโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) ท่ีกําหนดไว้  
 

ผลการประเมินตนเองระดบัคณะ       คะแนนที่ได้ 
S.2 Student Mobility 5 

 

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. 

 
เอกสารอ้างองิ 

S.2-1  นกัศกึษาประเทศเมียนมาร์ 

  S.2-2  นกัศกึษาประเทศลาว รุ่นท่ี 2 
 S.2-3  นกัศกึษาท่ีลงทะเบียน ปีการศกึษา 2559 
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ตัวบ่งชี ้S.3 Green University 
นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง)  

1. มีกิจกรรมและผลการดําเนินงานด้าน Green University ไม่น้อยกวา่ 4 โครงการ 
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 2 587-4350 

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) 

ในปีการศกึษา 2560 มีนกัศกึษา จํานวน 1,535 คน 
1.7 จํานวนบคุลากรทัง้หมด (Number of academic and administrative staff) 

จํานวนบคุลากรรวม  178  คน  แบง่ออกเป็น   
อาจารย์  108 คน  และสายสนบัสนนุวิชาการ  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 (ท่ีมนษุย์ไม่ได้สร้างขึน้)  =  N/A 
       ขนาดพืน้ท่ีบริเวณท่ีเป็นถนนคอนกรีต/ลาดยางมะตอย/อาคารหรือสิง่ปลกูสร้าง = 3,870 ตารางเมตร 
1.11 งบประมาณปี 2561 (Budget for sustainability effort) 

     งบประมาณท่ีเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมและความยัง่ยืน     =      1,000,000 บาท  
     งบประมาณ ทัง้หมดของสว่นงานในปี 2561  =   122,532,000 บาท 
     เงินรายได้ ทัง้หมดของสว่นงานในปี 2561   =     22,244,700 บาท 
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2. การจัดการพลังงานและการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ (Energy and Climate Change) 
2.1 มีการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีประสทิธิภาพในการช่วยประหยดัพลงังาน (Energy efficient appliances  

usage) 
1) การใช้หลอด LED แทนหลอดแบบฟลอูอเรสเซนต์  
2) การใช้เคร่ืองปรับอากาศประหยดัไฟเบอร์ 5  
3) มีระบบการควบคมุการปิด-เปิดระบบแสงสวา่งภายในอาคารแบบอตัโนมตั ิ
4) ระบบประตคีูย์การ์ดและระบบการควบคมุการปิดเปิดระบบไฟฟ้าในห้องเรียน 

2.2 มีแหลง่พลงังานทดแทน (Renewable energy resources) 
1) ระบบไฟแสงสวา่งอตัโนมตัโิดยใช้พลงังานแสงอาทิตย์ในลานจอดรถยนต์ 
2) ระบบการรดนํา้ต้นไม้อตัโนมตัแิละไฟแสงสวา่งอตัโนมตัโิดยใช้พลงังานแสงอาทิตย์ 

2.3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทัง้ปี (Electricity usage per year)  (ใช้ข้อมลูย้อนหลงั 3 ปี) 
1) ปีงบประมาณ 2557 จํานวน 1,207,527 หน่วย 
2) ปีงบประมาณ 2558 จํานวน 1,081,667 หน่วย 
3) ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 1,140,308 หน่วย 
4) ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 1,068,000 หน่วย 
5) ปีงบประมาณ 2561 จํานวน 770,790 หน่วย (จํานวน 10 เดือน) 

2.4 มีโครงการสง่เสริมหรือการลดการใช้พลงังาน (Energy conservation program) 
1)  โครงการ : มาตรการประหยดัพลงังานของสว่นงาน โดยสง่เสริมให้บคุลากรประหยดัการใช้                
    พลงังานในด้านตา่ง ๆ ได้แก่ ลฟิต์ เคร่ืองปรับอากาศ ระบบแสงสวา่ง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ือง   
    คอมพิวเตอร์ นํา้ประปา เป็นต้น โดยมีการประชาสมัพนัธ์ให้บคุลากรประหยดัการใช้พลงังาน 
    ไม่น้อยกวา่ปีละ 2 ครัง้ 
2) กิจกรรม : การควบคมุการเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสวา่งแบบอตัโนมตัเิวลากลางวนัและกลางคืน 

2.5 มีองค์ประกอบอาคารสีเขียวในสว่นงาน (Green building elements) 
ไม่มี 

2.6 มีโครงการหรือกิจกรรมลดโลกร้อนในสว่นงาน (Climate change adaptation and mitigation  
program) 

1) กิจกรรม : การปรับเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศประหยดัไฟเบอร์ 5 
2) กิจกรรม : การใช้หลอดไฟฟ้าแบบ LED แทนหลอดฟลอูอเรสเซนต์ 
3) กิจกรรม : การปลกูต้นไม้สีเขียวบริเวณรอบอาคารและลานจอดรถยนต์ 
4) กิจกรรม : การลดใช้พลงังานไฟฟ้าโดยการควบคมุอตัโนมตั ิ

2.7 มีนโยบายลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas emission reductions policy) 
นโยบาย :  การปลกูต้นไม้สีเขียวทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ในพืน้ท่ีสว่นกลางของสว่นงาน 

3. การจัดการขยะและของเสีย (Waste Management) 
3.1 มีโครงการรณรงค์การรีไซเคลิขยะ (Recycling program for university waste) 

ระบบสว่นกลาง/สว่นงาน : การแยกประเภทขยะอยา่งเป็นระบบ 
3.2 มีการบําบดัขยะมีพิษ (Toxic waste recycling) 

ระบบสว่นกลาง : มีการใช้ระบบกําจดัขยะมีพิษร่วมกบัของมหาวิทยาลยั 
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3.3 มีการบําบดัขยะอินทรีย์ (Organic waste treatment) 
ระบบสว่นกลาง : มีการใช้ระบบกําจดัขยะอินทรีย์ร่วมกบัของมหาวิทยาลยั 

3.4 มีการกําจดัขยะอนินทรีย์ (Inorganic waste treatment) 
ระบบสว่นกลาง : มีการใช้ระบบกําจดัขยะอนินทรีย์ร่วมกบัของมหาวิทยาลยั 

3.5 การปลอ่ยนํา้เสีย (Sewerage disposal) 
ระบบสว่นกลาง : มีการปลอ่ยนํา้เสียผา่นระบบสว่นกลางของมหาวิทยาลยั 
- นโยบายลดใช้กระดาษและพลาสตกิ (Policy to reduce the use of paper and plastic  
  in campus) 
- นโยบาย : การสง่เสริมให้นํากระดาษท่ีใช้งานแล้วมาใช้งานใหม่ (Reused) 

4. การจัดการทรัพยากรนํา้ (Water Management) 
4.1 มีนโยบายการอนรัุกษ์และการใช้นํา้อยา่งประหยดั (Water conservation program) 

1) มาตรการ : ประหยดัทรัพยากรและอนรัุกษ์พลงังาน 
2) นโยบาย : วิธีการประหยดัทรัพยากรและอนรัุกษ์พลงังาน 

4.2 ปริมาณการใช้นํา้ประปาและแหลง่นํา้ธรรมชาต ิ(Piped water) 
 

 ปี พ.ศ. ปริมาณการใช้นํา้ประปา (ลบ.ม.) 
2561 มีการใช้มิเตอร์ร่วมกบัมหาวิทยาลยั 
2560 มีการใช้มิเตอร์ร่วมกบัมหาวิทยาลยั 
2559 มีการใช้มิเตอร์ร่วมกบัมหาวิทยาลยั 
2558 มีการใช้มิเตอร์ร่วมกบัมหาวิทยาลยั 
2557 มีการใช้มิเตอร์ร่วมกบัมหาวิทยาลยั  

4.3 การปลอ่ยนํา้เสีย (BOD) 
ระบบสว่นกลาง : มีระบบการปลอ่ยนํา้เสียผา่นระบบสว่นกลางของมหาวทิยาลยั 

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) 2 
 

5.2 จํานวนรถยนต์ทกุประเภทท่ีเข้ามาในมหาวิทยาลยั (Number of cars entering the university) 
ระบบสว่นกลาง : มีการใช้ข้อมลูร่วมกบัทางมหาวิทยาลยั 
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5.3 จํานวนจกัรยานท่ีใช้งานภายในสว่นงาน (Number of bicycles that are found on campus) 
 

 ประเภท จํานวน (คนั) 
จกัรยานท่ีเป็นของสว่นงาน - 
จกัรยานท่ีเป็นของนกัศกึษา 10 
จกัรยานท่ีเป็นของบคุลากร 5 

จกัรยานท่ีเป็นของพนกังานเอกชน (รปภ/แม่บ้าน) 2 
 

5.4 มีนโยบายในการจํากดัการใช้รถยนต์และจกัรยานยนต์ในสว่นงาน (Transportation policy designed to 
limit the number of motor vehicles used) 
  นโยบาย : การสง่เสริมให้บคุลากรเดนิทางร่วมกนัในทิศทางเดียวกนั/เดนิทางเป็นหมู่คณะ 

5.5 มีนโยบายในการจํากดั หรือลดพืน้ท่ีจอดรถในสว่นงาน (Transportation policy designed to limit or 
decrease the parking area) 
  นโยบาย : การสง่เสริมให้บคุลากรใช้รถยนต์ร่วมกนั 

5.6 มีรถโดยสารสาธารณะของสว่นงาน (Campus buses) 
ไม่มีให้บริการ 

5.7 มีนโยบายในการใช้ทางเท้าและข่ีจกัรยาน (Bicycle and pedestrian policy) 
บคุลากรและนกัศกึษามีการใช้จกัรยานในการเดนิทางมาทํางาน 

6. การให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (Education) 

6.1 รายวิชาท่ีเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมในปีการศกึษา (Number of courses related to environment and 
sustainability offered) 
 

 ปีการศกึษา 2559 ปีการศกึษา 2560 ปีการศกึษา 2561 

ปริญญาตรี 

Electrical in Every Life  
Chemistry in Every Life 

Water Supply and Sanitary Engineering 
Manufacturing Process 

System Analysis for maintenance 
Maintenance Engineering 

ปริญญาโท ไม่มี 
ปริญญาเอก ไม่มี 

 
6.2 รายวิชาท่ีเปิดสอนทัง้หมดในปีการศกึษา  (Total number of courses offered)  

 ปีการศกึษา 2559 ปีการศกึษา 2560 ปีการศกึษา 2561 
ปริญญาตรี 450 450 450 
ปริญญาโท 160 160 160 
ปริญญาเอก 85 85 85 
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6.3 จํานวนเงินวิจยัทัง้หมดท่ีเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม  (Total  research funds  dedicated  to  environmental      
and sustainability research)  

ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561 
150,000 150,000 150,000 

 
6.4 จํานวนเงินวิจยัทัง้หมด (Total research funds) 

ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561 
1,000,000 บาท 1,000,000 บาท 1,000,000 บาท 

 

7. กจิกรรมการดาํเนินการด้าน Green University ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
7.1 กิจกรรมการตดิตัง้สวิตช์กระตกุสําหรับการลดพลงังานไฟฟ้า-แสงสวา่ง 
7.2 กิจกรรมการตดิตัง้ Timer relay ของตู้กดนํา้เย็นสาธารณะ ประจําอาคาร 52 
7.3 กิจกรรมการตดิตัง้ระบบรดนํา้ต้นไม้อตัโนมตัโิดยใช้พลงังานแสงอาทิตย์ 
7.4 กิจกรรมการตดิตัง้ระบบเปิด-ปิดไฟในห้องนํา้อตัโนมตั ิ
7.5 โครงการตดิตัง้ระบบควบคมุไฟแสงสวา่งอตัโนมตั ิลานจอดรถคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
7.3 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและกิจกรรม 5 ส และประชาสมัพนัธ์ (จดัประจําทกุปี) 

 
8. สภาพพืน้ที่สีเขียวและการประหยัดพลังงาน 
 

      
 

ภาพที่ 1  กิจกรรมการตดิตัง้สวิตช์กระตกุสําหรับการลดพลงังานไฟฟ้า-แสงสวา่ง 
   

 
 

 
ภาพที่ 2 กิจกรรมการตดิตัง้ Timer relay ของตู้กดนํา้เย็นสาธารณะ ประจําอาคาร 52 
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ภาพที่ 3 กิจกรรมการตดิตัง้ระบบรดนํา้ต้นไม้อตัโนมตัโิดยใช้พลงังานแสงอาทิตย์ 
 

 
ภาพที่ 4 กิจกรรมการตดิตัง้ระบบเปิด-ปิดไฟในห้องนํา้อตัโนมตั ิ

 

 
 

ภาพที่ 5 โครงการตดิตัง้ระบบควบคมุไฟแสงสวา่งอตัโนมตั ิลานจอดรถคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
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ภาพที่ 6 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและกิจกรรม 5ส และประชาสมัพนัธ์ (จดัประจําทกุปี) 
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แผนปฏบิัตกิารจัดการพลังงานและสิ่งแดล้อม ประจาํปีงบประมาณ 2561 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
ลาํดับ หวัข้อ/กจิกรรม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. แตง่ตัง้คณะกรรมการด้านการจดัการพลงังาน

และสิง่แวดล้อม 
            คณบดี  

2. ประชมุคณะกรรมการด้านการจดัการพลงังาน
และสิง่แวดล้อม 

            คณะกรรมการ อยา่งน้อย 2 ครัง้ 
ตอ่ปี 

3. จดัทําแผนงาน/กิจกรรมด้านการจดัการ 
พลงังานและสิ่งแวดล้อม 

            คณะกรรมการ  

4. กําหนดมาตรการการประหยดัพลงังานและ
อนรุักษ์สิง่แวดล้อม 

            คณะกรรมการ  

5. ควบคมุ ดแูล และตดิตามแผนงาน/กิจกรรมการ
จดัการพลงังานและสิง่แวดล้อม 

            คณะกรรมการ  

6. รณรงค์และประชาสมัพนัธ์การประหยดัพลงังาน             คณะกรรมการ อยา่งน้อย 2 ครัง้ 
ตอ่ปี 

7. จดัฝึกอบรม/กิจกรรมด้านการจดัการพลงังาน
และสิง่แวดล้อม 

            คณะกรรมการ  

8. รายงานผลการดําเนินงาน (สรุปผล ปัญหา 
อปุสรรคและข้อเสนอแนะ) 

            คณะกรรมการ อยา่งน้อย 2 ครัง้ 
ตอ่ปี 
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รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้า (ปีงบประมาณ 2555-2561) 

 

ผลการวเิคราะห์  อตัราการลดลงของการใช้พลงังานระหวา่งปีงบประมาณ 2561 เทียบกบัปี 2560 (410 เดือน) เทา่กบั 11.19% 

 

เดอืน ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561
ตุลาคม 71,211          61,000          86,222          85,886          103,416        119,685        82,650 79,304

พฤศจิกายน 88,332          58,489          107,082        107,431        102,570        110,272        105,869 88,900
ธันวาคม 77,605          81,250          90,685          68,543          65,491          58,663          63,949 52,590
มกราคม 72,149          88,376          87,388          73,736          75,162          84,192          79,746 72,677
กุมภาพันธ์ 85,851          113,634        106,561        94,981          94,527          85,748          94,641 79,735
มีนาคม 79,415          118,993        101,702        98,654          113,148        120,219        115,879 95,418
เมษายน 57,804          72,151          71,587          81,245          107,840        100,314        81,661 72,870

พฤษภาคม 82,522          102,094        113,391        76,974          97,965          104,132        93,070 81,670
มิถุนายน 115,887        108,917        116,614        86,667          85,188          81,832          75,449 69,594
กรกฎาคม 95,547          111,263        114,671        96,143          150,436        79,201          75,001 78,033
สิงหาคม 104,574        112,866        108,577        94,153          87,778          107,798        100,811
กันยายน 104,180        90,187          98,547          117,254        103,036        128,713        107,028

รวมทั้งหมด 1,035,077      1,119,220      1,203,027      1,081,667      1,186,557      1,180,769      1,075,754   770,791     

ค่าใช้จ่าย/เดือน 4,243,816      4,588,802      4,932,411      4,434,835      4,864,884      4,841,153      4,410,591   3,160,243 
ค่าใช้จ่าย/ปี 353,651        382,400        411,034        369,570        405,407        403,429        367,549     263,354    

% เปลี่ยนแปลง 8.13% 7.49% -10.09% 9.70% -0.49% -8.89% -28.35%

11.19%

ปริมาณการใช้ไฟฟา้ (หน่วย)

 อัตราการลงลงระหว่างปีงบประมาณ 2561 เทยีบกับปี 2560 (10 เดอืน)



91 
 

ผลการเปรียบเทยีบการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อปี (หน่วย) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตัง้แต่ ปี 2554 ถงึ ปี 2561 

 

1,035,077 

1,119,220 

1,203,027 

1,081,667 

1,186,557 1,180,769 

1,075,754 

 950,000

 1,000,000

 1,050,000

 1,100,000

 1,150,000

 1,200,000

 1,250,000

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

เ ป รี ยบ เที ยบก า ร ใช้ ไ ฟ ฟ้ า ตั้ ง แ ต่  ปี  2 554  ถึ ง  ปี  2 561
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สรุปผลการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
ลาํดับ รายการ/กจิกรรม/ตัวชีวั้ด จาํนวน ผลการดาํเนินงาน หมายเหตุ 
ค่าเป้าหมายคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในการจัดการพลังงานไฟฟ้า ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

1. สว่นงานสามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกวา่ 10% เม่ือเปรียบเทียบกบัปีงบประมาณ 
2560 

หน่วย การลดลงของการใช้พลงังาน
ระหวา่งปีงบประมาณ 2561 
เทียบกบัปี 2560 เทา่กบั 
11.19 % 

 

2. สว่นงานมีโครงการด้านการจดัการสิง่แวดล้อมและ
อนรัุกษ์พลงังาน ไม่น้อยกวา่ 2 โครงการ/กิจกรรม 

จํานวน จํานวน 4 กิจกรรม  
2 โครงการ 

 

3. บคุลากรมีความพงึพอใจในการจดัการสิง่แวดล้อม
และอนรัุกษ์พลงังานอยูใ่นระดบัมาก  
(มีคา่เฉล่ียตัง้แต ่3.75 ขึน้ไป) 

คา่เฉล่ีย คา่เฉล่ีย 4.06  

แผนปฏบิัตงิานประจาํปีของส่วนงาน 
1. มีโครงการด้านการจดัการพลงังานและสิง่แวดล้อม

ไม่น้อยกวา่ 2 โครงการ/กิจกรรม 
จํานวน จํานวน 4 กิจกรรม  

2 โครงการ 
 

2. บคุลากรมีความพงึพอใจในการจดัการสิง่แวดล้อม
และอนรัุกษ์พลงังานอยูใ่นระดบัมาก (มีคา่เฉล่ีย
ตัง้แต ่3.75 ขึน้ไป) 

คา่เฉล่ีย คา่เฉล่ีย 4.06  

คาํรับรองการปฏบิัตงิานของส่วนงาน 
1. ระดบัผลสมัฤทธ์ิของการดําเนินงานตามเกณฑ์

มหาวิทยาลยัสีเขียว  
เกณฑ์การรับรอง : ระดบั 5  มีการขยายผลไปสู่
บคุลากรกลุม่อ่ืน สง่เสริมให้เกิดการริเร่ิมโครงการ
และสร้างเครือขา่ยใหม ่ๆ   

 อยูร่ะหวา่งการดําเนินการ
สรุปผลในรอบ 12 เดือน 

 

2. 
 

จํานวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/งานวิจยั/
นวตักรรมท่ีสง่เสริมวฒันธรรมสีเขียวในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จํานวน จํานวน 4 กิจกรรม  
2 โครงการ 

 

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีสง่เสริมสนบัสนนุการ
ดําเนินงานด้าน Green University ภายใน
มหาวิทยาลยั ในรอบปีงบประมาณ 2561 

จํานวน จํานวน 4 กิจกรรม  
2 โครงการ 

 

4.. ระดบัผลสมัฤทธ์ิในการลดการใช้กระดาษ/
พลาสตกิภายในสว่นงาน ในรอบปีงบประมาณ 
2561 
เกณฑ์การรับรอง : ระดบั 4 มีการประเมิน 
ผลสมัฤทธ์ิของการดําเนินงานเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

 อยูร่ะหวา่งการดําเนินการ
สรุปผลในรอบ 12 เดือน 
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การประเมนิตนเองระดับคณะ     คะแนนที่ได้ 
Green University 4 

 
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. 

 
เอกสารอ้างองิ 

S.3-1 ผลการดําเนินงาน ปีการศกึษา 2557 
S.3-2 ผลการดําเนินงาน ปีการศกึษา 2558 
S.3-3 ผลการดําเนินงาน ปีการศกึษา 2559 
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สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชีร้ายงานการประเมินตนเองระดับคณะตามเกณฑ์ CUPT QA 
ประจาํปีการศึกษา 2560 

(จากภาพรวมการดาํเนินการในระดับคณะ) 
 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน 
(เตม็ (7) 

ตัวบ่งชีห้ลัก  
ตวับง่ชี ้C.1  การรับและการสําเร็จการศกึษาของนิสตินกัศกึษา (Success Rate)  3 

ตวับง่ชี ้C.2  การได้งานทําของบณัฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 4 

ตวับง่ชี ้C.3  คณุภาพบณัฑิต 4 

ตวับง่ชี ้C.4  ผลงานของผู้ เรียน 4 

ตวับง่ชี ้C.5  คณุสมบตัขิองอาจารย์ 4 

ตวับง่ชี ้C.6  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนกัวิจยั 4 

ตวับง่ชี ้C.7  การกํากบัมาตรฐานหลกัสตูร 4 

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 4 

ตวับง่ชี ้C.12 การบริการวิชาการแก่สงัคมของคณะ 4 

ตวับง่ชี ้C.13 การสง่เสริมสนบัสนนุศลิปะและวฒันธรรม 5 

ตัวบ่งชีเ้ลือก  

ตวับง่ชี ้S.1  จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 5 
ตวับง่ชี ้S.2  Student Mobility 5 
ตวับง่ชี ้S.3  Green University 4 
 

 
 
 
 
 
 
 




