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คาํนํา 
 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จดัทํารายงาน

การประเมินตนเอง รอบปีการศกึษา 2562  เพ่ือรับการประเมินคณุภาพภายในและภายนอก  ซึ่งได้ดําเนินการ

ตามมติท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ       

(ทอมก.) ครัง้ท่ี 2/2558  วนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2558  ภายใต้ช่ือ The Council of the University President of 

Thailand Quality Assurance (CUPT QA)  โดยได้ดําเนินการตามองค์ประกอบตอ่ไปนี ้ คือ  1) โครงร่างองค์กร 

(Organization  Profile, OP) ตามแนวทาง EdPEx และ 2) ตวับง่ชีห้ลกั 13 ตวับง่ชี ้(C.1-C.13)  และตวับง่ชี ้

เลือก 3 ตวับ่งชี ้ (S.1-S.3) ส่วนระดบัหลกัสูตรมี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ 1 การกํากับมาตรฐานตาม

เกณฑ์ของสํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  จํานวน      

1 ตวับง่ชี ้และองค์ประกอบท่ี 2 การพฒันาคณุภาพหลกัสตูรตามเกณฑ์ภาษาองักฤษของ AUN-QA version 3  

โดยช่วงเวลาการรายงานผลการดําเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2563 และใช้ 

ผลการดําเนินงานย้อนหลงั  6  ปีประกอบการจดัทํารายงาน   

 ในปีการศกึษา 2562 ได้เกิดเหตกุารณ์สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19  ทําให้ต้องหยดุการ

เรียนการสอนชัว่คราว และบคุลากรให้ปฏิบตัิงานท่ีบ้าน (Work for Home) เพ่ือความปลอดภยัของบคุลากรและ

นกัศกึษา  และมีการเปล่ียนแปลงปฏิทินการศกึษาในปีการศกึษา 2562 จงึทําให้ไมส่ามารถทราบจํานวนผู้ สําเร็จ

การศกึษาในปีการศกึษา 2562 ได้อย่างสมบูรณ์  แตอ่ย่างไรก็ตาม คณะได้นําผลการประเมินของปีการศึกษา   

ท่ีแล้วมาพิจารณาปรับปรุง/พฒันาหลกัสตูร เพ่ือให้ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต     
             

                
                  (รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร) 

                       คณบดีคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

                                          31 กรกฎาคม 2563 
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  ส่วนนํา 

 

โครงร่างองค์การ (Organization Profile) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

1. ลักษณะองค์การ  

1.1 สภาพแวดล้อมขององค์การ   

(1) ประวัตคิวามเป็นมา  

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  ตัง้อยู่ท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เลขท่ี 1518 

ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมมีอาคารทัง้หมด 

2 อาคาร แบ่งเป็น อาคาร 52 และ อาคาร 44   สําหรับอาคาร 52 เป็นอาคารเรียนรวม และเป็นท่ีตัง้ของสํานกังานคณะ 

และภาควิชาตา่ง ๆ สว่นอาคาร 44 ซึง่เป็นอาคารปฏิบติัการและประลองรวม  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2512  เดิมเป็นแผนกวิชาหนึ่ง  สงักดัวิทยาลยัเทคนิค

พระนครเหนือ (ไทย-เยอรมนั) ภายใต้ช่ือวา่ 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  คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและวิทยาศาสตร์

ได้แยกงานในสว่นวิทยาศาสตร์ออกไป ตัง้เป็นคณะใหม ่จงึใช้ช่ือใหมว่า่ “คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม” 

(2) หลักสูตรและบริการ  

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมมีพนัธกิจหลกั ได้แก่ การผลิตบณัฑิต การวิจยั การบริการวิชาการและการ

ทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม มีหลกัสตูรท่ีอยู่ในความรับผิดชอบทัง้ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จํานวน 

21 สาขาวิชา โดยมีหน่วยงานภายในคณะฯ เป็นผู้ กํากบัดูแลหลกัสูตรต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การจัดการศกึษาท่ี 

สกอ. และองค์การวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกําหนดมาตรฐานไว้  ดงัตอ่ไปนี ้
 

หลักสูตร หน่วยงานที่กาํกับ 

ระดับปริญญาตรีมี 2 ปริญญา จาํนวน 7 สาขาวิชา 

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑติ (ค.อ.บ.) จาํนวน 5 สาขาวิชา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (TM, TTM)  (หลกัสตูร 4 ปี และเทียบโอน) ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 

 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอตุสาหการ (TP, TTP) (หลกัสตูร 4 ปีและเทียบโอน) ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 

 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT, TTT) (หลกัสตูร 4 ปี และเทียบโอน) ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (TE ,TTE) (หลกัสตูร 4 ปี และเทียบโอน) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED, TCT)  (หลกัสตูร 5 ปี และเทียบโอน) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 5 ปี (วศ.บ.) จาํนวน 2 สาขาวิชา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา  (CEE) ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา (TEE) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
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 หลักสูตร หน่วยงานที่กาํกับ 

ระดับปริญญาโทมี 3 ปริญญา จาํนวน 7 สาขาวิชา 

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑติ (ค.อ.ม.) จํานวน 5 สาขาวิชา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลศกึษา ( MTM) ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา  (MTE) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา  (MTCT) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา  (MET) ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

และสารสนเทศ 

 สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา  (TEM) ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา 

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วศ.ม.) จาํนวน 1 สาขาวิชา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา  (MCEE) ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม.) จาํนวน 1 สาขาวิชา 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศกึษา  (MICT) ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

และสารสนเทศ 

ระดับปริญญาเอกมี 1 ปริญญา จาํนวน 8 สาขาวิชา 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ปร.ด.) จาํนวน 8 สาขาวชิา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลศกึษา (DMEE) ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา (DTE) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน (E-DEEE) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา  (DCEE) ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา  (DTCT) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา  (DET) ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

และสารสนเทศ 

 สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา  (DVTM) ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศกึษา  (DICT) ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

และสารสนเทศ 

 

การดําเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุง

ศิลปวฒันธรรม ของคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมสามารถสรุปแนววิธีการดําเนินงาน ปัจจยัความสําเร็จและวิธีการกํากบั

การดําเนินงานดงัแสดงในตารางดงันี ้
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พันธกิจหลัก 

หลักสูตร/กิจกรรมส่งเสริม 

การเรียนรู้/ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ความสาํคัญเชงิเปรียบเทียบ

ของแต่ละหลกัสตูร/ปัจจัย

ความสาํเร็จของวทิยาลัย 

วิธีการส่งมอบหลักสตูร/ 

การบริการผู้เรียนหรือ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การผลิตบัณฑิต หลกัสตูรทกุหลกัสตูรภายในคณะครุ

ศาสตร์อตุสาหกรรมเป็นหลกัสตูรท่ี

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF  

ตามท่ี สกอ. กําหนดและได้รับความ

เห็นชอบจาก สกอ. เป็นท่ีเรียบร้อย

แล้ว และมีบางหลกัสตูรได้รับการ

รับรองจากองค์กรวิชาชีพ ได้แก่ สภา

วิศวกร ครุุสภา  ซึง่แตล่ะหลกัสตูรได้

มีการกําหนดให้ มีกิจกรรมสง่เสริม

การเรียนรู้ซึง่ระบไุว้ในแผนปฏิบตัิ

การประจําปีงบประมาณของแตล่ะ

ภาควิชา รวมทัง้คณะและภาควชิา 

ได้จดั เตรียมสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ 

เช่น ห้องปฏิบตักิารเฉพาะทางแตล่ะ

สาขาวชิา ระบบ Internet  Google 

Classroom ห้องสมดุ Online ระบบ

ตรวจสอบและติดตามคาํร้องของ

นกัศกึษา เป็นต้น รวมทัง้การใช้ระบบ 

QR Code เพ่ือชว่ยอํานวยความ

สะดวกในการตรวจสอบตารางสอบ

ของนกัศกึษา 

ทกุหลกัสตูรได้มีการกําหนด 

Learning Outcome ทัง้  5 ด้าน 

ครอบคลมุเกณฑ์ TQF กําหนด 

และหลกัสตูรท่ีปรับปรุงใหม่

ตัง้แตปี่ 2559 ได้ระบผุลการ

เรียนรู้ท่ีคาดหวงั (ELO) ของ

หลกัสตูรตามระบบประกนั

คณุภาพการศกึษา AUN-QA  

มีการตรวจประกนัคณุภาพ

ภายการศกึษาภายใน โดยใช้

เกณฑ์มาตรฐานตามนโยบาย

ท่ีมหาวทิยาลยักําหนดและได้

มีการรับรองหลกัสตูรจาก

องค์กรวิชาชีพกําหนดเฉพาะ

หลกัสตูรท่ีขอการรับรองปัจจยั

ความสาํเร็จในการผลติบณัฑิต

ของคณะจะพิจาณาจากสภาวะ

การมงีานทําของผู้สาํเร็จการ 

ศกึษา ความพงึพอใจของ

นายจ้าง  

 

การดาํเนินงานด้านการผลติ

บณัฑิตมีรองคณบดีฝ่ายวชิาการ

เป็นผู้ รับผิดชอบ โดยใช้วิธีการ

ประชมุกรรมการวชิาการ

ประจําเดอืนในการกํากบัการ

ดําเนินงานของแตล่ะภาควชิา

และศนูย์บรูณาการวิชาชีพท่ี

ได้รับมอบหมายให้ควบคมุการ

ผลติบณัฑติแตล่ะหลกัสตูร การ

รับผู้ เข้าศกึษาตอ่ในระดบั

ปริญญาตรี ได้มกีารดาํเนินงาน 

ดงันี ้ 

1. โควตาเรียนดีและประพฤตดิี  

2. รับตรงของระบบมหาวิทยาลยั 

3. ระบบการรับเข้ากลาง 

(Admission) 

การรับเข้าศกึษาตอ่ระดบับณัฑิต 

ศกึษาใช้วิธีการรับผา่นบณัฑิต

วิทยาลยั โดยมีจํานวนรอบการ

รับสมคัรตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั

กําหนด   

การวิจัย คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมมีการ

ดําเนินงานด้านการวจิยัโดยมีคณะ 

กรรมการสง่เสริมการวจิยั เพ่ือ

จดัสรรเงินรายได้ของคณะสาํหรับ

สนบัสนนุการวิจยัและผลติตาํราเรียน 

นอกจากนี ้ยงัมแีหลง่ทนุอ่ืนๆ ท่ี

จดัสรรผา่นสาํนกัวจิยัวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยเีพ่ือพิจารณาข้อเสนอ

โครงการวิจยั  บคุลากรของคณะ

สามารถยื่นขอรับทนุสนบัสนนุได้  

รวมทัง้ภาควิชายงัได้มีการจดัทํา

โครงการสนบัสนนุการขอรับทนุ

วิจยัภายนอก   

บคุลากรของคณะทัง้สาย

วิชาการและสายสนบัสนนุ 

มีความสนใจในการทําวิจยั

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม ่การ

นําไปใช้ประโยชน์ทัง้ในด้าน 

การเรียนการสอน การวิจยั

และการเพ่ิมประสทิธิภาพ

การทํางานของสายสนบัสนนุ  

ความสาํเร็จของการดาํเนินงาน

ด้านการวิจยัจะใช้การเผยแพร่

ผลงานวิจยัเป็นตวัชีว้ดัในการ

ดําเนินงานด้านนีโ้ดยมแีผนงาน

ประจําปีงบประมาณ 2562 

เพ่ือระบเุป้าหมายในการ

ดําเนินงานด้านนี ้

การดาํเนินงานด้านการวิจยัมี

รองคณบดีฝ่ายพฒันาระบบ

บริหารคณุภาพและวจิยัเป็น

ผู้ รับผิดชอบ โดยมีงานบริการ

วิชาการและวิจยัเป็นหนว่ยงาน

สนบัสนนุ โดยมีคณะกรรมการ

สง่เสริมเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการพิจารณาผลการประเมิน

ข้อเสนอโครงการวิจยัและจดัสรร

เงินทนุวิจยัแตล่ะโครงการ  

นอกจากนี ้งานบริการวิชาการ

และวิจยัยงัเป็นหนว่ยงานใน

การแจ้งข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบั

ทนุวิจยัให้กบัภาควิชาและ

บคุลากรได้รับทราบ  
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พันธกิจหลัก 

หลักสูตร/กิจกรรม 

ส่งเสริมการเรียนรู้/ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ความสาํคัญเชงิเปรียบเทียบ

ของแต่ละหลกัสตูร/ปัจจัย

ความสาํเร็จของวทิยาลัย 

วิธีการส่งมอบหลักสตูร/การ

บริการผู้เรียนหรือ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

มีการบริการวชิาการอยา่งตอ่เน่ือง

โดยเพ่ือเพ่ิมและพฒันาศกัยภาพ

บคุลากรและเคร่ืองมืออปุกรณ์ใน

การบริการวิชาการให้มคีณุภาพ 

เพ่ือให้บริการวิชาการกบัหนว่ยงาน

ภายนอก 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

มีการกําหนดนโยบายในการ

บริการวชิาการบรรจอุยูใ่น

แผนงานประจําปีงบประมาณ 

2562 ท่ีสามารถระบตุวัชีว้ดั

ความสาํเร็จหรือเป้าหมายใน

การดาํเนินงาน 

งานบริการวิชาการมีรอง

คณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและ

วิเทศสมัพนัธ์เป็นผู้ รับผิดชอบ

การดําเนินงานด้านนี ้มีภาควชิา

ตา่ง ๆ  เป็นผู้ รับผิดชอบโครงการ

ตามแผนงาน มงีานบริการวชิาการ

และวิจยัเป็นหนว่ยงานสนบัสนนุ

สาํหรับรวบรวมและรายงาน

ข้อมลู 

การทาํนุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมมีการ

สง่เสริมด้านการทํานบํุารุงศิลป 

วฒันธรรมอยา่งตอ่เน่ือง โดยจดั

กิจกรรมสนบัสนนุสง่เสริมคณุธรรม 

จริยธรรมตามหลกัธรรมาภิบาล 

จรรยาบรรณการประกอบวชิาชีพ

ให้แก่นกัศกึษาและบคุลากร   

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

มีการกําหนดนโยบายในการ

ทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรมอยู่

ในแผนงานประจําปีงบประมาณ 

2562 ท่ีสามารถระบตุวัชีว้ดั

ความสาํเร็จหรือเป้าหมายใน

การดาํเนินงาน 

การดาํเนินการด้านนีภ้าควิชา

ตา่ง ๆ ได้จดัทําโครงการบรรจุ

ไว้ในแผน ปฏิบตัิงานประจําปี

งบประมาณ 2561 เพ่ือให้

นกัศกึษาแตล่ะหลกัสตูรท่ี

ภาควิชารับผิดชอบเข้าร่วม

โครงการ รวมทัง้บคุลากรของ

ภาควิชาด้วย 

 
(3) วิสัยทศัน์ และพันธกจิ จุดประสงค์ 

ปรัชญา : คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ยดึถือปรัชญาตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนดไว้ คือ “พฒันาคน  

พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  

ปณิธาน :  มุง่ผลิตบณัฑิตให้เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถทางการศกึษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และ 

เทคโนโลยี เพ่ือการสอน การถ่ายทอด การบริหารจดัการ การใช้ การสร้างและพฒันาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นผู้ ท่ีรู้จริง ทําได้จริง มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งพัฒนางานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชัน้นําเพ่ือรับใช้สงัคม 

 วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบผลิตครูช่าง ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์งานวิจัย  

ถ่ายทอดเทคโนโลยีมุง่สูส่ากล 

 พันธกจิ :  

1. ผลิตและพฒันาบคุลากรทางการศกึษาและอตุสาหกรรม   

2. วิจยัและพฒันาองค์ความรู้เพ่ือการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาและเทคโนโลยี 

3. ให้บริการทางวิชาการด้านการให้คําปรึกษา การทดสอบ การสํารวจ รวมทัง้การฝึกอบรมและพฒันา 

4. ทํานบํุารุง อนรัุกษ์และจรรโลงไว้ซึง่ศิลปวฒันธรรมอนัเป็นจารีตประเพณีและภมิูปัญญาไทย 

 วัตถุประสงค์ : 

   1.   ผลิตครูช่างอุตสาหกรรมทัง้ในระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาทาง

วิศวกรรม  และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ให้เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถทัง้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบติัการท่ีมีความพร้อม

ด้านการเรียนการสอนและการจดัการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
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  2.   ผลิตนกัเทคโนโลยีทางด้านเทคนิคศกึษา นกัวิจยั นกัการศกึษาและผู้บริหารอาชีวศกึษาในระดบั 

บัณฑิตศึกษา ให้เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีการศึกษา และการบริหารการศึกษาด้านการ

อาชีวศกึษา และธุรกิจอตุสาหกรรม  ให้เป็นผู้ นําในด้านความคิด การค้นคว้าและวิจยั 

   3.   วิจยัเก่ียวกับเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม และงานธุรกิจด้านช่าง

อตุสาหกรรม ทัง้งานวิจยัพืน้ฐานและวิจยัประยกุต์ 

  4.  บริการทางวิชาการด้านวิชาประยกุต์ตา่ง ๆ  ได้แก ่ การพฒันาหลกัสตูร การบริหารการศกึษา  การ 

จดัการเรียนการสอน และช่างอุตสาหกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนทัง้ในมหาวิทยาลยั และให้แก่ชุมชนตาม

ความต้องการของท้องถ่ิน 

   5.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปของกิจกรรม ทัง้ในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ           

ท่ีมุง่เน้นการปลกูฝังและเสริมสร้างจริยธรรมและคณุธรรมแก่นกัศกึษาให้เป็นพลเมืองท่ีดี 

อัตลักษณ์ :   บณัฑิตท่ีคิดเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น  

เอกลักษณ์ :  ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง สร้างสรรค์นวตักรรม 
 

 (4) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและนักศึกษา 

ปีการศกึษา 2562 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มีอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี จํานวนทัง้สิน้ 175 คน 

แบ่งเป็นสายวิชาการ จํานวน 106 คน มีคณุวฒิุระดบัปริญญาเอก 89 คน ระดบัปริญญาโท 17 คน สายสนบัสนนุ

วิชาการ จํานวน 69 คน มีคณุวฒิุระดบัปริญญาโท 19 คน ระดบัปริญญาตรี 42 คน และคณุวฒิุอ่ืน ๆ 8 คน (ข้อมลู     

ณ วนัท่ี 9 มกราคม 2563) 
 

ประเภทบุคลากร วุฒกิารศึกษา ตาํแหน่งทางวชิาการ 
รวม 

สายวิชาการ เอก โท ตรี อ. ผศ. รศ. ศ. 

- ข้าราชการ 10 1 0 3 6 2 0 11 

- พนกังานมหาวิทยาลยั 77 15 0 33 38 18 3 92 

- ผู้มีความรู้ฯ / เช่ียวชาญ 3 0 0 1 0 2 0 3 

รวม  

(%) 

90 

(84.91)  

16 

(15.09) 

0 

(0) 

37 

(34.91) 

44 

(41.51) 

22 

(20.75) 

3 

(2.83) 

106 

(100.00) 

  
สายสนับสนุนวิชาการ เอก โท ตรี อื่นๆ รวม 

-ข้าราชการ 0 4 9 0 13 

-พนกังานมหาวิทยาลยั 0 15 17 0 32 

-พนกังานพิเศษจ้างเหมา 0 0 1 0 1 

-พนกังานจ้างเหมา 0 0 1 0 1 

-ลกูจ้างประจํา 0 0 0 3 3 

-พนกังานพิเศษ 0 0 14 5 19 

รวม 
(%) 

0 
(0) 

19 
(27.54 

42 
(60.87) 

8 
(11.59) 

69 
(100.00) 

 

เม่ือแบ่งจํานวนบุคลากรตามคณุวฒิุของอตัรากําลงัสายวิชาการแยกแต่ละภาควิชา ในภาพรวมระดบัคณะมี

อตัรากําลงัคนเพียงพอตอ่การจดัการศกึษาและเป็นไปตามเกณฑ์ในการบริหารจดัการหลกัสตูร สําหรับการผลิตบณัฑิต

ในระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษา ตามเกณฑ์ สกอ. 2548 และ 2558  
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ภาควิชา/หน่วยงาน 
สายวิชาการ รวม 

ทัง้หมด 
วุฒกิารศึกษา ประเภทตาํแหน่ง 

เอก โท ตรี อ. ผศ. รศ. ศ. 

ครุศาสตร์เคร่ืองกล 21 8 0 15 8 6 0 29 

ครุศาสตร์ไฟฟ้า 27 7 0 9 16 7 2 34 

ครุศาสตร์โยธา 14 1 0 2 10 2 1 15 

คอมพิวเตอร์ศกึษา 13 1 0 5 9 0 0 14 

บริหารเทคนิคศกึษา 4 0 0 1 1 2 0 4 

ครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 7 0 0 4 0 3 0 7 

ผู้มีความรู้ฯ/เช่ียวชาญ 3 0 0 1 0 2 0 3 

รวมทัง้หมด 89 17 0 37 44 22 3 106 

 

 สําหรับสายสนบัสนนุวิชาการมีอตัรากําลงัแยกตามหน่วยงานต่าง ๆ ครบทกุภาควิชาและมีบคุลากรสายสนบัสนนุ

ประจําสํานกังานคณบดีสําหรับทําหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบติังานตามพนัธกิจของคณะตามแผนปฏิบติังานประจําปี

งบประมาณ 2562  
 

ภาควิชา/หน่วยงาน 

ประเภท  วุฒกิารศกึษา  

ขรก. 
 

พม. 
พนง. 
พเิศษ 

พนง. 
พเิศษ 

จ้างเหมา 

ลูกจ้าง 
ประจาํ 

พนง. 
จ้าง
เหมา 

 เอก โท ตรี <ตรี รวม 

 สาํนกังานคณบด ี 8 20 7 1 3 1  0 13 21 7 40 

 ภาควชิาครุศาสตร์เคร่ืองกล 1 2 4 0 0 0  0 1 6 0 7 

 ภาควชิาครุศาสตร์ไฟฟ้า 0 4 1 0 0 0  0 3 2 0 5 

 ภาควชิาครุศาสตร์โยธา 0 3 3 0 0 0  0 1 5 0 6 

 ภาควชิาคอมพิวเตอร์ศกึษา 1 2 2 0 0 0  0 0 4 1 5 

 ภาควชิาครุศาสตร์เทคโนโลยีฯ 2 0 0 0 0 0  0 0 2 0 2 

 ภาควชิาบริหารเทคนิคศกึษา 1 1 0 0 0 0  0 0 1 0 2 

 ศนูย์บรูณาการวชิาชีพฯ 0 0 2 0 0 0  0 1 1 0 2 

รวมทัง้หมด 13 32 19 1 3 0  0 19 42 8 69 

 
สําหรับการบริหารงานด้านงานบคุคล คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ได้ดําเนินการตามกฎ ระเบียบและข้อบงัคบั 

ของมหาวิทยาลยั โดยมีนโยบายการบริหารงานบคุคลของสว่นงาน เป็นดงันี ้

1. สนบัสนนุ และสง่เสริมให้มีระบบการบริหาร จดัการ และพฒันางานบคุลากรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลกั

ธรรมาภิบาลและนโยบายของมหาวิทยาลยั  

2. สนบัสนนุให้บคุลากรของสว่นงาน มีสว่นร่วมในการบริหารงาน และแสดงความคิดเห็นในการบริหารจดัการ

และการปฏิบติังาน โดยมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงานและสอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลยั 

3. สง่เสริมและจดัให้มีการจดัอบรม สมัมนา และพฒันาบคุลากรของสว่นงานอย่างเป็นระบบโดยทัว่ถงึ และ

ตอ่เน่ือง เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและทกัษะการทํางานท่ีเหมาะสมตอ่ภาระหน้าท่ีของตนเอง 
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4. สง่เสริมและสนบัสนนุให้บคุลากรของสว่นงาน เพ่ิมพนูความรู้ความสามารถของตนเอง เพ่ือเป็นการพฒันา

ทกัษะการปฏิบติังานให้เพ่ิมขึน้ 

5. สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีระบบฐานข้อมลูบคุลากร  โดยมีการวิเคราะห์และพฒันาอตัรากําลงั และนําระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบคุคล  

6. สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีระบบการสื่อสารและประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารตา่ง ๆ ภายในสว่นงาน เพ่ือให้

บคุลากรของสว่นงานสามารถรับทราบข้อมลูข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทัว่ถงึ 

7. สง่เสริมให้บคุลากรในสว่นงานมีสวสัดิการ และคณุภาพชีวิติท่ีดี 

8. สง่เสริมและสนบัสนนุให้บคุลากรในสว่นงาน ดําเนินการและเข้าร่วมกิจกรรมทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม 

ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีของสว่นงานและมหาวิทยาลยั 

9. สง่เสริมให้บคุลากรในสว่นงานมีระเบียบ วินยั มีคณุธรรมและจรรยาบรรณท่ีดี 
 
          จาํนวนนักศึกษาปัจจุบัน  (ปีการศกึษา 2562)    
 

สาขาวชิา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ผู้สาํเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 

  

ป.ตรี ป.โท ป.เอก
 

รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

วิศวกรรมเคร่ืองกล (TM/TTM) 156 - - 156 20   20 

วิศวกรรมเคร่ืองกลศกึษา (MTM/DMEE) - 55 7 62  3  3 

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT/TTT) 138 - - 138 11   11 

วิศวกรรมการผลติและอตุสาหการ (TP/TTP) 169 - - 169 19   19 

วิศวกรรมไฟฟ้า (TE/TTE) 386 - - 386 94   94 

วิศวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา (TEE) 80   80     

วิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา (MTE/DTE) - 17 14 31  7 3 10 

วิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน (E-DEEE) - - 1 1     

วิศวกรรมโยธาและการศกึษา (CEE) 283 - - 283 39   39 

วิศวกรรมโยธาและการศกึษา (MCEE/DCEE) - 4 4 8     

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT/CED) 208 - - 208 65   65 

คอมพิวเตอร์ศกึษา (MTCT/DTCT) - 34 8 42  10 10 20 

เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา (MET/DET) - 14 13 27  3 7 10 

บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (TEM/DVTM) - 5 24 29  5 2 7 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพ่ือ

การศกึษา (MICT/DICT) 
- 6 14 20  9 13 22 

วิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศกึษา (DPRD) - - - 1   5 5 

รวม 1,420 135 85 1,641 248 37 40 325 
 
(5) สินทรัพย์  

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมมีพืน้ท่ีในความรับผิดชอบจํานวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารหมายเลข 44  และ 52 

สําหรับใช้ประโยชน์เพ่ือดําเนินงานตามพนัธกิจของคณะมีพืน้ท่ีรวมทัง้สิน้ 7,694 ตารางเมตร 
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ชนิดห้อง 
อาคาร 52 
(ตร.ม.) 

อาคาร 44 
(ตร.ม.) 

รวมพืน้ที่ตามชนิดห้อง 
(ตร.ม.) 

ห้องเรียนบรรยาย 2,237 262 2,499 

ห้องปฏิบติัการ/ประลอง 1,599 3,596 5,195 

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

123,451,012.26 บาท แยกตามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกัสตูรและหน่วยงานสนบัสนนุได้ดงัตอ่ไปนี ้  
 

ภาควิชา/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 
 
นอกจากนี ้คณะยงัมีห้องปฏิบติัการเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีของหลกัสตูรตา่ง ๆ ท่ีแสดงถงึความพร้อมในการ

จดัการเรียนการสอน ดงันี ้

1. ห้องปฏิบติัการไมโครโปรเซสเซอร์ 

2. ห้องปฏิบติัการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3. ห้องปฏิบติัการการควบคมุทางวิศวกรรมแบบป้อนกลบั 

4. ห้องปฏิบติัการการฝึกปฏิบติัวิศวกรรมไฟฟ้า 

5. ห้องปฏิบติัการสื่อสาร 

6. ห้องปฏิบติัการเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 

7. ห้องปฏิบติัการอิเลก็ทรอนิกส์กําลงั 

8. ห้องปฏิบติัการเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 

9. ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์กราฟิก 

10. ห้องปฏิบติัการมลัติมีเดีย 

11. ห้องปฏิบติัการอินเตอร์เน็ต 

12. ห้องปฏิบติัการฝึกสอน 

13.  ห้องปฏิบติัการทดสอบวสัดวิุศวกรรม 

14. ห้องปฏิบติัการวิศวกรรมปฐพี 

15. ห้องปฏิบติัการวิศวกรรมสํารวจ 
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16. ห้องปฏิบติัการวิศวกรรมชลศาสตร์ 

17. ห้องปฏิบติัการวิศวกรรมโครงสร้าง 

18. ห้องปฏิบติัการวสัดวิุศวกรรมการทาง (ใช้ร่วมกบัวิทยาลยัเทคโนโลยีอตุสาหกรรม) 

19. ห้องปฏิบติัการสื่อการเรียนการสอน 

20. ห้องปฏิบติัการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

21. ห้องปฏิบติัการวิศวกรรมเคร่ืองกล 

22. ห้องปฏิบติัการวดัละเอียด 

23. ห้องปฏิบติัการเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 

24. ห้องปฏิบติัการฝึกฝีมือพืน้ฐานและเคร่ืองมือกล  

25. ห้องปฏิบติัการฉีดพลาสติกและ CNC 

26. ห้องปฏิบติัการแปรรูปแบบไมมี่เศษ 

27. ห้องปฏิบติัการงานเช่ือมโลหะ 

28. สถานีวิทยเุพ่ือการศกึษา มจพ. 93.25 MHz 
 

(6) กฎระเบียบข้อบังคับ  

กฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ  การรับรองมาตรฐาน ผู้ออก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน / การประกันคุณภาพการศึกษา  

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.2548 สกอ. 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.2558 สกอ. 

กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF) สกอ. 

เกณฑ์และตวับ่งชีก้ารประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน CUPT QA ทปอ. 

ระเบียบมหาวิทยาลยัวา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาบณัฑิต พ.ศ.2552-2554 มจพ. 

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัวา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2552-2557 มจพ. 

ข้อบงัคบัวา่ด้วยการรับรองปริญญา ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ สภาวิศวกร 

การรับรองมาตรฐานหลกัสตูรและมาตรฐานการผลิตปริญญาทางการศกึษา ครุุสภา 

ด้านการวิจัย / บริการวิชาการ  

ประกาศมหาวิทยาลยัฯ เร่ืองหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคณุเพ่ือสนบัสนนุ 

การผลิตตําราเรียน พ.ศ.2555 

มจพ. 

ประกาศคณะฯ เร่ืองหลกัเกณฑ์การพิจารณาทนุสนบัสนนุการวิจยั คณะฯ 

ประกาศคณะฯ เร่ืองทนุสนบัสนนุการวิจยั พ.ศ.2553 คณะฯ 

ประกาศฯ หลกัเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจัดสรรรายได้จากการรับ

งานบริการวิชาการและฉบบัแก้ไข 

มจพ. 

ด้านการบริหารงานบุคคล  

ข้อบงัคบั ระเบียบมหาวิทยาลยัฯ วา่ด้วยการบริหารงานบคุคล มจพ. 
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กฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ  การรับรองมาตรฐาน ผู้ออก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ด้านบริหารการเงนิ  

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย วินัยทางงบประมาณและการ

คลงั พ.ศ.2544 

กระทรวงการคลงั 

ข้อบงัมหาวิทยาลยัฯ วา่ด้วยการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ.2551 มจพ. 

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่ายและเงินยืมทุนหมุนเวียน 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2556 

มจพ. 

ระเบียบมหาวิทยาลยัฯ วา่ด้วยการตรวจสอบภายใน มจพ. 

ด้านพัสดุ/ครุภัณฑ์และการจัดซือ้จัดจ้าง  

ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการพัสด ุ

พ.ศ. 2551 

มจพ. 

มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  

ประกาศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ือง มาตรการ

สง่เสริมการใช้พลงังานและทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ 

มจพ. 

 

(7) การมุ่งสู่สากล 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมได้มุง่เน้นความเป็นสากลในด้านตา่งๆ โดยมีข้อมลูรายละเอียดดงันี ้

 ด้านการจัดการเรียนการสอน  ได้ทําการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาต่างชาติในระดบับัณฑิตศึกษา 

ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา ให้กับคณาจารย์จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ทวาย ประเทศเมียนมาร์  จํานวน 1 รุ่น มีผู้ สําเร็จการศึกษาทัง้หมด 8 คน และจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์

อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ให้กับครูสงักัดกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว เป็น

จํานวน 2 รุ่น มีผู้สําเร็จการศกึษาทัง้หมด 22 คน   

 ด้านการพฒันาการเรียนการสอน ได้สง่ผู้ เช่ียวชาญไปจดัทําหลกัสตูรอนปุริญญาตรีและปริญญาตรี ครูอาชีวศกึษา

ให้กบัสถาบนัพฒันาครูอาชีวศกึษา สงักดักรมอาชีวศกึษา สปป.ลาว จํานวน 6 หลกัสตูร นอกจากนีย้งัได้ทําการจดัการ

ฝึกอบรมให้กบัโรงเรียนเทคนิคทวายและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีทวาย รวมทัง้การเผยแพร่รูปแบบการจดัการเรียนการ

สอนท่ีมีประสิทธิภาพให้กบัคณาจารย์จากคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัแห่งชาติฮานอย  นอกจากนี ้ คณะได้จดัให้มี

การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ ICTechEd (The International Conference on  Technical Education) เป็น

ประจําทกุปี เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้จากงานวิจยัต่าง ๆ สําหรับนํามาพฒันาการเรียนการสอนและความรู้ท่ีเก่ียวข้อง

สําหรับนําไปพฒันาการวิจยัขัน้สงูตอ่ไป 

  จากการลงนามความร่วมมือกบัสถาบนัพฒันาครูอาชีวศกึษา กรมอาชีวศกึษา ของ สปป. ลาว ซึง่มีระยะเวลา 3 ปี 

(พ.ศ. 2560-2563) นัน้  ทําให้คณะจดัฝึกอบรมครูจาก สปป. ลาวอย่างตอ่เน่ือง  โดยในปีการศกึษา 2561 นี ้จดัฝึกอบรม

วิชาครูและวิชาชีพเฉพาะให้ครูจากสถาบนัอาชีวศกึษา สงักดักรมอาชีวศกึษาของ สปป.ลาว จํานวน 8 สถาบนั รวมทัง้หมด 

175 คน ตัง้แตว่นัท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ถงึ 29 มีนาคม 2562 นอกจากนี ้ ยงัมีการจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ

หลกัสตูร :Teaching Media & e-Learning Application” ให้ผู้สมคัรรับทนุท่ีเป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ทวายและวิทยาลยัเทคนิคทวาย ตามความต้องการของกรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศอีก 

ตัง้แตว่นัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ ถงึ 8 มีนาคม 2562 จํานวน 16 คน 
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 ในปีการศกึษา 2562 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มจพ. เข้าร่วมการประชมุเพ่ือหารือการตอ่บนัทกึข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กบัสถาบนัพฒันาอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการและกีฬา ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  สถาบนัพฒันาอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการและกีฬา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ได้เชิญผู้แทนจากคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้า

ร่วมประชมุระหวา่งวนัท่ี 29 มกราคม 2563 ถงึวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2563 (รวมวนัเดินทาง) ณ สถาบนัพฒันาอาชีวศกึษา 

กระทรวงศกึษาธิการและกีฬา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวาระการประชมุเพ่ือหารือการตอ่

บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ให้เกิดกิจกรรมและการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเข้าติดตามผลการ

อบรม เย่ียมชมเคร่ืองมือ และสถานท่ีประกอบการพิจารณาวางแผน การจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการการใช้เคร่ืองมือใน

ห้องประลองและการวิจยั รวมถงึหารือการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และนกัศกึษาของทัง้สองสถาบนัในอนาคต  นอกจากนี ้ 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ยงัได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือกบักลุม่บริษัทในเครือซีดีจีและกลุม่บริษัทในเครือ

จีเอเบิลเพ่ือสง่เสริมพฒันาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมศกัด์ิ อรรคทิมากลู 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนาม

บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกบั คณุนาถ ลิ่วเจริญ ประธานฝ่ายกลุม่บริษัทในเครือซีดีจี และกลุม่บริษัทใน

เครือจีเอเบิล วตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีใหม ่ พฒันาการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมเชิงดิจิทลัให้กบันกัศกึษา และพฒันาโครงการบริการวิชาการท่ี

สมัพนัธ์กบัการเรียนการสอนของภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม เม่ือวนัพธุท่ี 22 มกราคม 2563    

ปีการศกึษา 2562  นกัศกึษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา ร่วมคว้ารางวลัชนะเลิศในการแข่งขนัประกวดการจําลอง

เทคโนโลยีสําหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสงู ครัง้ท่ี 2 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยทีมนักศึกษา มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประกอบด้วย ทีมนักศึกษาผู้ เข้าแข่งขันจาก ภาควิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์

อตุสาหกรรม  เป็นตวัแทนประเทศไทย  คว้ารางวลัชนะเลิศ ในการแข่งขันประกวดการจําลองเทคโนโลยีสําหรับการ

ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ครัง้ท่ี 2 (The 2nd International College Student Invitational Competition of 

Technology Simulation for High-speed Railway Construction) ณ Central South University เมืองฉางซา 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวนัท่ี 17-21 ตลุาคม 2562  ภายใต้หวัข้อ การออกแบบคอนกรีตไหลเข้าแบบด้วยตวัเอง 

(Self-compacting concrete) ในงานก่อสร้างพืน้คอนกรีตสําหรับรถไฟความเร็วสงู (Slab Ballastless Track) มีทีมเข้า

ร่วมการแข่งขันในระดบันานาชาติ ได้แก่ จีน เยอรมนั และไทย  ซึ่งนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์

อตุสาหกรรม ได้แก่  1) นายภวูดล ใยยินดี  2) นายจํารัส แดงสวสัด์ิ  3) นายนิติภมิู ขนุฤทธ์ิ  และคณาจารย์ผู้ควบคมุทีม

และให้คําปรึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.ณฐัพงศ์ มกระธชั ผศ.ดร.ศกัดา กตเวทวารักษ์ พร้อมด้วย   ผศ.ดร.เจนจิต เอ่ียมจตรุภทัร  

รศ.ดร.กีรติกานต์ พิริยะกุล  ศ.ดร.พานิช วฒิุพฤกษ์ และ ศ.ดร. พิทยา แจ่มสว่าง     ในการนี ้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ Central South University (CSU) ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือ

พัฒนาหลกัสูตรการศึกษาและการวิจัยร่วมกันในการผลิตวิศวกรและนักวิจัยเฉพาะด้านระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง

สําหรับโครงการตา่ง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ร่วมกนัในอนาคต 

นักศึกษาระดับชัน้ปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้แก่ นางสาว   

ฉัตรกนก คล้ายสวุรรณ และ นายธราธร พนมทม  ได้รับคดัเลือกให้เข้าร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพนักศึกษา ศกึษา    

ดงูานและฝึกงานสหกิจศกึษา ในสถานศกึษาและ/หรือสถานประกอบการ ณ Central South University สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ประจําปีการศกึษา 2562 ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 - 31 มกราคม 2563  และนางสาวศภุลกัษณ์ 

หม่ืนไวย์” ศิษย์เก่าภาควิชาครุศาสตร์โยธา ได้รับทุนประเภท CSU Full Scholarship เพ่ือศกึษาต่อ ณ มหาวิทยาลยั 

Central South University เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระดบัปริญญาโทเช่นกนั 
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ส่วนการแข่งขันทางวิชาการจะเป็นผลงานการแข่งขันทางวิชาการเร่ืองการสอน TEACHING ACADEMY 

AWARD 2020 (9th) ซึง่เป็นการจดัแข่งขนัประจําทกุปีของกลุ่มมหาวิทยาลยัท่ีมีหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต 

เป็นการแข่งขันระดับภายในประเทศ  ซึ่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  โดยแต่ละสาขาวิชาของคณะได้รับรางวัล        

รองชนะเลิศทกุปี ดงันี ้

 

 
1. การแข่งขนัการสอนวิชาทฤษฎี มี 6 กลุม่สาขาวิชา  

     1)  กลุม่สาขาวิชาไฟฟ้า/อิเลก็ทรอนิกส์/โทรคมนาคม    ได้รางวลัรองชนะเลิศ อบัดบั 1 

             2)  กลุม่สาขาวิชาอตุสาหการ/การผลิต/การเช่ือม        ได้รางวลัรองชนะเลิศ อบัดบั 2 

              3)  กลุม่สาขาวิชาโยธา/สถาปัตยกรรม/ออกแบบ         ได้รางวลัรองชนะเลิศ อบัดบั 2 

              4)  กลุม่สาขาวิชาเคร่ืองกล/แมคคาทรอนิกส์             ได้รางวลัรองชนะเลิศ อบัดบั 2 

     5)  กลุม่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์                            ได้รางวลัรองชนะเลิศ อบัดบั 2 

     6)  กลุม่สาขาวิชาทัว่ไป                                     ได้รางวลัรองชนะเลิศ อบัดบั 2 

          2. การแข่งขนัการสอนวิชาปฏิบติั วิชาเขียนแบบเบือ้งต้น    ได้รางวลัรองชนะเลิศ อบัดบั 1  

         3. การแข่งขนัประเภทสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนนวตักรรมซอฟต์แวร์ Hackaton ได้รางวลัรองชนะเลิศ อบัดบั 1      
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กลยุทธ์ส่งเสริมให้บัณฑติคดิเป็น ทาํเป็น ถ่ายทอดเป็น  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้มีกลยุทธ์โดยกําหนดให้ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีต้องมีการจัด

การศกึษาท่ีเน้นให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง โดยเน้นการเรียนภาคปฏิบติัในรายวิชาชีพเฉพาะ เพ่ือให้สามารถคิดวิเคราะห์

และลงมือปฏิบัติได้ ส่วนในรายวิชาปฏิบัติการสอนได้ให้นักศึกษาท่ีต้องทําการฝึกสอนได้นําความรู้ท่ีเรียนจากราย

วิชาชีพเฉพาะมากําหนดเป็นหวัข้อสอนในรายวิชาปฏิบติัการสอน รายวิชาการฝึกอบรมและรายวิชาการพฒันาหลกัสตูร 

นอกจากนีย้งัมีนกัศกึษาในระดบัปริญญาตรีหลกัสตูร 5 ปี ได้ออกฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศกึษาเป็นระยะเวลา 1 ปี  

ส่วนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี บางหลักสูตรได้ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา            

1 ภาคการศึกษา  นอกจากนีทุ้กหลักสูตรในระดับปริญญาตรีนักศึกษาทุกคนจะต้องทําโครงงานปริญญานิพนธ์ท่ี

สะท้อนถึงการนําเอาความรู้ท่ีได้เรียนจากหลกัสตูรมาประยุกต์ใช้ในการจัดทําโครงงานเพ่ือแก้ปัญหาหรือพฒันาองค์

ความรู้ทางวิชาการในสาขานัน้ๆ  สําหรับการส่งเสริมความเป็นครูให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของคุรุสภา คณะครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรมจึงแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

สําหรับกําหนดกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการสง่เสริมให้บณัฑิตคิดเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น 

  
1.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์การ  

• โครงสร้างองค์การ 

 
 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลครบทัง้ 10 ข้อ และบคุลากรของคณะมี 

ความพงึพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารตามหลกัธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (4.13)               

     - หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) มีผลการปฏิบติังานท่ีบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบติังาน 

รวมถงึมีการติดตามประเมินผลและพฒันาปรับปรุงอย่างตอ่เน่ืองอย่างเป็นระบบ 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณบดี

ภาควิชาครุศาสตรโยธา ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา

หลักสูตร วศ.บ. 5 ป 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE)

หลักสูตร วศ.ม.
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (MCEE)

หลักสูตร ปร.ด.

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (DCEE)

หลักสูตร ค.อ.บ .

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (TCT)

หลักสูตร ค.อ.ม.
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (MTCT)

หลักสูตร ปร.ด.

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (DTCT)

ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล
หลักสูตร ค.อ.บ .

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (TM)

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP)
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (TT)

หลักสูตร ค.อ.ม.

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (MTM)

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (MTT)

หลักสูตร ปร.ด. 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (DMEE)

ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยแีละสารสนเทศ

หลักสูตร ค.อ.ม.

สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (MET)

หลักสูตร วท .ม.
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ

การศึกษา (MICT)

หลักสูตร ปร.ด.

สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (DET)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ
การศึกษา (DICT)

ภาควิชาบริหารเทคนคิศึกษา

หลักสูตร ค.อ.ม.

สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา  (TEM)

หลักสูตร ปร.ด.
สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (DVTEM)

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา

หลักสูตร วศ.บ. 5 ป 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา (TEE)

หลักสูตร ค.อ.บ .
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (TE)

หลักสูตร ค.อ.ม.

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (MTE)

หลักสูตร ปร.ด.

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาศึกษา (DTE)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและพลังงาน (E-DEEE)

ศูนยบูรณาการวิชาชีพ

หลักสูตร ปร.ด.

สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา 

(DPRD) (ปดหลักสูตร)
หนวยฝกอบรมมาตรฐานวิชาชีพของคุรสุภา

สํานักงานคณบดี
งานบริหารและธุรการ

หนวยเลขานุการผูบริหาร

หนวยสารบรรณ
หนวยการเจาหนาท่ี

งานคลังและพัสดุ

หนวยพัสดุ

หนวยการเงินและบัญชี

งานบริการการศกึษา
หนวยวิชาการ

หนวยกิจการนักศึกษา

หนวยบริหารคุณภาพการศึกษา

งานนโยบายและแผน

งานบริการวิชาการและวิจัย
งานสารสนเทศและประชาสมัพันธ

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

รองคณบดีฝายวิชาการ

รองคณบดีฝายบริหาร

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพนัธ

รองคณบดีฝายพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและวิจยั

ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษและประชาสมัพันธ

ท่ีปรึกษาคณบดีดานตางประเทศ

ท่ีปรึกษาคณบดีดานสารสนเทศ

คณะกรรมการประจําสวนงาน (18 คน)

- คณบดีและรองคณบดี (6 คน)

- หัวหนาภาควิชา (6 คน)
- ผูแทนคณาจารย (4 คน)

- เลขานุการ (1คน)

- ผูชวยเลขานุการ (1คน)

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนงานและการบริหาร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
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      - หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรของสว่นงานอย่างประหยดั ให้เกิดประโยชน์

สงูสดุ มีการควบคมุการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 

             - หลกัการตอบสนอง  (Responsiveness)   บริหารงานได้เสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ตอบสนอง

ความต้องการของผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

 - หลกัภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีและผลงานตอ่เป้าหมาย

ท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเพ่ือนํามาพฒันาปรับปรุง 

       - หลกัความโปร่งใส  (Transparency)  บริหารงานอย่างมีหลกัการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการ

เปิดเผยข้อมลูข่าวสารแก่ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  

             - หลกัการมีสว่นร่วม  (Participation)  เปิดโอกาสให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ แก้ปัญหา และ

พฒันาหน่วยงาน 

              - หลกัการกระจายอํานาจ  (Decentralization)  มีการมอบอํานาจการตดัสินใจแก่บคุลากรฝ่ายตา่ง ๆ 

อย่างเหมาะสม และมีการประเมินความพงึพอใจตอ่การบริหารงานของผู้บริหาร 

 -  หลกันิติธรรม  (Rule of Law) มีการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ยดึกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ไมเ่ลือก

ปฏิบติั โดยคํานงึถงึสิทธิเสรีภาพของบคุลากรเป็นสําคญั 

 -  หลกัความเสมอภาค  (Equity) บคุลากรได้รับการปฏิบติัและบริการอย่างเท่าเทียมกนัด้วยความ

ยติุธรรม 

 -  หลกัมุง่เน้นฉนัทามติ  (Consensus Oriented)  บริหารงานโดยคํานงึถงึความต้องการของ  ผู้ มีสว่น

ได้สว่นเสีย (ผู้ปกครอง นกัศกึษา ศิษย์เก่า บคุลากร) 

 ความสมัพนัธ์เชิงการรายงานระหว่างกรรมการประจําส่วนงาน ฯ และมหาวิทยาลยัมีลกัษณะแบบล่าง

ขึน้บน (Bottom-Up) และบนลงลา่ง (Top-Down) โดยภาควิชา/บุคลากรประจําคณะ/ผู้ รับบริการ/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

สามารถนําเสนอขออนมุติัเร่ืองตา่ง ๆ ได้เพ่ือนําเข้าพิจารณาในการประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานซึง่กําหนดให้

มีการประชุมทุกเดือนในวนัพุธท่ีสองของเดือน โดยการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ จะดําเนินการตามระเบียบหรือข้อบงัคบั

ของมหาวิทยาลยัเพ่ือให้เกิดความถูกต้องและบรรลพุนัธกิจของคณะ หลงัจากรับทราบผลการประชุมแล้วเลขานุการ

คณะกรรมการประจําสว่นงานจะแจ้งผลการพิจารณากลบัไปยงัภาควิชา/บคุลากรประจําคณะ/ผู้ รับบริการ/ผู้ มีส่วนได้

ส่วนเสีย และหากเร่ืองใดมีข้อกําหนดให้นําเสนอเข้าพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการระดบัมหาวิทยาลยั  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 

- มีความได้เปรียบในการเปลี่ยน 

  ตําแหน่งงานท่ีสงูขึน้ 

- มีความรู้และทกัษะท่ีจําเป็นต่อการ 

  ประกอบอาชีพ 

- มีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับ 

  จากบคุคลภายนอก 

- สามารถศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ผู้สําเร็จการศกึษาหลกัสตูรระดบั

ปริญญาโททางด้านครุศาสตร์อตุสาหกรรม  

วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี อตุสาหกรรมศาสตร์ หรือ

อ่ืนๆ ตามข้อกําหนดของแตล่ะหลกัสตูร 

- เป็นนกัวิจยั นกัวิชาการการศกึษาท่ีมี  

  ความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับจาก 

  บคุคลภายนอก และสามารถแก้ปัญหา 

  ท่ีสง่ผลกระทบในวงกว้างได้อยา่งเป็น 

  ระบบ 

หลกัสตูรฝึกอบรมมาตรฐาน

ความรู้วิชาชีพครูของครุุสภา  

9 มาตรฐาน 

เป็นผู้ผา่นการรับรองความรู้ตาม

มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุุสภา 

โดยวิธีเทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบรม 

มาแล้วอยา่งน้อย 1 มาตรฐาน 

- มีความรู้และทกัษะท่ีจําเป็นต่อการ 

  ประกอบอาชีพตามมาตรฐานท่ีครุุสภา 

  กําหนด 

- ได้รับวฒิุบตัร เพื่อขอใบประกอบ 

  วิชาชีพครู 

 
การปฏิบติัการความต้องการและความคาดหวงัของกลุ่มผู้ เรียนและลกูค้ากลุ่มอ่ืน และกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

แตล่ะกลุม่มีความแตกตา่งกนั 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้       

ส่วนเสีย 

ความต้องการ / ความคาดหวัง การปฏิบัตกิาร 

ความต้องการ / ความคาดหวัง 

นกัศกึษา - มีงานทําหลงัสําเร็จการศกึษา 

- มีทนุการศกึษาให้ระหวา่งเรียน 

- ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนญุาต 

   ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

- มีหน่วยงานให้บริการในการหางานทํา 

- มีทนุเรียนดีและขาดแคลนให้นกัศกึษา 

- หลกัสตูรได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 

  จากองค์กรวิชาชีพ (บางหลกัสตูร) 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้       

ส่วนเสีย 

ความต้องการ / ความคาดหวัง การปฏิบัตกิาร 

ความต้องการ / ความคาดหวัง 

ผู้ปกครอง - บตุร/ธิดาเรียนจบตามเวลาท่ีกําหนดในหลกัสตูร 

- มีงานทําหลงัสําเร็จการศกึษา 

- มีความรู้ ทกัษะ และคณุธรรมจริยธรรม เพื่อ      

  ใช้ในการดําเนินงานชีวิต 

- ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของ 

  บตุร/ธิดา 

- มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาคอยให้คําแนะนํา 

  ในการเรียนเพื่อให้สามารถสําเร็จการศกึษา 

  ในหลกัสตูร 

- มีหน่วยงานให้บริการในการหางานทํา 

- มีการสอดแทรกเนือ้หาท่ีเป็นประโยชน์จาก 

  การสอนในรายวิชาตา่งๆ เพื่อให้นกัศกึษามี   

  ความรู้ ทกัษะ และคณุธรรมจริยธรรม เพื่อ 

  ใช้ในการดําเนินงานชีวิต 

- มีระบบรักษาความปลอดภยัตามนโยบาย 

  ของมหาวิทยาลยั 

ผู้ใช้บณัฑิต - สามารถปฏิบติังานได้ตามความต้องการของ   

  องค์กร 

- มีทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษ และ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มีคณุธรรมจริยธรรม ซ่ือสตัย์ อดทนตอ่องค์กร 

- มีการสํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 

- มีการกําหนดให้นกัศกึษาทุกระดบัปริญญา 

  ได้เรียนหรือทดสอบภาษาองักฤษในระหวา่ง 

  การศกึษาและสอนการใช้เทคโนโลยี   

  สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชา 

- ทกุหลกัสตูรมีวตัถปุระสงค์ผลิตบณัฑิต 

  ให้มีคณุธรรมจริยธรรม ซ่ือสตัย์  อดทนตอ่ 

  องค์กร ระบุไว้ในเลม่หลกัสตูร 

สถานศกึษา/ 

หน่วยงานท่ีศกึษาตอ่ 

- มีความรู้ และทกัษะ ท่ีสามารถเรียนตอ่ 

  ได้ทนัที 

- หลกัสตูรทกุหลกัสตูรมีโครงสร้างและผล  

  การเรียนรู้ตรงตามท่ี สกอ. และ TQF  

  กําหนดตามมาตรฐาน   

ศิษย์เก่า / สมาคม

ศิษย์เก่า 

- บริการข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ 

  ศิษย์เก่า 

- เพิ่มพนูประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่ 

  ศิษย์เก่า 

- มีเว็บไซต์ของคณะและการสื่อสารผ่านทาง  

  Social Media ไว้แจ้งข้อมลูขา่วสารท่ีเป็น 

  ประโยชน์ตอ่ศิษย์เก่า 

- มีโครงการร่วมกบัสมาคมศิษย์เก่าเพื่อเพิ่มพนู 

  ประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่า 
 

• ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ  

ผู้ส่งมอบ บทบาทและความสําคัญต่อ
การจัดหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน 

ข้อกาํหนดที่สําคัญ การตดิต่อส่ือสาร 

วิทยาลยัในสงักดั
สํานกังานคณะ 
กรรมการการอาชีวศกึษา  

สว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูร 
การเป็นหน่วยงานท่ีรับฝึกปฏิบติั 
การสอนในสถานศกึษา และ
สะท้อนคณุภาพการจดัการเรียน
การสอนของหลกัสตูร  

เกณฑ์ใน การ รับ เ ข้ า  แล ะ
คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะ
เข้าศกึษาตอ่ในระดบัปริญญา
ตรี และสะท้อนผลการใช้งาน
จากนายจ้างของนักศึกษา
ระดบับณัฑิตศกึษา 

สื่อประชาสมัพนัธ์ของ
คณะ ศิษย์เก่า  
เครือข่ายระหวา่ง
สถาบนัร่วมกนั 
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ผู้ส่งมอบ บทบาทและความสําคัญต่อ
การจัดหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน 

ข้อกาํหนดที่สําคัญ การตดิต่อส่ือสาร 

โรงเรียนมธัยมศกึษา สว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูร
การเป็นหน่วยงานท่ีรับฝึกปฏิบติั 
การสอนในสถานศกึษา และ
สะท้อนคณุภาพการจดัการเรียน
การสอนของหลกัสตูร 

เกณฑ์ในการรับเข้าและ
คณุสมบติัของนกัศกึษาตอ่ 
ในระดบัปริญญาตรี 

สื่อประชาสมัพนัธ์ของ
คณะและมหาวิทยาลยั 

สถานประกอบการ

ภาคอตุสาหกรรม 

สว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูร 

และควบคมุคณุภาพการจดั การ

เรียนการสอน สถานท่ีฝึกงาน 

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั วา่ด้วย 

สหกิจศกึษา 

สถาบนัสหกิจศกึษา

และพฒันาสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส์ไทย 

เยอรมนั 
 

•   คูค่วามร่วมมือท่ีสําคญั 

คู่ความร่วมมือ บทบาทและความสําคัญต่อ

การจัดหลักสูตร  

การจัดการเรียนการสอน 

ข้อกาํหนดที่สําคัญ 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

คณุสมบติัของนกัศกึษา  ผล

การเรียนรู้ตามท่ีกําหนดของ

หลกัสตูร 

เอกสารและการ

ประชมุ ฐานข้อมลู

ภายในมหาวิทยาลยั 

วิทยาลยัในสงักดั

สํานกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศกึษา 

สว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูร 

และควบคมุคณุภาพการจดั การ

เรียนการสอน รวมทัง้เป็น
สถานศกึษาท่ีให้นกัศกึษา

หลกัสตูร 5 ปี เป็นหน่วยฝึก

ปฏิบติัการสอน 

เกณ ฑ์ใ น กา ร รั บ เ ข้ า  แล ะ

คณุสมบติัของนกัศกึษา 

สื่อประชาสมัพนัธ์ของ

คณะ ศิษย์เก่า  

เครือขา่ยระหวา่ง
สถาบนัร่วมกนั 

สถานประกอบการ

ภาคอตุสาหกรรม 

ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

และควบคุมคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอน 

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัฯ  

วา่ด้วยสหกิจศกึษา 

สถาบนัสหกิจศกึษา

และพฒันาสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ไทย 
เยอรมนั 
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2. สภาวการณ์ขององค์การ (สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของคณะเป็นอย่างไร อธิบายสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 

ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ท่ีสําคญั และระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานของคณะ) 

1.3 สภาพด้านการแข่งขัน 

• ลําดับในการแข่งขัน 

เน่ืองจากขณะนีย้งัไมมี่ข้อมลูการจดัลําดบัของคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมในด้านตา่ง 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 สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

- วท.บ. 4 ปี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

  ประยกุต์-มลัติมีเดีย 

- ค.อ.ม. สาขาเคร่ืองกล อตุสาหการ ไฟฟ้า   

  โยธา คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน 

-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  

  อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารการศกึษา   

  ครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

- ค.อ.ด. สาขาวิชาครุศาสตร์อตุสาหกรรม  

  การบริหารการศกึษา 

- ปร.ด. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

- จํานวนบณัฑิตปริญญาตรี โท  

  เอก ท่ีสมคัรเข้า/เลือกเรียน 

- จํานวนผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ์ใน 

  วารสารระดบันานาชาติท่ีอยู ่

  ในฐานข้อมลูสากล 

- ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 

- การได้งานทําภายใน 1 เดือน 

- อตัราเงินเดือนเร่ิมต้น 

 

• การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  

ปัจจัย การเปล่ียนแปลงหลักที่ส่งผลกระทบต่อ

สถานการณ์การแข่งขันของหน่วยงาน 

โอกาสในการสร้างนวัตกรรมและ 

ความร่วมมือ 

ภายใน 1. การเกษียณอายขุองบคุลากรท่ีมีทกัษะและ 

    ประสบการณ์สงู 

2. การให้เงินพิเศษสําหรับผู้ขอตําแหน่งทางวิชาการ  

    ทําให้บคุลากรภายในคณะมีตําแหน่งทางวิชาการ 

    เพ่ิมมากขึน้ 

3. การให้เงินสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจยัใน 

    ฐานข้อมลูสากล SCOPUS และ ISI ทําให้บคุลากร 

    ของคณะสร้างผลงานวิจยัเพ่ิมมากขึน้ 

1. ก่อให้เกิดนวตักรรมในการบริหาร 

   จดัการบคุลากรทางการศกึษาให้มี  

   ความสามารถในการสอนทดแทน 

   บคุลากรท่ีเกษียณอายุ 

2. การสง่เสริมให้บคุลากรทํางานวิจยัมาก 

    ขึน้และสร้างความร่วมมือทางเครือข่าย 

    การวิจยั 
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ปัจจัย การเปล่ียนแปลงหลักที่ส่งผลกระทบต่อ

สถานการณ์การแข่งขันของหน่วยงาน 

โอกาสในการสร้างนวัตกรรมและ 

ความร่วมมือ 

ภายนอก 1. การเพ่ิมขึน้ของคูแ่ข่ง ทําให้มีโอกาสท่ีจะสญูเสีย  

    สว่นแบ่งการเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาใหม่ 

2. นโยบายการผลิตครูของภาครัฐ มีการเปลี่ยนแปลง 

    อยู่เสมอ 

3. เกณฑ์/มาตรฐานในการรับรองหลกัสตูรเพ่ือขอ 

   ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู ท่ีสง่ผลกระทบตอ่การ 

   พฒันาหลกัสตูร 

1. มีการพฒันาหลกัสตูรให้ได้รับใบอนญุาต    

    ประกอบวิชาชีพ (1 หลกัสตูร 2 ใบอนญุาต 

    ประกอบวิชาชีพ) 

2. สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก    

    เพ่ือผลิตครูช่างแบบระบบปิด 

 
• ข้อมูลเชงิเปรียบเทยีบ  

คู่เทยีบ แหล่งข้อมูลเปรียบเทยีบ และ 

ข้อมูลเชิงการแข่งขัน 

ข้อจาํกัดในการได้มาซึ่งข้อมูล 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  

- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

  ธนบรีุ 
- สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

  เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

- www.fiet.kmutt.ac.th 

- www.inded.kmitl.ac.th 

- www.teched.rmutt.ac.th 
 

- ไม่มีฐานข้อมลูประเด็นเทียบเคียงท่ี 

  เป็นตวับง่ชีส้ําคญั 

- คํานิยามและการบริหารจดัการตวับง่ชี ้
  ในการประกนัคณุภาพการศกึษาไม่ 

  เหมือนกนั 

- ขนาดขององค์กรแตกตา่งกนั 
- จํานวนและช่ือหลกัสตูรแตกต่างกนั 

 
2.2 บริบทเชงิกลยุทธ์  

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมเร่ิมจดัการเรียนการสอนมาตัง้แต่ปี 2512 จนถึงปัจจุบนัเป็นเวลา 48 ปี มีหน้าท่ี

ผลิตครูช่างตามปรัชญาของมหาวิทยาลยั ซึง่ในปัจจุบนัได้กําหนดให้ใช้แผนพฒันาการศกึษาฉบบัท่ี 12 สําหรับกลยุทธ์

ในการบริหารจัดการของคณะได้กําหนดให้มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณทุกปี สามารถสรุปความท้าทายเชิง      

กลยทุธ์ท่ีสําคญัได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

ความท้าทายเชงิกลยุทธ์ที่สําคัญ 

กลยุทธ์ด้าน 

พันธกิจ 

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
การทาํนุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

หลักสูตรและการ

บริการ 

หลกัสตูรมีความ

ทนัสมยัสอดคล้อง

กบัความต้องการของ

ผู้ เรียนและองค์กร

วิชาชีพ และเป็นไป

ตามมาตรฐานท่ี สกอ. 

กําหนดไว้ 

พฒันาระบบและกลไกใน

การจดัหาแหลง่ทนุวิจยั

ทัง้ภายในและภายนอก

เพ่ือผลติผลงานวจิยัท่ีมี

คณุภาพ เผยแพร่ในฐาน 

ข้อมลูระดบันานาชาติท่ี

เป็นท่ียอมรับและนํากลบั 

มาใช้พฒันาการเรียน 

การสอน 

พฒันาระบบและกลไก

ในการให้บริการวชิาการ

เพ่ือสง่เสริมให้บคุลากร

ได้พฒันาความรู้ความ 

สามารถเชิงวชิาการและ

พฒันาชมุชนและสงัคม 

พฒันาระบบและกลไกใน

การสง่เสริมสนบัสนนุ

ด้านการทํานบํุารุงศิลป 

วฒันธรรมให้นกัศกึษาได้

ตระหนกัถึงความเป็น

ไทยและรักษาไว้ซงึ

วฒันธรรมอนัดงีาม 

http://www.fiet.kmutt.ac.th/
http://www.inded.kmitl.ac.th/
http://www.teched.rmutt.ac.th/
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กลยุทธ์ด้าน 

พันธกิจ 

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
การทาํนุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

การปฏิบตัิการ ผลติครูช่างและ

ผู้บริหารเทคโนโลยี

ทางการศกึษา 

ผู้บริหารสถานศกึษา

อาชีวศกึษา 

พฒันาโครงการวจิยัท่ี

สามารถเผยแพร่ใน

ระดบัสากลและ 

บรูณาการร่วมกบั 

การเรียนการสอนและ

บริการวชิาการ 

พฒันาโครงการบริการ

วิชาการท่ีบรูณาการ

ร่วมกบัการเรียนการสอน

และการวจิยั 

พฒันาโครงการทํานุ

บํารุงศิลปวฒันธรรมท่ี

บรูณาการร่วมกบัการ

เรียนการสอนและวิจยั 

ความรับผิดชอบ

ตอ่สงัคม 

บคุลากรและ

นกัศกึษามจิีตอาสา 

และร่วมกนัรักษา

สิง่แวดล้อม 

พฒันาองค์ความรู้ท่ี

เป็นประโยชน์ตอ่การ

ประยกุต์ใช้หรือใช้

ประโยชน์แก่สงัคม 

และชมุชน 

บริหารจดัการโครงการ

บริการวชิาการให้

ชมุชนหรือสงัคมได้มี

สว่นร่วมและพฒันา

อยา่งตอ่เน่ืองยัง่ยืน 

จดัโครงการให้ชมุชน

เป้าหมายมีสว่นร่วม 

ในการอนรัุกษ์

ศิลปวฒันธรรม 

บคุลากร บคุลากรสายวิชาการ

และสายสนบัสนนุ

ได้รับการพฒันา

ความรู้ ทกัษะเพ่ือให้

มีความสามารถใน

การปฏิบตัิงานได้

อยา่งมีประสทิธิภาพ

และประสทิธิผล 

บคุลากรสายวิชาการ

และสายสนบัสนนุมี

ความสามารถในการ

ทําวิจยัเพ่ือพฒันา

ตนเองและงานประจํา 

บคุลากรสายวิชาการ 

มีความสนใจในงาน

บริการวชิาการเพ่ิม

มากขึน้ บคุลากรสาย

สนบัสนนุมีความสามารถ

ในการสนบัสนนุการ

บริการวชิาการตรงสาย

งานและบริการอยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

บคุลากรสายวิชาการ

และสายสนบัสนนุมี

สว่นร่วมในการทํานุ

บํารุงศิลปวฒันธรรม 

 

2.3 ระบบการปรับปรุงผลการดาํเนินงาน  

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมได้ดําเนินการบริหารและจดัการศกึษาให้มีความเช่ือมโยงทัง้เชิงคณุภาพและปริมาณ

ระหว่างการกํากบัมาตรฐานตามคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษาของสํานักมาตรฐานและ

คณุภาพอดุมศกึษา สําหนกังานคณะกกรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) และเกณฑ์ AUN-QA โดยแยกการบริหารจดัการ

ออกเป็น 3 ส่วนหลกัได้แก่ ตวัป้อนเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) คณะมีการปรับปรุงการ

บริหารจดัการ  การจดัการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ โดยได้ทําการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือกําหนด

เป็น แผนพัฒนาการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561  และในแต่ละ

ปีงบประมาณจะมีการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลจากการบริหารความเสี่ยง  

การควบคมุภายในและผลการประเมินระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน (CUPT QA) ตามหลกัการของวงจร

การควบคุมคุณภาพ (Plan-Do-Check-Act : PDCA)   โดยมีคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการทําหน้าท่ีกํากับ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในการปรับปรุงแก้ไขและ

พฒันาผลการดําเนินงานให้ดีย่ิงขึน้ในแตล่ะรอบปีการศกึษาและปีงบประมาณ   
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 นอกจากนี ้คณะยงัมีคณะกรรมการตา่ง ๆ  เพ่ือช่วยในการบริหารและจดัการตามแนวนโยบายการบริหารงาน

และแผนปฏิบติังานประจําปี ได้แก่ 

 1. คณะกรรมการจดัทําแผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

 2. คณะกรรมการจดังานโครงการสง่เสริมและทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรมไทยสูส่ากล 

 3. คณะกรรมการจดัทําแผนพฒันาบคุลากร คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

 4. คณะกรรมการบริหาร สํานกังานคณบดี 

 5. คณะกรรมการดแูลระบบเครือข่าย คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

 6. คณะกรรมการพฒันาระบบบริหารฐานข้อมลู คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

 7. คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

 8. คณะกรรมการดแูลและจดัการผลประโยชน์และสวสัดิการ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

 9. คณะกรรมการจดัทําแผนการเงิน คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

 10. คณะกรรมการตรวจนบัเงินและเก็บรักษาเงิน 

 11. คณะกรรมการกิจการนกัศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

 12. คณะกรรมการดําเนินการจดัการความรู้ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

 13. คณะกรรมการบริหารระบบประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัคณะ 

 14. คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 

 14. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  

 15. คณะกรรมการวิจยัและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

 16. คณะกรรมการจดัการสิ่งแวดล้อมและอนรัุกษ์พลงังาน คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

       17. คณะกรรมการบริหารการจดักิจกรรมเสริมความเป็นครู คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

แผนพัฒนาการศึกษา

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

แผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. ภาควิชา/หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

ประจําปงบประมาณ 

2. ดําเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตร

กําหนด

1. รายงานประเมินผลการดําเนินงาน        

ตามตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติงาน 

ประจําปงบประมาณ 

2. รายงานการประเมินผลประกัน

คุณภาพการศึกษาประจําป

1. จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน
2. ประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน เพื่อทบทวน

ผลการดําเนินงานและประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ

กําหนดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณถัดไป

2562 
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ส่วนท่ี 2 

ตัวบ่งชีร้ายงานการประเมินตนเองระดับคณะตามเกณฑ์ CUPT QA 
 

ตัวบ่งชี ้C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 

1. มีจํานวนผู้ เข้าศกึษาในแตล่ะหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของแผนกการรับสมคัรรวมทุกรอบการรับสมคัร 

2. มีจํานวนผู้สําเร็จการศกึษาตามแผนการเรียนในหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของจํานวนคงเหลือในชัน้ปี

สดุท้ายตามแผนการเรียน  (ระดบัปริญญาตรี) 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

 ระดับปริญญาตรี 

 จากผลการดําเนินงานในช่วง 4 ปีย้อนหลงั ตัง้แตปี่การศกึษา 2559-2562 พบวา่ปีการศกึษา 2561 และ 2562 

มีจํานวนประกาศรับนกัศกึษามากกวา่ปีการศกึษา 2560 แตอ่ย่างไรก็ตาม ในปีการศกึษา 2562 มีจํานวนยอดรับสมคัร

เพ่ิมขึน้เน่ืองจากคณะได้ขยายการจดัการศกึษาหลกัสตูรเทียบโอน 3 ปีเพ่ิมขึน้ในระดบัปริญญาตรี จํานวน 6 สาขาวิชา 

ได้แก่ วิศวกรรมเคร่ืองกล (TTM-T) วิศวกรรมการผลิตและอตุสาหการ (TTP-T) วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TTT-T) 

วิศวกรรมไฟฟ้า (TTE-P-T และ TTE-E-T) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT-R) และเปิดหลกัสตูร 5 ปี  หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา (5 ปี) (TEE-R)  เพ่ิมอีก 1 หลกัสตูร จงึทําให้จํานวนยอดรับสมคัรรวม

ของคณะสงูกวา่  ปีการศกึษา 2560 และ 2561   

 

รูปท่ี C.1.1 จํานวนรับสมคัรและลงทะเบียนเข้าศกึษาตอ่ในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี C.1.2 ร้อยละของอตัราสว่นจํานวนรับสมคัรและลงทะเบียนเข้าศกึษาตอ่ในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี 
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เม่ือพิจารณาในภาพรวมทัง้คณะพบวา่อตัราสว่นนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนตอ่จํานวนยอดรับสมคัรมีคา่เพ่ิมขึน้ 

ดงัแสดงในรูปท่ี C.1.2 โดยคณะมีการแต่งตัง้คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์เพ่ือทําสื่อประชาสมัพนัธ์คณะเผยแพร่ลง

ใน Social Media แบบตา่ง ๆ เพ่ือให้เยาวชนสามารถเข้าถงึได้อย่างหลากหลายรูปแบบ หากพิจารณารายหลกัสตูรดงั

ภาพท่ี C.1.3 พบวา่ หลกัสตูรท่ีได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ ได้แก ่TEE CEE CED และ TCT-R เป็นหลกัสตูรท่ีมี

อตัราการเข้าเรียนตอ่การรับสมคัรรวมอยู่ในเกณฑ์คอ่นข้างสงู และเม่ือพิจารณาดจํูานวนนกัศกึษาแรกเข้าดงัรูปท่ี C.1.4 

แล้วพบวา่มีจํานวนนกัศกึษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีครุุสภากําหนด จากภาพท่ี C.1.3 พบวา่ มีเพียง 4 หลกัสตูรท่ีสามารถรับ

นกัศกึษาไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนกการรับสมคัรรวมทกุรอบการรับสมคัรมี หลกัสตูร 5 ปี จํานวน 2 หลกัสตูร 

ได้แก่  CEE, CED และหลกัสตูรเทียบโอน 3 ปี ตอ่เน่ือง ได้แก่ TTP-T และ TCT-R  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี C.1.3 สถิติการเข้าเรียนตอ่อตัรการรับสมคัรรายหลกัสตูร ตัง้แตปี่การศกึษา 2559-2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี C.1.4 สถิติการลงทะเบียนของนกัศกึษาแรกเข้ารายหลกัสตูร ตัง้แตปี่การศกึษา 2559-2562 
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ในภาพท่ี C.1.5 แสดงจํานวนนักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายระดบัปริญญาตรี มีจํานวนรวม 277 คน หากกําหนด

เป้าหมายให้ผู้สําเร็จการศกึษาตามแผนการเรียนในหลกัสตูรไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจํานวนคงเหลือในชัน้ปีสดุท้าย 

จะต้องมีผู้สําเร็จการศกึษารวม 93 คน  เม่ือรวบรวมจํานวนนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตามระยะเวลาท่ีหลกัสตูรกําหนด

ภาคเรียนท่ี 2/2562 พบว่ามีจํานวนรวมทัง้สิน้ 152 คน ซึ่งเกินกว่าค่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ หรือคิดเป็น 54.87% ของ

จํานวนนกัศกึษาชัน้ปีสดุท้าย  แตอ่ย่างไรก็ตามปีการศกึษา 2562 มีจํานวนนกัศกึษาตกค้างท่ีรวบรวมข้อมลูรายภาควิชา

พบวา่มีจํานวนนกัศกึษาตกค้างท่ีสําเร็จการศกึษารวม 78 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี C.1.5 สถิติการสําเร็จการศกึษาปีการศกึษา 2562  

 

 ผลการวิเคราะห์จํานวนนกัศกึษาตกค้างพบวา่ปีการศกึษา 2562 มีจํานวนนกัศกึษาตกค้างเพ่ิมขึน้จากปี 2561 

และ 2562 เพียงเลก็น้อย ในขณะท่ีจํานวนนกัศกึษาชัน้ปีสดุท้ายลดลง แตจ่ากข้อมลูนกัศกึษาตกค้างท่ีสําเร็จการศกึษา

ปี 2562 พบว่ามีจํานวน 78 คน ซึง่เป็นกลุ่มนกัศกึษาท่ีตกค้างจากปีการศกึษา 2561 จํานวน 86 คน คิดเป็น 90.69% 

ของนกัศึกษาตกค้างปีก่อนหน้า ซึง่มีแนวโน้มว่านกัศกึษาตกค้างในปีการศกึษา 2562 มีความเป็นไปได้ในการสําเร็จ

การศึกษาในปีถัดไป เม่ือทําการวิเคราะห์อัตราการออกกลางคันของนักศึกษารายหลกัสูตรดังแสดงในรูปท่ี C.1.6 

พบวา่อตัราการออกกลางคนัเฉลี่ยเท่ากบั 32.14% โดยมีคา่อยู่ในช่วง 3.85% - 51.52%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี C1.6 จํานวนนกัศกึษาตกค้างและนกัศกึษาชัน้ปีสดุท้าย 
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รูปท่ี C.1.8 ร้อยละผลการเรียนแยกตามรายภาควิชา 

 

ระดับบัณฑติศึกษา     

การรับสมคัรนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาดําเนินการตามเกณฑ์และระเบียบการรับสมคัรของบณัฑิตวิทยาลยั 

โดยทําการประกาศรับสมคัรและสมคัรผ่านระบบรับสมคัรอนไลน์ของบณัฑิตวิทยาลยั จํานวนรอบการรับสมคัร จํานวน

รับสมคัรและช่วงเวลาในการสมคัรแต่ละสาขาเป็นไปตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลยั 

และคณะกรรมการประจําบณัฑิตวิทยาลยั ในภาพรวมทัง้หมดมีผู้สมคัรเข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทรวมจํานวน

ทัง้สิน้ 135 คน และมีผู้สมคัรเข้าศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาเอกรวม 85 คน จากการเปิดรับสมคัรทัง้หมดจํานวน 4 รอบ  

ซึง่มีผลการลงทะเบียนเรียนมากกว่าปีการศึกษา 2561 และ 2560  มีจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนระดบัปริญญาโท 

เพ่ิมขึน้จาก 26 คน เม่ือเทียบกบัในปีการศกึษา 2562  ระดบัปริญญาเอกมีจํานวนผู้ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมขึน้ 51 คน  

เม่ือเทียบกบัปีการศกึษา 2562  

 
จาํนวนผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  

หลักสูตร 2560 2561 2562 

ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลศกึษา (MTM) 0 45 55 

ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 1 ปิดหลกัสตูร ปิดหลกัสตูร 

ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (MTE) 0 9 17 

ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมมหาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา  (MTCT) 18 18 34 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา (MCEE) 7 17 4 

ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา (MET) 1 4 14 

ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา  

(TEM) 

13 12 5 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

การศกึษา (MICT) 

9 4 6 

รวม 49 109 135 
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จาํนวนผู้เข้าศึกษาต่อระดับระดับปริญญาเอก 

หลักสูตร 2560 2561 2562 

ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลศกึษา  (DMEE) - 7 7 

ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา (DTE) 9 4 14 

ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน (E-DEEE) 1 1 1 

ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา (DTCT) 12 7 8 

ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา (DCEE) 1 3 4 

ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา (DET) 9 3 13 

ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (DVTM) 2 3 24 

ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

การศกึษา (DICT) 

22 7 14 

รวม 56 34 85 

 
จาํนวนผู้สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562  

หลักสูตร นักศึกษาแรกเข้า 
สําเร็จการศึกษา

ตามเวลา 

นักศึกษาตกค้าง

สําเร็จการศึกษา 

อัตราการสาํเร็จ

การศึกษา 

MTM 45 19 0 42.22 

MTE 9 6 0 13.33 

MTCT 18 1 0 2.22 

MCEE 17 0 1 0.00 

MET 4 0 0 0.00 

TEM 12 2 0 4.44 

MICT 4 0 0 0.00 

รวม ป.โท 109 28 1 25.69 

DMEE - 0 0 0.00 

DTE 9 0 3 0.00 

E-DEEE 1 0 0 0.00 

DTCT 12 0 4 0.00 

DCEE 1 0 1 0.00 

DET 9 0 3 0.00 

DVTM 2 0 5 0.00 

DICT 22 0 5 0.00 

DPRD - - 1 - 

รวม ป.เอก 56 0 22 0.00 
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จากการสํารวจข้อมลูการสําเร็จการศกึษาปีการศกึษา 2562 ของหลกัสตูรระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก 

พบว่าหลกัสูตรปริญญาโทมีผู้สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาในหลกัสูตรเฉลี่ยร้อยละ 25.69  นอกจากนี ้ในระดบั

ปริญญาเอกไม่มีผู้ สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีหลกัสูตรกําหนด แต่อย่างไรก็ตามเน่ืองด้วยบัณฑิตวิทยาลัยได้

ประกาศขยายเวลาการสําเร็จการศกึษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2562 จนถึงสิน้เดือนสิงหาคม 2563 เน่ืองด้วย

สถานการณ์โรคระบาด COV19 ท่ีทําให้นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาบางส่วนไม่สามารถทําการทดลองและบนัทึกผล

การทดลองได้ตามปกติ 
 
สรุป ผลการดาํเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าเป้าหมาย) 

1. จํานวนผู้ เข้าศกึษาในแต่ละหลกัสตูรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนกการรับสมคัรรวมทุกรอบการรับสมคัร 

ไมส่ามารถบรรลผุลสําเร็จได้ มีเพียงบางหลกัสตูรเท่านัน้ท่ีสามารถดําเนินการได้สําเร็จ  

2. มีจํานวนผู้สําเร็จการศกึษาตามแผนการเรียนในหลกัสตูรไมน้่อยกว่าร้อยละ 40 ของจํานวนคงเหลือในชัน้ปี

สดุท้ายตามแผนการเรียน  (ระดบัปริญญาตรี)  สามารถดําเนินการประเมินผลได้จริงคิดเป็น 54.87% ซึง่มีผลมากกว่า

แผนท่ีได้ตัง้ไว้ 
 
แนวทางดาํเนินการแก้ไข 

1. เน่ืองจากมีบางสาขาวิชาได้กําหนดจํานวนรับไว้มากเกินความเป็นจริง และไม่ตรงตามแผนท่ีได้เสนอไว้กบั

งานนโยบายและแผน จึงจําเป็นต้องกํากบัแผนการรับ และต้องพิจารณาการรับนกัศกึษารอบ TACAS 1 ให้สามารถรับ

นกัศกึษาได้มากท่ีสุดก่อน เน่ืองมาจากการรับในรอบ TCAS 3-5 เป็นกลุ่มนักศึกษาท่ีไม่สามารถควบคุมอตัราการ

สมคัรได้  รวมทัง้การเพ่ิมช่องทางประชาสมัพนัธ์ให้กบันกัศกึษาท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย 

2. เพ่ิมอตัราการสําเร็จการศกึษาของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาให้มีจํานวนเพ่ิมมากขึน้ โดยอาจให้แต่ละ

หลกัสตูรทําแผนการสํารวจความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษา 

 

การประเมินตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 

การรับและการสําเร็จการศกึษาของนกัศกึษา 3 
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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.1-1 สถิติการรับนกัศกึษา ปีการศกึษา 2556-2562 

C.1-2 จํานวนนกัศกึษา ปีการศกึษา 2561 

C.1-3 ผู้สําเร็จการศกึษา ปีการศกึษา 2561 
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ตัวบ่งชี ้C.2 การได้งานทาํของบัณฑติ หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 

1. บณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษาจากคณะได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีจํานวนเฉลี่ยรวมไมน้่อยกว่า

ร้อยละ 80 

2. ระยะเวลาการได้งานทําเฉลีย่ของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีของคณะไมเ่กิน 3 เดือน 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

 ระดับปริญญาตรี จากข้อมูลย้อนหลัง 6 ปีของการได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ผู้สําเร็จ

การศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2555-2561 จะเห็นได้วา่ บณัฑิตท่ีจบการศกึษามีงานทําในอตัราเฉลี่ยสงูกว่าค่าคาดหวงัท่ี

กําหนดไว้ร้อยละ 80 โดยมีซึ่งผู้ ได้งานทําภายใน 1 ปีจํานวนรวม 221 คน จากผู้ จบการศึกษาทัง้หมด 248 คน โดย

ผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 มีอตัราการได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 95.58  ซึง่มี

ค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยรวมตลอดปีการศึกษา 2555-2561 มีค่าเฉลี่ยรวม 89.36  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและ

การศกึษา (CEE) ได้งานทําร้อยละ 94.59% (35 คน) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT/CED) ได้งานทําร้อยละ 

90.32 (56 คน) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (TE/TTE) ได้งานทําร้อยละ 94.44 (85 คน) สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

(TM/TTM) ได้งานทําร้อยละ 90.00 (18 คน)  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอตุสาหการ (TP)  ได้งานทําร้อยละ 88.89 

(16 คน)  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  (TT)  ได้งานทําร้อยละ 81.82  (9 คน)  เม่ือพิจารณาตามเส้นแนวโน้มดงั

ในรูปท่ี C.2.1 จะพบวา่ มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ทกุสาขาวิชา      

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี C.2.1 คา่เฉลี่ยและแนวโน้มอตัราการได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี C.2.2 อตัราการเพ่ิมขึน้-ลดลงของการได้งานทําเปรียบเทียบรายสาขาระหวา่งปีการศกึษาท่ีสําเร็จ 2560-2561 
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สําหรับผู้ สําเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่มีระยะเวลาการได้     

งานทําอยู่ระหว่าง  1-3 เดือน (165 คน)   โดยเฉพาะสาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าใช้เวลาในการหางานได้เร็วท่ีสุดเฉลี่ย       

2.15 เดือน   รองลงมาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์เฉลี่ย  2.67  ซึง่สว่นใหญ่ในภาพรวมทกุสาขาวิชามีระยะเวลา

การได้งานทําเพ่ิมขึน้  ยกเว้นสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT) เพียงสาขาเดียวท่ีมีระยะเวลาการได้งานทํา     

เร็วขึน้ดงัรูปท่ี C2.3  เงินเดือนเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา อตัรา 21,785.71 บาท/เดือน  

รองลงมาเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ อัตรา 21,406.25 บาท/เดือน  และสาขาวิชาวิศวกรรม      

แมคคาทรอนิกส์ อตัรา 21,388.89 บาท/เดือน   จากรูปท่ี C2.4 จะสงัเกตเห็นได้วา่ เงินเดือนเฉลี่ยของผู้สําเร็จการศกึษา

ปีการศกึษา 2561 มีอตัราเงินเดือนเฉลี่ยลดลงจากปีการศกึษา 2560 จากค่าเฉลี่ยรวม 18,060.44 บาท  ดงัรูปท่ี C.2.5 

พบว่า สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการและสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  มีอัตราเงินเดือนของ

ผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 สูงมากขึน้ เม่ือเทียบกับปีการศึกษา 2560  ส่วนสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล   

สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีอัตราเงินเดือนลดลงต่ํากว่าผู้ สําเร็จ

การศกึษาปีการศกึษา 2560  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี C.2.3  ระยะเวลาการได้งานทําในช่วงปีการศกึษาท่ีสําเร็จ 2558-2561 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี C.2.4 เงินเดือนเฉลี่ยของผู้สําเร็จการศกึษาในช่วงปีการศกึษา 2555-2561 
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รูปท่ี C.2.5 เงินเดือนเฉลี่ยของผู้สําเร็จการศกึษาในช่วงปีการศกึษา 2558-2561 

สรุปผลการดาํเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) ที่คณะฯ ได้กาํหนดไว้  

1. บณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษาจากคณะได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีจํานวนเฉลี่ยรวมไมน้่อยกว่า

ร้อยละ 80 สามารถดําเนินการได้สงูกวา่คา่คาดหวงั โดยในปีท่ีรายงานประกนัคณุภาพการศกึษาปีการศกึษา 2561 มี

บณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษาจากคณะได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเฉลี่ยร้อยละ 95.58 

2. ระยะเวลาการได้งานทําเฉลีย่ของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีของคณะไมเ่กิน 3 เดือน  มีผลการดําเนินงานในปี

ท่ีรายงานประกนัคณุภาพการศกึษาปีการศกึษา 2561 ระยะเวลาการได้งานทําเฉลี่ยของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีของ

คณะอยู่ในช่วง 2.15-3.00 เดือน   
 

แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต 

1. แจ้งภาควิชาท่ีกํากบัหลกัสตูรหรือสาขาวิชาท่ีมีอตัราการได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีท่ีมีจํานวน

ลดลง และจํานวนเงินเดือนลดลง เพ่ือทบทวนความต้องการของตลาดแรงงานและจํานวนหลกัสตูรท่ีเหมือนกนัหรือคล้ายคลงึกนั

สําหรับมากําหนดจํานวนรับเข้า รวมทัง้การปรับปรุงกระบวนการตา่ง ๆ หลกัสตูรสําหรับสร้างแนวทางในการหางานทํา

หรือแนะแนวการสมคัรงานเพ่ือให้ได้งานท่ีรวดเร็วขึน้และเงินเดือนสงูเพ่ิมขึน้  แตอ่ย่างไรก็ตามอาจจะต้องพิจารณาถงึ

สภาพปัจจยัทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปี พ.ศ.ท่ีทําการสํารวจข้อมลู  นอกจากนี ้สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

(TCT) เป็นหลกัสตูรท่ีรับผู้ ท่ีมีงานทําแล้วเข้าศกึษาตอ่ อาจทําให้ข้อมลูการสํารวจอาจจะมีความคลาดเคลื่อน 

2.  พฒันาระบบการสํารวจภาวะการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา   ทัง้นีเ้น่ืองจาก

นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาสว่นใหญ่เป็นผู้ ท่ีมีงานทําก่อนเข้าศกึษาต่อ แต่มหาวิทยาลยัยงัไมไ่ด้ทําแบบสํารวจและไมมี่

การรายงานผลการสํารวจมายงัคณะ  

 

ผลการประเมินตนเองระดับคณะ  คะแนนที่ได้ 

การได้งานทําของบณัฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 4 
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ข้อมูลระดับปริญญาตรี ทัง้คณะ 

 
ร้อยละของบัณฑติที่ได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา สาขาวชิา (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย 

ที่สาํเร็จ TM TP TT TE/TTE TTC CEE TCT CED 

2555 75.00 87.10 85.00 85.86 71.43 - 82.14 - 81.088 

2556 28.57 43.75 71.43 92.86 80.00 - 91.23 - 67.973 

2557 95.24 93.33 78.57 94.44 30.00 87.50 89.09 - 81.167 

2558 75.00 86.36 72.73 90.16 ปิด 86.21 94.44 78.26 83.308 

2559 85.00 93.75 60.00 88.51 ปิด 93.88 94.12 96.97 87.461 

2560 86.96 78.95 76.47 87.13 ปิด 94.87 94.44 81.82 85.805 

2561 90.00 88.89 81.82 94.44 ปิด 94.59 90.32 90.010 

คา่เฉลีย่รวม 82.40 
 

ระยะเวลาการได้งานทาํเฉล่ียของบัณฑติ ระดับปริญญาตรี  

ปีการศึกษา สาขาวชิา (เดือน) 
ค่าเฉลี่ย 

ที่สาํเร็จ TM TP TT TE/TTE TTC CEE TCT CED 

2555 2.00 3.22 3.59 3.06 2.00 - 3.70 - 2.928 

2556 2.00 4.14 3.40 2.39 2.00 - 2.80 - 2.788 

2557 2.30 4.08 2.82 2.18 2.00 2.50 2.36 - 2.606 

2558 2.00 2.19 2.50 2.38 ปิด 2.84 2.47 2.17 2.364 

2559 3.00 2.93 3.00 3.57 ปิด 3.00 3.54 2.00 3.006 

2560 2.45 2.80 2.92 2.16 ปิด 2.83 2.86 2.67 2.670 

2561 3.00 2.94 2.67 2.15 ปิด 2.94 2.87 2.761 

คา่เฉลีย่รวม 2.731 
 

รายการ 
หน่วย 

นับ 

ปีการศึกษาที่สาํเร็จ 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

1. จํานวนบณัฑติปริญญาตรีทัง้หมด คน 246 287 250 241 277 314 248 

2. จํานวนบณัฑติปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจการได้งานทํา คน 241 283 250  238 272 310 246 

3. จํานวนบณัฑติปริญญาตรีท่ีได้งานทําภายใน 1 ปี คน 109 155 200 176 224 242 208 

4. จํานวนบณัฑติปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน 92 96 13 3 2 - 8 

5. จํานวนบณัฑติปริญญาตรีท่ีศกึษาตอ่ คน 8 15 11 6 8 16 7 

6. จํานวนบณัฑติปริญญาตรีเกณฑ์ทหาร คน - - - -  -  

7. จํานวนบณัฑติปริญญาตรีท่ีอปุสมบท คน - - - -  -  

8. จํานวนบณัฑติปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศกึษา 

    แตไ่ม่ได้เปล่ียนงาน 

คน 19 15 13 30 27 21 13 

9. จํานวนบณัฑติปริญญาตรีท่ียงัไม่ได้งาน คน 29 33 26 26 13 13 18 

ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี ร้อยละ 86.32 88.04 88.50 87.13 91.34 88.64 95.58 

ค่าเฉล่ียรวมของบัณฑิตท่ีได้งานทาํหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี ร้อยละ 89.36  
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เงนิเดือนเฉล่ียของบัณฑติ ระดับปริญญาตรี  

ปีการศึกษา สาขาวิชา (บาท) ค่าเฉลี่ย 

ที่สาํเร็จ TM TP TT TE TTC CEE TCT CED 

2555  16,250.00 16,964.00 18,636.00 17,763.00 15,000.00 - 15,909.00  16,753.67 

2556  16,250.00 15,000.00 17,343.00 16,302.00 15,000.00 - 16,009.00  15,984.00 

2557  16,125.00 15,535.71 18,409.09 17,843.14 15,000.00 16,607.14 15,877.19  16,455.32 

2558  15,000.00 16,184.21 17,045.45 16,401.52 ปิด 15,900.00 16,265.82 17,272.73 16,295.68 

2559  20,000.00 20,666.67 22,083.33 19,772.73 ปิด 20,000.00 19,479.17 20,441.18 20,349.01 

2560  22,000.00 18,000.00 19,038.46 20,984.04 ปิด 24,875.00 19,920.63 18,750.00 20,509.73 

2561  18,611.11 21,406.25 21,388.89 18,546.51 ปิด 21,785.71 18,711.93 20,075.67 

คา่เฉลีย่รวม 18,060.44 
 

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 2554-2561 

C.2-2 ระยะเวลาการได้งานทําเฉลี่ยของบณัฑิต ระดบัปริญญาตรี  

C.2-3 อตัราเงินเดือนเฉลี่ยของผู้สําเร็จการศกึษา 
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ตัวบ่งชี ้C.3 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 

1. ผลการประเมินคณุภาพจากผู้ใช้บณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ มีคา่เฉลี่ย 

รวมไมน้่อยกวา่ 3.51 แตล่ะหลกัสตูร 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

              รายงานผลการดําเนินงานเพ่ือให้บณัฑิตมีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติและ

กระบวนการในการประเมินคุณภาพจากผู้ ใช้บณัฑิต    โดยมีข้อมลูประกอบแสดงให้เห็นผลการดําเนินงาน 5 ปี ระดบั

ปริญญาตรี ปริญญาโทและ ปริญญาเอก  ซึ่งเป็นการสอบถามจากผู้ ใช้บัณฑิตภายใต้หัวข้อทัง้ 5 ด้านตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ  คือ 1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม  2) ด้านความรู้  3) ด้านทกัษะทางปัญญา   

4) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ  5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 ปีการศึกษา 2561 ผู้ถูกประเมินท่ีเป็นผู้สําเร็จการศึกษา แบ่งเป็นระดบัปริญญาตรี 86 คน ระดบัปริญญาโท    

9 คน และระดบัปริญญาเอก 14 คน ซึง่ภาพรวมผู้ ใช้บณัฑิตมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.15 ในระดบัปริญญาตรี พบว่าด้าน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.78  ด้านทักษะทาง

ปัญญา มีคา่เฉลี่ย 3.92 ซึง่ต่ํากวา่คา่คะแนนเฉลี่ย 4.07 ดงันัน้ ควรให้หลกัสตูรปรับปรุง/เพ่ิมเติมการใช้ภาษาต่างประเทศ

ในการติดตอ่สื่อสาร พดู อา่น เขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์สรุปข้อมลูให้มากขึน้  ส่วนด้านอ่ืน ๆ 

มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.00 แสดงว่า บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถตรงตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติและสามารถทํางานตอบสนองนายจ้างได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกบัระดบัปริญญาโทและ

ปริญญาเอก สว่นใหญ่มีคา่คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.00  แต่ยงัคงมีค่าใกล้เคียงกบัปีก่อนหน้านี ้สรุปผลการดําเนินงานใน

ด้านนีบ้รรลเุป้าหมายตามนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวงั) ท่ีตัง้ไว้  ทัง้นี ้คณะได้มีการนําผลประเมินจากนายจ้างท่ีมีต่อ

บณัฑิตมาปรับปรุง/พฒันาหลกัสตูร ซึง่มีการทํา ELO รายวิชาให้ตอบสนองกบัความต้องการของนายจ้าง (ผู้ ใช้บณัฑิต) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี C.3.1 คา่เฉลี่ยผลการสํารวจคณุลกัษณะของบณัฑิตตาม TQF 5 ด้าน 
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สรุปผลการดาํเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าเป้าหมาย)  

1. ผลการประเมินคณุภาพจากผู้ใช้บณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ โดยใช้เกณฑ์ 

TQF 5 ด้าน ทกุหลกัสตูรและระดบัการศกึษาพบวา่แตล่ะระดบัการศกึษามีคา่เฉลี่ยรวมไมน้่อยกว่า 3.51 ตามค่าเป้าหมาย   

ท่ีกําหนดไว้ 

 

แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต 

1. ทกุหลกัสตูรในระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท ควรพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการพฒันา

ด้านทกัษะทางปัญญาและด้านการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารฯ ให้ทนัสมยักบัสภาพสงัคม เทคโนโลยีและเศรษฐกิจท่ีเป็น

ปัจจบุนั 

2.  ทกุหลกัสตูรทัง้ในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ควรเพ่ิมและเน้นการใช้ภาษาองักฤษใน

การสื่อสารและการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการทํางานกบัยคุอตุสาหกรรม 4.0 และดิจิทลัสมยัใหม ่

 

ผลการประเมินตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 

คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ 4 

 

 

ระดบัการศกึษา 

จบปีการศกึษา 

2561 

คณุลกัษณะ 5 ด้าน 
ด้านคณุธรรม 

จริยธรรม 
ด้านความรู้ ด้านทกัษะทาง

ปัญญา 
ด้านทกัษะ

ความสมัพนัธ์ 
ด้านวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การสื่อสาร ฯ 
รวม 

X SD X SD X SD X SD X SD X SD 

ปริญญาตรี 4.34 0.428 4.12 0.515 3.92 0.574 4.14 0.464 3.78 0.592 4.07 0.445 

ปริญญาโท 4.51 0.437 4.42 0.406 4.09 0.575 4.44 0.433 4.17 0.468 4.33 0.423 

ปริญญาเอก 4.50 0.674 4.59 0.474 4.56 0.545 4.46 0.557 4.41 0.486 4.51 0.517 

รวม 4.38 0.466 4.21 0.526 4.02 0.604 4.21 0.487 3.89 0.610 4.15 0.475 

 
 
ระดับคณะ  

ข้อมูลพืน้ฐานในภาพรวมของคณะ 

รายการข้อมูล 
หน่วย

นับ 

ปีการศึกษา 
2557 

   (จบ 2556) 
 2558 

    (จบ 2557) 
2559 

    (จบ 2558) 
2560 

    (จบ 2559) 
2561 

   (จบ 2560) 
2562 

   (จบ 2561) 

1. จาํนวนผู้สําเร็จการศกึษา คน 433 441 424 387 463 325 

1.1 ระดบัปริญญาตรี คน 287 250 241 277 314 248 

1.2 ระดบัปริญญาโท คน 112 127 96 58 106 37 

1.3 ระดบัปริญญาเอก คน 34 64 87 52 43 40 

2. จาํนวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน คน 142 130 152 104 124 109 

2.1 ระดบัปริญญาตรี คน 58 50 73 57 74 86 

2.2 ระดบัปริญญาโท คน 58 55 33 22 37 9 

2.3 ระดบัปริญญาเอก คน 26 25 46 25 13 14 
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รายการข้อมูล 
หน่วย

นับ 

ปีการศึกษา 
2557 

   (จบ 2556) 
 2558 

    (จบ 2557) 
2559 

    (จบ 2558) 
2560 

    (จบ 2559) 
2561 

   (จบ 2560) 
2562 

   (จบ 2561) 

3. ผลรวมค่าคะแนนท่ีได้จากการ

ประเมินบัณฑิต 

คะแนน 595.31 554.25 644.91 436.71 518.00 446.63 

3.1 ระดบัปริญญาตรี คะแนน 237.19 205.00 300.76 233.54 302.92 344.00 

3.2 ระดบัปริญญาโท คะแนน 246.81 236.50 137.61 91.96 158.08 38.63 

3.3 ระดบัปริญญาเอก คะแนน 111.31 112.75 206.54 111.21 57.00 64.00 

4. คะแนนเฉล่ียการประเมินคุณภาพ

บัณฑิต 

คะแนน 4.19 4.26 4.25 4.20 4.18 4.10 

4.1 ระดบัปริญญาตรี คะแนน 4.09 4.10 4.12 4.10 4.09 4.00 

4.2 ระดบัปริญญาโท คะแนน 4.26 4.30 4.17 4.18 4.27 4.29 

4.3 ระดบัปริญญาเอก คะแนน 4.28 4.51 4.49 4.45 4.38 4.57 

 
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.3-1  รายงานสรุปความพงึพอใจนายจ้าง รุ่นปีการศกึษา 2554-2561   
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ตัวบ่งชี ้C.4 ผลงานของผู้เรียน 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 

1. จํานวนผลงานวิชาการ รางวลั และ/หรือการนําเอาผลงานไปใช้ประโยชน์ของผลงานนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี

เฉลี่ยรวมทกุหลกัสตูร หลกัสตูรละไมน้่อยกวา่ 2 ผลงาน 

2. ร้อยละของผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตอ่ผู้สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทไมน้่อยกว่า

ร้อยละ 20 

3. ร้อยละของผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตอ่ผู้สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกไมน้่อยกวา่

ร้อยละ 100 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

 คณะได้รวบรวมข้อมลูผลงานวิชาการของนกัศกึษาแตล่ะระดบัการศกึษา ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้ ปีการศกึษา 2562  

นกัศกึษาภาควิชาครุศาสตร์โยธาร่วมคว้ารางวลัชนะเลิศในการแข่งขนัประกวดการจําลองเทคโนโลยีสําหรับการก่อสร้าง

รถไฟความเร็วสงู ครัง้ท่ี 2 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยทีมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(มจพ.) ประกอบด้วย ทีมนกัศกึษาผู้ เข้าแข่งขนัจากภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม เป็นตวัแทน

ประเทศไทย  คว้ารางวลัชนะเลิศในการแข่งขนัประกวดการจําลองเทคโนโลยีสําหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสงู ครัง้ท่ี 2 

(The 2nd International College Student Invitational Competition of Technology Simulation for High-speed 

Railway Construction) ณ Central South University เมืองฉางซา สาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวนัท่ี 17-21 ตลุาคม 

2562 ภายใต้หวัข้อ การออกแบบคอนกรีตไหลเข้าแบบด้วยตวัเอง (Self-compacting concrete) ในงานก่อสร้างพืน้

คอนกรีตสําหรับรถไฟความเร็วสงู (Slab Ballastless Track) มีทีมเข้าร่วมการแข่งขนัในระดบันานาชาติ ได้แก ่ จีน 

เยอรมนั และไทย  ซึง่นกัศกึษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ได้แก่  1) นายภวูดล ใยยินดี  2) นายจํารัส 

แดงสวสัด์ิ 3) นายนิติภมิู ขนุฤทธ์ิ  และคณาจารย์ผู้ควบคมุทีมและให้คําปรึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.ศกัดา กตเวทวารักษ์ และ    

ศ.ดร.พานิช วฒิุพฤกษ์  

ส่วนการแข่งขันทางวิชาการจะเป็นผลงานการแข่งขันทางวิชาการเร่ืองการสอน (TEACHING ACADEMY 

AWARD 2020) ซึง่เป็นการจดัแข่งขนัประจําทกุปีของกลุม่มหาวิทยาลยัท่ีมีหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต เป็น

การแข่งขนัระดบัภายในประเทศ ซึง่ในปีนีค้ณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มจพ. เป็นเจ้าภาพ  โดยแตล่ะสาขาวิชาของคณะ

ได้รับรางวลัชนะเลิศและรองชนะเลิศเป็นระยะเวลาติดตอ่กนั 6 ปี 

สว่นการเผยแพร่ผลงานท่ีเป็นโครงงานของนกัศกึษาในระดบัปริญญาตรี คณะได้รวบรวมนําเสนอเพ่ือเผยแพร่

สู่สาธารณะบนเว็ปไซต์ของคณะ เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงผลงานความก้าวหน้าของหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีจัด      

การเรียนการสอนตามอตัลกัษณ์ของคณะ “บณัฑิตท่ีคิดเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น”  

ระดับปริญญาโท  ซึ่งได้ทําข้อมูลผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลงั 7 ปี (พ.ศ.2555-2562) แยกเป็น

สาขาวิชา ซึง่มีปริมาณบทความลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้านี ้    แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือนําข้อมลูรายปีทัง้ 7 ปีมาหา

ค่าเฉลี่ยและทําการเทียบผลการดําเนินงานในปี 2562 กบัค่าเฉลี่ยดงัแสดงในภาพท่ี C.4.1 แล้วพบว่ามีค่าต่ํากว่า

ค่าเฉลี่ยเพียงเล็กน้อย ทัง้นีเ้น่ืองมาจากในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมามีการรับนักศึกษาแผน ข. เพ่ิมขึน้หลายหลักสูตร ซึ่ง

ผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ส่วนใหญ่เป็นผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท แผน ก. และนักศึกษาท่ีสําเร็จ

การศกึษาในปีการศกึษา 2562 บางสว่นมีผลงานท่ีเผยแพร่ในปีปฏิทิน 2563 ทําให้ไม่สามารถนํามานบัได้กบัรอบปีการ

สําเร็จการศกึษา จงึเป็นสาเหตท่ีุทําให้อตัราสว่นผลงานวิจยัตอ่จํานวนนกัศกึษามีคา่ลดลง 

ระดับปริญญาเอก ซึ่งได้ทําข้อมูลผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลัง 7 ปี (พ.ศ.2555-2562) แยกเป็น

สาขาวิชา  ซึ่งมีจํานวนบทความลดลงและมีจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาลดลงด้วยเช่นกัน เม่ือเทียบอตัราส่วนจํานวน
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ผลงานวิจยัต่อจํานวนผู้สําเร็จการศกึษาดงัแสดงในภาพท่ี C.4.1 พบว่า  ปีการศกึษา 2562 มีอตัราส่วนจํานวนผลงาน

ตอ่จํานวนผู้สําเร็จการศกึษาต่ํากวา่คา่เฉลี่ยเลก็น้อย แตอ่ย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเง่ือนไขการจบพบว่า นกัศกึษา

ท่ีสําเร็จการศกึษามีการตีพิมพ์ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขของหลกัสตูรกําหนด  โดยส่วนใหญ่เป็นผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน

ฐานข้อมลู TCI 1 และรองลงมาคือวารสารวิชาการในระดบันานาชาติท่ีไมไ่ด้อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ.  

 

 
 

รูปท่ี C.4.1 อตัราสว่นจํานวนผลงานวิจยัตอ่ผู้สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท และปริญญาเอก 

 

จาํนวนผลงานวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาตรีแยกตามหลักสูตร 
 

หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี 

บทความวิจยั

ที่นําเสนอ 

และตีพิมพ์ 

การเผยแพร่

ผลงาน

ในเวป็ไซต์ 

การ

ประกวด

สิ่งประดิษฐ์ 

การแข่งขนั

ทางวิชาการ 

โครงงานของ 

นศ./อาจารย์ที่

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 2 0 1 0 0 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0 2 0 3 0 0 
วิศวกรรมโยธาและการศกึษา  0 2 0 3 0 0 
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จาํนวนผลงานวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาพรวมของคณะ  

รายการ หน่วยนับ ปี พ.ศ. 

  2557 2558 2559 2560 2561 2562 

บทความวจิยัท่ีนําเสนอ และตีพิมพ์ เร่ือง 0 0 0 4 1 0 

การประกวดสิง่ประดษิฐ์ ชิน้งาน 9 1 11 2 3 0 

การแขง่ขนัทางวิชาการ คน 6 18 7 10 23 28 

โครงงานของนกัศกึษา/อาจารย์ ท่ีนําไปใช้ประโยชน์

ภายนอก 

โครงงาน 0 0 0 0 0 0 

การจดอนสุิทธิบตัร / ลิขสทิธ์ิ / สิทธิบตัร    เร่ือง 1 0 0 0 0 0 
 
 
จาํนวนผลงานวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท (ระดับชาติ / นานาชาติ) 

สาขาวชิา 
ปี พ.ศ.  

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

วิศวกรรมเคร่ืองกลศกึษา 5/0 0/0 1/1 0/0 7/2 0/0 0/0 

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 

วิศวกรรมไฟฟ้า 18/0 8/0 3/1 0/0 2/4 4/0 0/0 

คอมพิวเตอร์ศกึษา 10/0 4/0 6/1 1/0 23/0 11/0 2/0 

วิศวกรรมโยธาและการศกึษา 0/0 0/0 0/0 0/0 2/2 2/0 0/0 

เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา 5/0 7/1 11/0 2/0 1/0 1/0 0/0 

บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา 11/0 6/0 1/0 1/0 2/0 2/7 3/0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

เพ่ือการศกึษา 

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

รวม 49/0 25/1 22/3 5/0 37/8 20/7 5/0 
 

จาํนวนผลงานวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาเอก  (ระดับชาติ / นานาชาต)ิ 

สาขาวชิา ปี พ.ศ. 

 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

วิศวกรรมเคร่ืองกลศกึษา - - - - - - - 

วิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา 26/15 14/2 13/4 0/1 1/6 19/0 0/0 

วิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน - - - - - 0/4 0/0 

คอมพิวเตอร์ศกึษา 2/0 3/1 2/3 1/2 29/6 14/0 13/4 

วิศวกรรมโยธาและการศกึษา 0/0 0/0 0/0 0/2 0/0 0/0 0/0 

เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา 7/0 14/0 12/1 9/1 13/0 14/0 6/0 

บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา 11/2 9/0 9/0 8/0 16/0 9/0 5/0 

วิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศกึษา 7/1 2/1 5/4 1/0 2/1 0/1 0/0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพ่ือ

การศกึษา 

4/20 13/8 27/25 1/9 7/3 9/11 0/0 

รวม 57/38 55/12 68/37 20/15 68/16 65/16 24/4 
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ระดับปริญญาโท  

รายการข้อมูล 
หน่วย

นับ  2
55

6 

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

1. จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโททัง้หมด คน 112 127 93 58 102 45 29* 

2. จํานวนผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เร่ือง 35 15 25 5 45 27 5 

       2.1 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีตีพิมพ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่  เร่ือง - - - - - - - 

       2.2 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก 

การประชมุวิชาการระดบัชาต ิ 

เร่ือง 15 6 4 2 22 17 2 

       2.3 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก 

การประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิ  

เร่ือง - - 2 - 12 4 - 

       2.4 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

ระดบัชาตท่ีิไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. ว่าด้วย หลกัเกณฑ์ 

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

พ.ศ. 2556 แตม่หาวิทยาลยันําเสนอสภามหาวิทยาลยัอนมุตัิและจดัทํา 

เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไปและแจ้งให้ ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 วนั  

นบัแตว่นัท่ีออกประกาศ 

เร่ือง 2 -  - - - - 

2.5 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบตัร  เร่ือง - - - - - - - 

       2.6 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู  

TCI  กลุ่มท่ี 2  

เร่ือง 15 - 6 3 3 - 3 

 2.7 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ 

ระดบันานาชาตท่ีิไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. ว่าด้วย 

หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการ พ.ศ.2556 แตม่หาวิทยาลยันําเสนอสภามหาวิทยาลยัอนมุตัิและ

จดัทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 

30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกาศ (ซึง่ไม่อยู่ใน Beall’s list) 

เร่ือง    - - - - 

 2.8 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู  

             TCI กลุ่มท่ี 1 

เร่ือง 2 9 13 - 8 6 - 

       2.9 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาตท่ีิ 

ปรากฏในฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง 1 - - - - - - 

       2.10 ผลงานได้รับการจดสิทธิบตัร  เร่ือง - - - - - - - 

3. ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนกัศกึษาและ

ผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท 

 16.20 8.40  15.60 2.80  18.60 9.80 2.2 

4.  ร้อยละของผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตอ่

ผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท 

ร้อย

ละ 

14.46 6.61 16.80 4.83 18.23 23.75 7.59 

    * ปีการศกึษา 2562 ใช้จํานวนนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาจากข้อมลู http://ureport.kmutnb.ac.th/ 

 

http://ureport.kmutnb.ac.th/
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ระดับปริญญาเอก 

รายการข้อมูล 
หน่วย

นับ 25
56

 

25
57

 

   
 2

55
8 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

1. จํานวนผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกทัง้หมด คน 34 64 85 52 40 40 22* 

2. จํานวนผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เร่ือง 70 37 105 35 84 73 28 

2.1 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชมุวิชาการระดบัชาต ิ  

เร่ือง 23 2 16 - 16 6 

 

12 

2.2 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ   

เร่ือง 30 6 34 4 15 13 - 

2.3 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ

ระดบัชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. วา่ด้วย หลกัเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการ พ.ศ.2556 แตม่หาวทิยาลยันําเสนอสภามหาวิทยาลยัอนมุตัิ

และจดัทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกาศ   

เร่ือง - - - - - - - 

2.4 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบตัร  เร่ือง - - - - - - - 

2.5 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

กลุ่มท่ี 2  

เร่ือง 12 12 17 6 11 1 2 

2.6 บทความฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ

ระดบันานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. วา่ด้วย 

หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตม่หาวทิยาลยันําเสนอสภามหาวทิยาลยั

อนมุตัแิละจดัทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. 

ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกาศ (ซึง่ไม่อยู่ใน Beall’s list)   

เร่ือง - - 8 - 3 - 4 

2.7 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

กลุ่มท่ี 1  

เร่ือง 5 16 30 15 36 44 10 

2.8 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏ

ในฐานข้อมลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง - 1 - 4 3 9 - 

2.9 ผลงานได้รับการจดสิทธิบตัร  เร่ือง - - - - - - - 

3. ผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนกัศกึษา

และผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก 

 27.80 23.80 56.20 25.20 45.40 51.00 14.8 

4. ร้อยละของผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตอ่

ผู้ สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก 

ร้อยละ 81.76 37.18 66.12 48.46 101.35 127.50 67.27 

    * ปีการศกึษา 2562 ใช้จํานวนนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาจากข้อมลู http://ureport.kmutnb.ac.th/ 

 

 

http://ureport.kmutnb.ac.th/
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สรุปผลการดาํเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 

1. จํานวนผลงานวิชาการ รางวลั และ/หรือการนําเอาผลงานไปใช้ประโยชน์ของผลงานนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี

เฉลี่ยรวมทกุหลกัสตูร หลกัสตูรละไมน้่อยกวา่ 2 ผลงาน มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามนโยบายคณุภาพท่ีตัง้ไว้  

2. ร้อยละของผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตอ่ผู้สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทไมน้่อยกว่า

ร้อยละ 20  มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามนโยบายคณุภาพมีผลคะแนนเฉลี่ยได้ร้อยละ 7.59 

3. ร้อยละของผลรวมถ่วงนํา้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตอ่ผู้สําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกไมน้่อยกวา่

ร้อยละ 100  ผลการดําเนินงานเป็นไปตามนโยบายคณุภาพมีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.27 
 
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต 
 1. สง่เสริมให้แตล่ะหลกัสตูรท่ีรับนกัศกึษาแผน ข นําผลงานสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระนําเสนอหรือ

เผยแพร่ในการประชมุวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา เพ่ือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมทกัษะการนําเสนอ

ผลงานของนกัศกึษาในหลกัสตูร 

 2. สง่เสริมให้แตล่ะหลกัสตูรมีการกําหนดเง่ือนไขการจบโดยมีผลงานวิจยัหรือตีพิมพ์ในระดบันานาชาติเพ่ิม

มากขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถแขง่ขนักบัหลกัสตูรอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลยัและนอกมหาวิทยาลยัได้ 
 
การประเมินตนเองระดับคณะ 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. 
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C.4-1 ผลงานวิชาการของอาจารย์และนกัศกึษา ปี 2555-2561 

C.4-2 ผลงานวิชาการของอาจารย์และนกัศกึษา ปี 2562 

C.4-3 สรุปผลการแข่งขนั Teaching Academy Award 2020 ครัง้ท่ี 9   https://1th.me/QHrKK 

C.4-4 รางวลัชนะเลิศในการแข่งขนัการจําลองเทคโนโลยีสําหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสงู ครัง้ท่ี 2 

https://1th.me/ZfOsY 

https://1th.me/QHrKK
https://1th.me/ZfOsY
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ตัวบ่งชี ้C.5 คุณสมบัตขิองอาจารย์  

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 

1. คณาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึน้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 2 ตอ่ปี 

2. สดัสว่นนกัศกึษาตอ่อาจารย์ประจําเฉลี่ยรวมไมเ่กิน 20:1 สาํหรับกลุม่สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

3. สดัสว่นนกัศกึษาตอ่อาจารย์ประจําเฉลี่ยรวมไมเ่กิน 30:1 สาํหรับกลุม่สาขาวิชาครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มีจํานวนบคุลากรท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกรวม 89 คน คิดเป็นร้อยละ 

83.96  (ปีการศกึษา 2561 ร้อยละ 77.27) และระดบัปริญญาโท 25 คน คิดเป็นร้อยละ 23.58 (ปีการศกึษา 2561 ร้อยละ 

22.73) คณุวฒิุและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในคณะมีแนวโน้มท่ีมากขึน้ ตัง้แต่ปีการศกึษา 2555-2561  แต่ใน 

ปีการศกึษา 2562 มีอาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการลดลงเน่ืองจากเกษียณอายุราชการ จํานวน  6 คนด้วยกนั  แต่ก็

ได้รับอาจารย์ใหม่เข้ามาทดแทนอาจารย์ท่ีเกษียณอายุราชการ โดยคณะมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการขอกําหนด

ตําแหน่งทางวิชาการ และมีการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องเหมือนเดิม อาทิเช่น  การจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์

อตุสาหกรรม ระดบัชาติ ครัง้ท่ี 12 และระดบันานาชาติ ครัง้ท่ี 7 อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี   การส่งคณาจารย์เข้า

ร่วมฟังการบรรยายแนวทางการจัดทําผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัย รวมทัง้

ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกับเกณฑ์และแนวทางการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการผ่านทางระบบเอกสารของคณะ  ทําให้

บคุลากรของคณะมีความสนใจในการทําผลงานทางวิชาการและขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึน้ 

ในภาพรวมจํานวนบุคลากรของแต่ละภาควิชามีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน แต่เน่ืองด้วยการฝึก

ปฏิบัติการสอนและรายวิชาท่ีมีการทดลอง จําเป็นต้องมีการควบคุมชัน้เรียนอย่างใกล้ชิด  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน

การจดัการเรียนการสอน ดงันัน้จงึมีความจําเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ซึง่บางส่วนเป็นนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาของ

คณะท่ีมีประสบการณ์ฝึกปฏิบติัการสอนและการทดลองเฉพาะด้าน สําหรับรายวิชาบณัฑิตศกึษาได้เชิญบุคลากรจาก

ภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาเป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์จริงเสริมกบัการเรียนใน

รายวิชาท่ีสอนโดยคณาจารย์ประจํา ซึง่ถือวา่เป็นจุดแข็งท่ีได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการควบคมุจํานวนอาจารย์

พิเศษดงัแสดงไว้ในตารางท่ี 1   สําหรับการคิดค่า FTE ของอาจารย์ คิด 1 FTE เท่ากบัอาจารย์ประจํา 1 คน ส่วน

อาจารย์พิเศษคิดค่า FTE จากชัว่โมงสอน   เม่ือนําไปคิดสดัส่วนกบัค่า FTEs ของนักศกึษาจะได้ค่าดงัตารางด้านล่าง  

ซึง่เม่ือเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานของสํานกัมาตรฐานและประเมินผลอดุมศึกษา สกอ. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์     

20 : 1 ผลดําเนินงานในปีการศกึษา 2562  สดัส่วน FTES นักศกึษาต่อจํานวนอาจารย์ประจําทัง้คณะ เท่ากบั 11.40   

(ปีการศกึษา 2561 เท่ากบั 9.77)  เน่ืองจากในปีการศกึษา 2562  มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ  แต่อย่างไรก็ตาม ยงัมีค่า

ต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ของ  สกอ. ถือได้ว่ามีการควบคุมคุณภาพดีอยู่  ทําให้สามารถควบคุมดูแลนักศึกษาได้อย่าง

ทัว่ถึง  จากตารางท่ี 6 จะสงัเกตได้ว่า สดัส่วนอาจารย์ผู้สอนมีเพียงพอต่อจํานวนนักศกึษา (ภาพรวมของคณะ อาจารย์ต่อ

นกัศึกษา 1 : 11.40)  ซึง่ทําให้อาจารย์ผู้สอนสามารถพฒันาคณุภาพด้านการสอน มีเวลาในการทําผลงานวิชาการและ

วิจยั และมีเวลาให้ความช่วยเหลือดแูลนกัศกึษาในการทําวิทยานิพนธ์ สงัเกตได้ว่า สดัส่วนอาจารย์ต่อผู้สอนดําเนินการ

ได้ดีขึน้กว่าปีท่ีแล้ว ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. (1 : 20) ซึง่เป็นผลดีต่อผู้ เรียน  สรุปผลการดําเนินงานเป็นไปตาม

นโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) ท่ีได้ตัง้ไว้  แตอ่ย่างไรก็ตามคณะมีนโยบายเพ่ิมจํานวนนกัศกึษาในหลกัสตูรของภาควิชา

ท่ีมีค่า FTE ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของคณะฯ โดยได้กําหนดนโยบายในการเพ่ิมจํานวนนกัศึกษาในปีการศึกษาถดัไปเป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว   
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รูปท่ี C.5.1 คา่ FTEs นกัศกึษาตอ่จํานวนอาจารย์ประจําช่วงปีการศกึษา 255-2562 เฉลี่ยของคณะ 

 

 จากรูปท่ี C.5.1 จะเห็นวา่คา่ FTEs นกัศกึษาตอ่จํานวนอาจารย์ประจําช่วงปีการศกึษา 2562 เฉลี่ยของคณะ 

เร่ิมมีแนวโน้มขยบัสงูขึน้ อาจจะมาด้วยปัจจยัจํานวนอาจารย์ท่ีเกษียณและนกัศกึษาท่ีเพ่ิมขึน้ในบางหลกัสตูร  แตเ่ม่ือ

พิจารณารายภาควิชาดงัรูปท่ี C.5.2 พบว่า มีภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกลและภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ     

ซึง่เป็นภาควิชาท่ีมีผู้ เกษียณอายรุาชการในปีการศกึษา 2562 

 

 

รูปท่ี C5.2 คา่ FTEs นกัศกึษาตอ่จํานวนอาจารย์ประจําช่วงปีการศกึษา 255-2562 แยกรายภาควิชา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี C.5.2 คา่ FTEs นกัศกึษาตอ่จํานวนอาจารย์ประจําแยกตามภาควิชา ปีการศกึษา 2555-2562 
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ตารางที่ 1  คุณวุฒแิละตาํแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ของคณะ 

ตาํแหน่งทางวิชาการ 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อาจารย์ประจาํ 116 113 111 112 108 108 110 106 
ศ.ดร. 1 0 1 1 2 3 3 3 
รศ.ดร. 16 16 15 19 19 22 23 22** 
ผศ.ดร. 23 27 26 29 25 20 33 37 
รศ. 2 3 3 3 3 3 3 0** 
ผศ. 8 8 6 8 8 9 10 7 
อ.ดร. 36 29 28 29 28 33 26 27 
อ. 30 30 32 21 23 18 12 10 

อาจารย์พเิศษ 34 35 32 22 22 23 27 26 
รวมทัง้หมด 150 148 143 134 130 131 137 132 

หมายเหตุ   ** เกษียณอายรุาชการ 
 
ตารางที่ 2 คุณวุฒขิองอัตรากาํลังสายวิชาการ ปีการศึกษา 2562 

ภาควิชา 
วุฒกิารศึกษา ประเภทตาํแหน่ง รวม 

ทัง้หมด เอก โท ตรี <ตรี อ. ผศ. รศ. ศ. 

ครุศาสตร์เคร่ืองกล 21 8 0 0 15 8 6 0 29 

ครุศาสตร์ไฟฟ้า 27 7 0 0 9 16 7 2 34 

ครุศาสตร์โยธา 14 1 0 0 2 10 2 1 15 

คอมพิวเตอร์ศกึษา 13 1 0 0 5 9 0 0 14 

ครุศาสตร์เทคโนโลยี 7 0 0 0 4 0 3 0 7 

บริหารเทคนิคศกึษา 4 0 0 0 1 1 2 0 4 

ผู้มีความรู้/เช่ียวชาญ 3 0 0 0 1 0 2 0 3 

รวมทัง้หมด 89 17 0 0 37 44 22 3 106 
 
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 

2561 108 1 3 110 

2562 110 7 3 106 
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ตารางที่  4 ค่า FTEs ของนักศึกษา แยกตามภาควิชา 
 

ภาควิชา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ครุศาสตร์เคร่ืองกล 226.60 286.14 248.53 237.96 238.23 234.88 312.77 413.48 

ครุศาสตร์ไฟฟ้า 419.31 550.46 401.32 327.08 375.36 377.67 324.12 325.23 

ครุศาสตร์โยธา 121.21 179.22 209.59 202.92 203.94 198.62 203.27 205.17 

คอมพิวเตอร์ศกึษา 207.28 286.72 342.85 322.63 269.53 243.24 201.90 209.35 

ครุศาสตร์เทคโนโลยี 37.13 46.26 48.75 51.52 18.92 16.01 18.17 44.52 

บริหารเทคนิคศกึษา 28.25 80.68 57.25 48.76 18.13 21.38 14.88 10.50 

รวม 1,039.78 1,429.48 1,308.29 1,190.87 1,124.11 1,091.80 1,075.11 1208.22 
 
ตารางที่ 5  ค่า FTE ของอาจารย์ประจาํและอาจารย์พเิศษ 
 

ภาควิชา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อาจารย์ประจาํ 116.00 113.00 111.00 129.92 108.00 108.00 110.00 106.00 

ครุศาสตร์เคร่ืองกล 34.00 32.00 31.00 29.81 33.00 32.00 32.00 29.00 

ครุศาสตร์ไฟฟ้า 38.00 37.00 35.00 32.42 32.00 33.00 34.00 34.00 

ครุศาสตร์โยธา 16.00 15.00 15.00 16.70 15.00 15.00 16.00 15.00 

คอมพิวเตอร์ศกึษา 14.00 15.00 15.00 27.06 14.00 14.00 14.00 14.00 

ครุศาสตร์เทคโนโลยี 7.00 7.00 7.00 14.71 7.00 7.00 7.00 9.00 

บริหารเทคนิคศกึษา 7.00 7.00 8.00 9.22 7.00 7.00 7.00 5.00 

อาจารย์พเิศษ 8.60 9.00 6.18 7.29 11.11 13.28 9.78 9.30 

รวม 124.60 122.00 117.18 137.21 119.11 121.28 119.78 115.30 
  
ตารางที่ 6 สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจาํ ระดับภาควิชาและคณะ 

ปีการศึกษา 
FTEs นักศึกษา 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 7.21 11.73 13.60 19.25 2.70 2.59 10.41 

2560 7.34 11.44 13.24 17.37 2.29 3.05 10.11 

2561 9.77 9.82 12.70 14.42 2.60 2.13 9.77 

2562 14.56 9.57 13.68 14.95 4.95 2.10 11.40 

หมายเหตุ  เกณฑ์มาตรฐานของสาํนกัมาตรฐานและประเมินผลอดุมศกึษา สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

     กลุม่สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์   20 : 1 กลุม่สาขาวิชา ครุศาสตร์ / ศกึษาศาสตร์    30 : 1 
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สรุปผลการดาํเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าเป้าหมาย)  

1. คณาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึน้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 2 ตอ่ปี มีผลการดําเนินงานเกินกวา่คา่เป้าหมาย

กําหนด สามารถเพ่ิมตําแหน่งทางวิชาการได้ร้อยละ 6.69%  เน่ืองจากคณะมีกลไกในการสง่เสริมการขอกําหนดตําแหน่ง

ทางวิชาการรวมทัง้เป็นเกณฑ์ในการตอ่สญัญาจ้างประจํา 

2. สดัส่วนนกัศกึษาต่ออาจารย์ประจําเฉลี่ยรวมไม่เกิน 20:1 สําหรับกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการ

ดําเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา (TTC) จัดการเรียนการสอนหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา FTEs นกัศกึษาตอ่จํานวนอาจารย์ประจํา 13.68 

3. สดัสว่นนกัศกึษาตอ่อาจารย์ประจําเฉลี่ยรวมไมเ่กิน 30:1 สาํหรับกลุม่สาขาวิชาครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ มีผล

การดําเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ ครุศาสตร์เคร่ืองกล (TM) ครุศาสตร์ไฟฟ้า (TE) คอมพิวเตอร์ศกึษา (TCT) มี FTEs 

นกัศกึษาตอ่จํานวนอาจารย์ประจํา สําหรับหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีอยูใ่นช่วง  9.57- 14.95 สาํหรับหลกัสตูรระดบัปริญญาโท

จดัการเรียนการสอนโดยภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา มีค่า FTEs นกัศกึษาตอ่จํานวน

อาจารย์ประจําอยู่ในช่วง  2.10 – 4.95 
 
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต 

1.  ควรเร่งบรรจอุาจารย์ใหมเ่พ่ือทดแทนอตัราเกษียณให้มีอตัรากําลงัเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกบัปีก่อนหน้านี ้

โดยจดัทําแผนการบรรจอุาจารย์ใหมแ่ละวางแผนเผ่ืออตัราเกษียณในปีการศกึษาถดัไป 
 
ผลการประเมินตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 

คณุสมบติัของอาจารย์ 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.5-1 อตัราการคงอยู่ของอาจารย์ 

C.5-2 ข้อมลูจํานวนนกัศกึษาเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES) 

C.5-3 คา่ FTE ของอาจารย์ 

C.5-4 หนงัสือขออนมุติัจ้างอาจารย์พิเศษ 
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ตัวบ่งชี ้C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาํและนักวิจัย 

นโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) 

 1. คณาจารย์ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจยัได้รับตีพิมพ์หรือเผยแพร่ไมน้่อยกวา่จํานวนของอาจารย์ประจํา 

 2. มีหนงัสือหรือตําราท่ีได้รับการเผยแพร่ไมน้่อยกวา่ปีละ 1 ผลงาน 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

ปีการศึกษา 2562 ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ป่ินทอง อาจารย์ประจําภาควิชาครุศาสตร์โยธา ได้รับรางวลัวิจัย ระดบัดี 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอตุสาหกรรมวิจยั “โครงการพฒันาการบริหารจดัการนํา้อย่างเหมาะสมเพ่ือปฏิรูปภาคการใช้นํา้

เกษตรกรรมของประเทศไทย”(Water Sustainable Management for Agriculture Revolution in Thailand, Water 

SMART)  โดยเป็นโครงการวิจยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจดัการนํา้ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

 

 
 

คณะได้รวบรวมข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์ในระยะเวลา พ.ศ.2557-2562 เม่ือพิจารณาจํานวน

บทความท่ีเผยแพร่เทียบกับจํานวนอาจารย์ประจําพบว่า มีจํานวนผลงานทางวิชาการรวมทัง้หมดไม่น้อยกว่าจํานวน

อาจารย์ประจํา แหล่งการเผยแพร่ส่วนใหญ่จะเป็นการเผยแพร่ผลผลงานวิจยัท่ีอยู่ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ี

อยู่ในฐานข้อมลู ISI และ Scopus จํานวน 56 บทความ รองลงมาเป็นผลวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ จํานวน 39 บทความ และบทความวิจัยฉบบัสมบูรณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติท่ีมีจํานวน 25 บทความ  และมีจํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดบัชาติ  TCI1 มีจํานวน 15 บทความ และ TCI 2 จํานวน 6 บทความ และบทความวิจยัท่ีตีพิม์ในวารท่ี

ไมป่รากฏในฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. จํานวน 4 บทความ   ซึง่จากผลการเผยแพร่ผลงานวิจยันีมี้

แนวโน้มการตีพิมพ์ในระดบันานาชาติเพ่ิมขึน้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการยกระดบัคุณภาพของผลงานวิจัย

และความก้าวหน้าทางงานวิจยัของบคุลากรคณะ   

http://fte.kmutnb.ac.th/news_detail.php?kmutnb=dHh0Tm89VFZSQmVFOUJQVDA9JmNhdGU9VFZFOVBRPT0mYmFjaz1ZbTFXTTJONU5YZGhTRUU5JnBhZ2U9VFhjOVBRPT0%3D
http://fte.kmutnb.ac.th/news_detail.php?kmutnb=dHh0Tm89VFZSQmVFOUJQVDA9JmNhdGU9VFZFOVBRPT0mYmFjaz1ZbTFXTTJONU5YZGhTRUU5JnBhZ2U9VFhjOVBRPT0%3D
http://fte.kmutnb.ac.th/news_detail.php?kmutnb=dHh0Tm89VFZSQmVFOUJQVDA9JmNhdGU9VFZFOVBRPT0mYmFjaz1ZbTFXTTJONU5YZGhTRUU5JnBhZ2U9VFhjOVBRPT0%3D


51 
 

คณะได้กําหนดแผนเก่ียวกบัผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําไว้ในแผนปฏิบติัการประจําปี และมีการติดตามผล

เป็นระยะ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตามกรอบการรายงานคํารับรองการปฎิบติังานและการรายงานผลของ

แผนปฏิบติังานประจําปี และจากการท่ีมีสง่เสริมการของคณะเก่ียวกบัการให้การสนบัสนนุทนุในการทําวิจยัและการผลิต

หนงัสือและตําราติดตอ่กนัอย่างตอ่เน่ือง  มีหนงัสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลยัแตไ่มไ่ด้

นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการจํานวน 1 เลม่ โดยมีการนําไปใช้ในการเรียนการสอนของนกัศกึษา ได้แก ่ 

ผศ.ดร.ศภุชยั หอวิมานพร (2562) โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล,  กรุงเทพฯ : ศนูย์ผลิตตํารา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

จากผลการดําเนินการของคณะในตวับ่งชีนี้ค้ณะจะต้องพิจารณาส่งเสริมการนําผลงานวิจยัมาจดสิทธิบตัรหรือ

อนสุิทธิบตัร เน่ืองจากมีจํานวนจดสิทธิบตัรหรืออนสุิทธิบตัรน้อยอย่างตอ่เน่ือง 
  
ผลงานวิชาการ ระดับคณะ  

รายการ หน่วยนับ 

ปี พ.ศ. 

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

การประกวดสิง่ประดษิฐ์ ชิน้งาน 3 1 2 2 3 0 

การแขง่ขนัทางวิชาการท่ีร่วมกบันกัศกึษา คน 16 9 8 10 10 9 

โครงงานของนกัศกึษา/อาจารย์ท่ีนําไปใช้

ประโยชน์ภายนอก 

โครงงาน 0 0 4 0 - 1 

 
ผลงานวิชาการ ระดับคณะ  

  

รายการ 
หน่วย

นับ 

ปี พ.ศ. 

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

1. จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด คน 111 112 108 108 110 106 

2. จํานวนนกัวิจยัประจําทัง้หมด คน - - - - -  

3. จํานวนผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เร่ือง 172 198 123 141 186 145 

    3.1 บทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชมุวิชาการระดบัชาติ 

เร่ือง 34 22 15 31 30 25 

    3.2 บทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบัชาติ 

เร่ือง - - - - - - 

    3.3 บทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชมุวิชาการระดบันานาชาติ 

เร่ือง 20 58 48 33 45 39 

    3.4 บทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบันานาชาติ 

เร่ือง - - - - - - 

    3.5 บทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทาง

วิชาการระดบัชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ.ว่าด้วย

หลกัการ การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่มหาวิทยาลยันําเสนอสภามหาวิทยาลยั

อนมุติัและจดัทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. 

ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกาศ 

เร่ือง 1 1 - - - - 
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รายการ 
หน่วย

นับ 

ปี พ.ศ. 

25
57

 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

25
62

 

    3.6 บทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

ทางวิชาการระดบัชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. ว่า

ด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่มหาวิทยาลยันําเสนอสภา

มหาวิทยาลยัอนมุติัและจดัทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป 

และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกาศ 

เร่ือง - - - - - - 

    3.7 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบตัร เร่ือง 1 1 - - 2 - 

    3.8 บทความวิจยัท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมลู TCI กลุม่ท่ี 2 

เร่ือง 28 40 9 11 2 6 

    3.9 บทความวิจยัฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทาง

วิชาการระดบันานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ.  

ว่าด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่มหาวิทยาลยันําเสนอสภา

มหาวิทยาลยัอนมุติัและจดัทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป 

และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกาศ (ซึง่

ไม่อยู่ใน Beall’s list) 

เร่ือง - 

 

8 - 2 - 4 

    3.10 บทความวิชาการฉบบัสมบรูณ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

ทางวิชาการระดบันานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ 

ก.พ.อ. ว่าด้วย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่มหาวิทยาลยันําเสนอ

สภามหาวิทยาลยัอนมุติัและจดัทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ

ทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกาศ 

(ซึง่ไม่อยู่ใน Beall’s list) 

เร่ือง - - - - - - 

    3.11 บทความวิจยัท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมลู TCI กลุม่ท่ี 1 

เร่ือง 52 51 37 44 67 14 

    3.12 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐาน 

ข้อมลู TCI กลุ่มท่ี 1 

เร่ือง 5 - - - -  

    3.13 บทความวิจยัท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติ

ท่ีปรากฏในฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง 23 12 14 20 42 56 

    3.14 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบั

นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง - - -    

    3.15 ผลงานได้รับการจดสิทธิบตัร เร่ือง 5 - - - 1 - 

    3.16 ผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดบัชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ เร่ือง - - 3 - - - 

    3.17 ตําราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ผลงาน 2 5 2 2 - - 

    3.18 ตําราหรือหนงัสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตาม

หลกัเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการ

ประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

ผลงาน - - 3 2 1 1 
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รูปท่ี C.6.1 เปรียบเทียบจํานวนผลงานวิจยักบัอาจารย์ช่วงปีการศกึษา 2557-2562 

 

 จากรูปท่ี C.6.1 พบว่าผลงานวิจยัปีการศกึษา 2562 มีจํานวนผลงานวิจยัต่ออาจารย์ต่ํากว่าปีการศกึษา 2561 

แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 และ 2560 พบว่ามีค่ามากกว่า  และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัค่าเฉลี่ยในช่วง 6 ปี

พบวา่จํานวนผลงานวิจยัของอาจารย์มีคา่ใกล้เคียงกบัคา่เฉลี่ย   
 
สรุปผลการดาํเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง)  

1. คณาจารย์ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจยัได้รับตีพิมพ์หรือเผยแพร่ไมน้่อยกวา่จํานวนของอาจารย์ประจํา 

มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามคา่คาดหวงั มีผลงานรวมทัง้สิน้ 145 บทความ 

2. มีหนงัสือหรือตําราท่ีได้รับการเผยแพร่ไมน้่อยกวา่ปีละ 1 ผลงาน  มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามคา่คาดหว้ง

ท่ีกําหนดไว้โดยมีหนงัสือ 1 เลม่ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนของหลกัสตูร 
 
แนวทางการดาํเนินการปรับปรุงหรือพัฒนา 

คณะจะสง่เสริมการทําวิจยัระดบันานาชาติอย่างตอ่เน่ืองและสนบัสนนุให้แตล่ะภาควิชาจดัหาครุภณัฑ์เพ่ือใช้

ในการจดัการเรียนการสอนและวิจยั รวมทัง้สง่เสริมการทํางานวิจยักบัหน่วยงานภายนอก  นอกจากนีจ้ะพิจารณา

กิจกรรมหรือโครงการท่ีสง่เสริมให้คณาจารย์จดสิทธิบตัรหรืออนสุิทธิบตัรในแผนปฏิบติังานประจําปี 
 

ผลการประเมินตนเองระดับคณะ คะแนนท่ีได้ 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนกัวิจยั 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 ผลงานวิชาการของอาจารย์และนกัศกึษา ปี 2555-2561 

C.6-2 ผลงานวิชาการของอาจารย์และนกัศกึษา ปี 2562 

C.6-3 สรุปผลการแข่งขนั Teaching Academy Award 2020 ครัง้ท่ี 9   https://1th.me/QHrKK 

C.6-4 รางวลัชนะเลิศในการแข่งขนัการจําลองเทคโนโลยีสําหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสงู ครัง้ท่ี 2 

https://1th.me/ZfOsY 

 

https://1th.me/QHrKK
https://1th.me/ZfOsY
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ตัวบ่งชี ้C.7 การกาํกับมาตรฐานหลักสูตร 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 
1. จํานวนหลกัสตูรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรตามท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 100%  

2. มีแผนพฒันาคณุภาพของหลกัสตูรในคณะ 100% 

รายงานผลการดาํเนินงาน 
 ปีการศกึษา 2562 คณะเปิดหลกัสตูรทัง้หมด 22 หลกัสตูร ในระดบัหลกัสตูรได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร เพ่ือจดัทําแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร ควบคมุ กํากบั ดแูล 

ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร รวบรวมและจดัเก็บข้อมลูในการ

จดัทํารายงานการประเมินตนเองของหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN-QA  ซึง่จะมีการประชมุร่วมกนัในการจดัทําแผนพฒันา

คณุภาพ (นโยบายคณุภาพ) ทกุเดือน  และได้รับการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาโดยคณะกรรมการประเมินคณุภาพ

การศกึษาภายในระดบัหลกัสตูรท่ีคณะได้แตง่ตัง้ขึน้ปรากฏวา่ทกุหลกัสตูรผ่านเกณฑ์มาตรฐานทัง้หมด (100%) ดงัรายละเอียด

ตอ่ไปนี ้
  

 
ปีการศึกษา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 2560 2561 2562 

 

องค์ 1 

สกอ. 

องค์ 2  

(AUN QA) 

องค์ 1 

สกอ. 

องค์ 2  

(AUN QA) 

องค์ 1 

สกอ. 

องค์ 2  

(AUN QA) 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑติ       

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (TM/TTM) ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 3 

 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT/TTT) ผ่าน 4 ผ่าน 4 ผ่าน 4 

 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและอตุสาหการ (TP/TTP) ผ่าน 3 ผ่าน 4 ผ่าน 4 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (TE/TTE) ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 3 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT/CED) ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 4 

วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ        

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (5 ปี) (CEE) ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 3 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (5 ปี) (TEE)  ยงัไม่เปิด  ยงัไม่เปิด ผ่าน 3 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑติ       

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลศกึษา (MTM)  ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 3 

 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  (MTT) ผ่าน 4  ปิด  ปิด 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (MTE) ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 4 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา (MTCT) ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 4 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา  (MET) ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 4 

 สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา  (TEM) ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 4 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ       

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา (MCEE) ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 3 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ       

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศกึษา 

 (MICT) 

ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 3 
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ปีการศึกษา 

หลักสูตร / สาขาวิชา 2560 2561 2562 

 

องค์ 1 

สกอ. 

องค์ 2  

(AUN QA) 

องค์ 1 

สกอ. 

องค์ 2  

(AUN QA) 

องค์ 1 

สกอ. 

องค์ 2  

(AUN QA) 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ       

     สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลศกึษา (DMEE)   ผ่าน 4 ผ่าน 4 

     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา (DTE) ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 4 

     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน  (E-DEEE) ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 3 

     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา (DTCT) ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 4 

     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา  (DCEE) ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 3 

     สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา (DET) ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 4 

     สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา  (DVTM) ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 4 

     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพ่ือ

การศกึษา (DICT) 

ผ่าน 3 ผ่าน 3 ผ่าน 3 

   
สรุปผลการดาํเนินงานของคณะ 

รายการ 
หน่วย

นับ 

ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. จํานวนหลกัสตูรทัง้หมด หลกัสตูร 22 22 21 21 22 

2. จํานวนหลกัสตูรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร หลกัสตูร 17 22 21 21 22 

3. ร้อยละของหลกัสตูรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร ร้อยละ 77.27 100.00 100.00 100.00 100.00 
  
 ผลการดําเนินงานของคณะในตวับ่งชีนี้ไ้ด้มีการตรวจนําเกณฑ์ในการตรวจประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน

ระดบัหลกัสูตร ตามข้อกําหนด CUPT AUNQA มาเป็นตวักําหนดนโยบายคุณภาพระดับหหลกัสูตร เพ่ือให้แต่ละ

หลกัสตูรไปดําเนินการจดัทําแผนพฒันาหลกัสตูรสําหรับการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพตามข้อกําหนด ซึง่ในส่วนนี ้

ได้มีการดําเนินการร่วมกนัของทกุหลกัสตูรผ่านการประชมุของตวัแทนผู้บริหารหลกัสตูรต่าง ๆ เม่ือพิจารณาผลจากการ

ประเมินประกันคุณภาพระดบัหลกัสูตรในภาพรวมถือว่ามีแนวโน้มผลการดําเนินงานของแต่ละหลกัสูตรท่ีดีขึน้และ

หลกัสตูรทกุหลกัสตูรผ่านการประเมินคณุภาพตามข้อกําหนด AUN-QA  100% ตามนโยบายคณุภาพ (ค่าคาดหวงั) ท่ี

กําหนดไว้ 
  
ผลการประเมินตนเองระดับคณะ 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  คําสัง่แตง่ตัง้คณะประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 

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. ผลการประเมินการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการประจําคณะ ไมน้่อยกวา่ 4.00 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

1.  กรรมการประจําส่วนงานวิชาการ    ปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 และข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วา่ด้วยคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ พ.ศ. 2551 ข้อ 9   

            2. กรรมการประจําส่วนงานวิชาการ  มีการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาการศกึษาคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 (ระยะ 5 ปี)  และแผนปฏิบติัการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

            3. กรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบและข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ วา่ด้วยคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ พ.ศ. 2551 ข้อ 9  

            4. กรรมการประจําสว่นงานวิชาการ กํากบั ติดตามผลการดําเนินงานให้บรรลเุป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์/

แผนปฏิบติัการประจําปี จากรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการ ประจําปีงบประมาณ 

ทกุปี พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะแก่สว่นงาน/หน่วยงานในด้านตา่ง ๆ ด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั มีการควบคมุการ   

ใช้จ่ายเงินด้วยระบบบญัชี 3 มิติ ด้วยความซื่อสตัย์ โปร่งใสตรวจสอบได้ การจดัการฐานข้อมลู และมีกํากบัดแูลการ

ควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

5.  กรรมการประจําส่วนงานวิชาการ ดําเนินการบริหารจดัการสว่นงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล 10 ข้อ  ในปีการศกึษา 

2561 คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการได้มีการประเมินตนเอง และรายงานผลประเมินในท่ีประชมุคณะกรรมการ

ประจําสว่นงานวิชาการ โดยผลประเมินเฉลี่ยภาพรวม เท่ากบั 4.85 (มากท่ีสดุ)  ซึง่มากกวา่ปีการศกึษา 2561 (4.70)   

สําหรับผลการประเมินปีการศกึษา 2562 เทียบกบัปีการศกึษา 2561 พบวา่ทกุข้อมีคา่คะแนนประเมินสงูขึน้จากเดิม  

ดงัแสดงในรูปท่ี C.3.1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี C.8.1 สรุปคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสว่นงานรายปี 
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จากผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลงั 7 ปี พบวา่ตัง้แตปี่ 2556 เป็นต้นมามีผลการประเมินแนวโน้มสงูขึน้ และ

สูงกว่าเกณฑ์นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) ท่ีตัง้ไว้ ซึ่งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นการพัฒนาบทบาทและหน้าท่ีของ

กรรมการประจําสว่นงานท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี C.8.2 สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสว่นงานรายข้อ ปีการศกึษา 2561-2562 
 

t-Test: Paired Two Sample for Means 
 List 2561 2562 

Mean 4.694545 4.811818 

Variance 0.008187 0.012456 

t Stat -2.59867 

 P(T<=t) two-tail 0.026552 

 t Critical two-tail 2.228139 

  
สรุปผลการวิเคราะห์ T-test เพ่ือวิเคราะห์คา่เฉลีย่ของผลประเมินรายฉบบัพบวา่ผลการประเมินรายฉบบัปีการศกึษา 

2562 มีคา่แตกตา่งกบัผลการประเมินปีการศกึษา 2561อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เน่ืองจาก t Stat |-2.59867| มีคา่
มากกวา่ t Critical two-tail 2.228   โดยผลการประเมินปี 2562 มีคา่เฉลี่ยสงูกวา่ปีการศกึษา 2561  

ตามผลประเมินหลกัธรรมาภิบาลทัง้ 10 ข้อ ได้คา่เฉลี่ยรวม  4.89 (มากท่ีสดุ)  โดยใช้หลกัความโปร่งใส (5.00) หลกัการ
ตอบสนอง หลกัภาระรับผิดชอบ หลกัการกระจายอํานาจ  หลกัการนิติธรรม  หลกัความเสมอภาค  และหลกัมุ่งเน้นฉันทามติ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (4.91) รองลงมา ได้แก่ หลกัประสิทธิผล หลกัประสิทธิภาพ และหลกัการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  
(4.82) ซึง่แสดงให้เห็นว่ามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เท่าเทียม และซื่อสตัย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
โดยยึดกฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคบัตามมหาวิทยาลยัอย่างเคร่งครัด มีการติดตามผลตามแผนปฏิบัติการประจําปี และ
หามาตรการในการดําเนินงานให้บรรลุตามแผนอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็น   
อย่างดี  ซึง่ผลการประเมินจะสงูกวา่ปีการศกึษา 2561 ทกุข้อ  แต่เม่ือใช้ T-test เพ่ือวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของผลประเมินหลกั
ธรรมาภิบาล พบว่าผลการประเมินธรรมาภิบาลเฉลี่ยรวมปีการศึกษา 2561 และปีการศกึษา 2562 มีค่าแตกต่างกัน 
เน่ืองจาก  t Stat |-5.48324|  มีค่ามากกว่า  t Critical two-tail 2.262  โดยผลการประเมินปี 2562 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า               
ปีการศกึษา 2561  
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รูปท่ี C.8.3 เปรียบเทียบผลการประเมินตามหลกัธรรมาภิบาลปีการศกึษา 2561 และ 2562 
 
 

t-Test: Paired Two Sample for Means 
  List 2561 2562 

Mean 4.707 4.892 
Variance 0.016423 0.00324 
t Stat -5.48324  
P(T<=t) two-tail 0.000389 

 t Critical two-tail 2.262157 
  

สรุปผลการดาํเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าเป้าหมาย)  

1.  ผลการประเมินการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการประจําส่วนงานไมน้่อยกว่า 4.00 มีผลการดําเนินงาน

สงูกวา่คา่คาดหวงัท่ีกําหนดไว้ 4.85 และสงูกวา่ปีการศกึษา 2561 (4.70) 

 

แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต 

1. อาจจะพิจารณานําผลการประเมินข้อท่ีน้อยท่ีสดุมาดําเนินการวางแผนการปรับปรุงการทํางานของกรรมการ

ประจําสว่นงาน 
  

สรุปผลการดาํเนินงานของคณะ 
ค่า

คาดหวัง รายการ 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

บทบาทและหน้าที่ของกรรมการประจําคณะ 4.38 4.00 4.49 4.53 4.59 4.70 4.85 4.00 

 

ผลการประเมินตนเองระดับคณะ  คะแนนที่ได้ 

การปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการประจําคณะ 5 
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รายละเอียดผลการประเมินตนเองตามการปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจาํส่วนงานวิชาการ  

ความคิดเหน็ Χ  S.D. แปลผล 

1. การปฏิบติังานตามบทบาทอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ 

1.1 คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ทําพนัธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าท่ีท่ี

กําหนดในพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

1) ความเข้าใจบทบาทและอํานาจหน้าท่ีของกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ 

               ตามพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

  

 

4.62 

 

 

.650 

 

 

มากท่ีสดุ 

           2) การปฏิบติังานตามภาระหน้าท่ีท่ีกําหนดในพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั 

           เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

4.77 .439 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย 4.69 .522 มากที่สุด 

1.2 คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ กําหนดยทุธศาสตร์ทิศทางและนโยบาย 

      การบริหารสว่นงาน 

          1) พิจารณานโยบายและแผนงานของสว่นงานวิชาการให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ 

              ของสว่นงาน 

 

4.62 

 

 

.768 

 

มากท่ีสดุ 

          2) การพิจารณาระเบียบและข้อบงัคบัของสว่นงาน 4.62 .768 มากท่ีสดุ 

          3) การพิจารณาหลกัสตูร และรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสตูรการเรียนการสอน 4.75 .622 มากท่ีสดุ 

          4) การเสนอแตง่ตัง้และถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์  

              รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิเศษของสว่นงาน 
4.42 .900 มากท่ีสดุ 

          5) การพิจารณากําหนดนโยบายงานวิจยั และงานบริการวิชาการ 4.67 .651 มากท่ีสดุ 

          6) การวดัผล ประเมิน อนมุติัและควบคมุมาตรฐานการศกึษาของสว่นงาน 4.92 .289 มากท่ีสดุ 

          7) การประกนัคณุภาพการศกึษา เพื่อพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของสว่นงาน 4.67 .492 มากท่ีสดุ 

                                                                                          ค่าเฉล่ีย 4.70 .489 มากท่ีสดุ 

1.3 คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบและข้อบงัคบัของสว่นงาน 

1) การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบและข้อบงัคบัของสว่นงาน 
4.75 .866 มากท่ีสดุ 

            2) การแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพื่อปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะแทนคณะกรรมการประจําสว่นงาน 4.42 1.165 มากท่ีสดุ 

            3) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีหวัหน้าสว่นงานวิชาการมอบหมาย 4.75 .452 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย 4.64 .758 มากท่ีสดุ 

1.4 คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ติดตามผลการดําเนินงานของสว่นงานให้

บรรลเุป้าหมาย 
1) การเอาใจใสแ่ละความระมดัระวงั 

 
4.82 

 
.405 มากท่ีสดุ 

2) ซ่ือสตัย์สจุริต และรักษาผลประโยชน์ของสว่นงาน 5.00 .000 มากท่ีสดุ 

3) ปฏิบติัตามกติกา 4.82 .405 มากท่ีสดุ 

4) โปร่งใสและเปิดเผย 5.00 .000 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย 4.91 .202 มากท่ีสดุ 
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ความคิดเหน็ Χ  S.D. แปลผล 

    1.5 คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ดําเนินงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล    

1) หลกัประสิทธิผล 4.82 .405 มากท่ีสดุ 

            2)  หลกัประสิทธิภาพ 4.82 .405 มากท่ีสดุ 

            3)  หลกัตอบสนอง  4.91 .302 มากท่ีสดุ 

            4)  หลกัภาระรับผิดชอบ 4.91 .302 มากท่ีสดุ 

            5)  หลกัความโปร่งใส 5.00 .000 มากท่ีสดุ 

            6)  หลกัการมีสว่นร่วม 4.82 .405 มากท่ีสดุ 

            7)  หลกัการกระจายอํานาจ 4.91 .302 มากท่ีสดุ 

            8)  หลกัการนิติธรรม 4.91 .302 มากท่ีสดุ 

            9)  หลกัความเสมอภาค 4.91 .302 มากท่ีสดุ 

          10) หลกัมุ่งเน้นฉนัทามติ 4.91 .302 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย 4.89 .259 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ียรวมข้อ 1 4.86 .220 มากท่ีสดุ 

2. การจัดประชุมคณะกรรมการประจาํส่วนงานวิชาการ    

    2.1 ความเหมาะสมของความถ่ีในการจดัประชมุของคณะกรรมการประจําสว่นงาน 

          วิชาการ 
4.82 .405 มากท่ีสดุ 

    2.2 ความเหมาะสมของการประชมุ (กําหนดให้มีการสง่วาระลว่งหน้าอยา่งน้อย  

          2 สปัดาห์ ก่อนการประชมุ) 
4.82 .405 มากท่ีสดุ 

    2.3 ความเหมาะสมของวาระการประชมุแตล่ะครัง้ 4.73 .467 มากท่ีสดุ 

    2.4 ความเหมาะสมของเอกสาร ข้อมลูประกอบวาระการพิจารณาเพียงพอตอ่ 

          การตดัสินใจของคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ 
4.91 .302 มากท่ีสดุ 

    2.5 ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช้ในการประชมุของคณะกรรมการประจํา 

          สว่นงานวิชาการ 
5.00 .000 มากท่ีสดุ 

    2.6 การจดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ มีความ 

          ชดัเจน ครบถ้วน ถกูต้อง 
4.82 .405 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ียข้อ 2 4.85 .252 มากที่สุด 

ค่าเฉล่ียโดยภาพรวม 4.85 .224 มากที่สุด 
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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  แผนปฏิบติัการ ปีงบประมาณ 2562 

C.8.1-3  ข้อบงัคบัวา่ด้วยคณะกรรมการประจําสว่นงาน 

C.8.1-4  ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ ปีการศกึษา 2562 

C.8.1-5  รายงานแผน/ผลปฏิบติัการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (รอบ 6 เดือน) 
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ตัวบ่งชี ้C.8.2 การปฏบิัตติามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารคณะ 
 

ตัวบ่งชี ้C.8.2 สมรรถนะคณบดี 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 

1. ผลการประเมินการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีผู้บริหารคณะ ไมน้่อยกวา่ 4.00 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

  ผลการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีผู้บริหารคณะ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสมรรถนะคณบดี  (ใช้ของมหาวิทยาลยั)   

ด้านประสิทธิผลการบริหารหลกัสตูร  ด้านประสิทธิผลของการบริหารงานตามตวับ่งชีห้ลกัในแผนยทุธศาสตร์ระดบัคณะ             

ด้านการแสวงหารายได้ ด้านการบริหารงานและความรับผิดชอบท่ีตอบสนองความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง

ในปีการศึกษา 2562 ได้คะแนนภาพรวมทัง้ 5 ด้านเท่ากับ 4.33 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 มีค่าเท่ากับ 4.24  และได้

คะแนนสงูขึน้ในทกุด้าน ดงัแสดงในรูปท่ี C.8.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี C.8.4 เปรียบเทียบผลการประเมินรายด้านปีการศกึษา 2562 และ 2561  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี C.8.5 เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ผลการประเมิน 2557 ถงึ 2562 
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จากผลการประเมินทัง้ 5 ด้านพบว่า ในภาพรวมผลประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดบัมาก  โดยด้าน

สมรรถนะคณบดีอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.85)  ส่วนผลประเมินด้านประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร (4.25) ด้าน

ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชีห้ลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ (4.13) การบริหารงานและความ

รับผิดชอบท่ีตอบสนองความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (4.15) และด้านการแสวงหารายได้ (4.26)    
 

t-Test: Paired Two Sample for Means 

List 2561 2562 

Mean 4.242 4.328 
Variance 0.08877 0.08852 
t Stat -3.5227 

 P(T<=t) two-tail 0.024391 
 t Critical two-tail 2.776445 
   

ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรวมด้วย t-test พบว่าผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีผู้ บริหารคณะใน          

ปีการศกึษา 2561 และปีการศกึษา 2562  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ เน่ืองจาก t Stat |-3.5227| มีค่ามากกว่า   

t Critical two-tail  2.776 โดยคา่เฉลี่ยผลการประเมินปีการศกึษา 2562 มีคา่มากกวา่ปีการศกึษา 2561 

 รายละเอียดผลประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของคณบดี มีการประเมินภายใต้หัวข้อท่ี     

ครอบคลุมในประเดน็ดงันี ้ 

1. ด้านสมรรถนะคณบดี  ได้คะแนน  95.45 จากคะแนนเตม็ 100   

มหาวิทยาลยัมีข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วา่ด้วย การประเมินผล 

การปฏิบติังานของอธิการบดี และหวัหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2557  ประกาศ ณ วนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2557   โดยสภา

มหาวิทยาลัยมีการออกคําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการทุกรอบ      

การปฏิบัติงานท่ีดํารงตําแหน่ง  ซึ่งในปีการศึกษา 2562  สภามหาวิทยาลยั ได้ออกคําสัง่ท่ี 046/2562  สัง่ ณ วนัท่ี     

21 สิงหาคม 2562 เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของหวัหน้าส่วนงานวิชาการ โดยประเมินผล

การปฏิบติังานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินหวัหน้าสว่นงานท่ีกําหนดในข้อบงัคบัฯ   

      1.1 ด้านการบริหารงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลยั ได้คะแนน 23.91 จากคะแนนเตม็ 25  

                   1.2. ด้านประสทิธิผลของแผนปฏิบติังานประจําปี  ได้คะแนน 25 จากคะแนนเตม็ 25 

         1.3. ด้านความสามารถในการบริหาร ได้คะแนน 23.87 จากคะแนนเตม็ 25 

.          1.4 ด้านการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล  ได้คะแนน 24.13 จากคะแนนเตม็ 25 
 

ประเดน็การประเมินผล 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

1. ด้านการบริหารงานตามนโยบายของสภามหาวทิยาลยั 22.52  23.00 23.11 22.20 23.03 23.91 

2. ด้านประสิทธิผลของแผนปฏิบติังานประจําปี 25.00 20.00 25.00 20.00 25.00 25.00 

3. ด้านความสามารถในการบริหาร 23.42 23.75 22.23 22.31 23.48 23.87 

4. ด้านการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 23.81 24.03 22.80  23.04  23.94 24.13 

คะแนนที่ได้ 94.75  

(4.74) 

90.78 

(4.54) 

93.14 

(4.66) 

87.55 

(4.38) 

95.45 

(4.77) 

96.91 

(4.85) 
*ตัง้แต่ปีการศึกษา 2560 ประเมินคณบดีคนปัจจุบนั (รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร) ปีแรก  ส่วนปีการศกึษา 2556-2559 ประเมินคณบดี
คนเก่า (ผศ.ดร.พนาฤทธ์ิ  เศรษฐกลุ) 
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2. ด้านสมรรถนะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

 1) ด้านประสิทธิผลการบริหารหลกัสตูร  ได้คะแนน 4.25 
 

ประเดน็การประเมิน Χ  S.D. แปลผล 

การบริหารหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตร 

1. มีการควบคมุ กํากบัดแูลให้มีการปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 4.34 0.79 มาก 

2. มีการบริหารหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานการอดุมศกึษาและกรอบมาตรฐาน 

คณุวฒิุวิชาชีพ 
4.33 0.79 มาก 

3. มีการควบคมุ กํากบักระบวนการจดัการเรียนการสอนและประเมินผลผู้ เรียนอยา่ง 

เป็นระบบ 
4.28 0.80 มาก 

4. มีการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ 4.14 0.88 มาก 

5. มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 4.15 0.89 มาก 

คา่เฉลี่ย 4.25 0.82 มาก 

 2) ด้านประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งขีห้ลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ ซึ่งสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลยั ได้คะแนน 4.13 
 

ประเด็นการประเมิน Χ  S.D. แปลผล 

ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตวัชีห้ลักในแผนยุทธศาสตร์ระดบัคณะ 

1. ผลการปฏิบติังานบรรลเุป้าหมายของตวัชีว้ดัท่ีกําหนดในแผนกลยทุธ์ 4.17 0.79 มาก 

2. มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังานและนําผลมาพฒันา ปรับปรุงการ

ปฏิบติังานอยา่งตอ่เน่ือง เป็นระบบ 
4.09 0.81 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.13 0.80 มาก 
 
 3)  ด้านการแสวงหารายได้   คณะมีการดําเนินงานตามแผนกลยทุธ์ทางการเงิน (พ.ศ. 2555-2559)   โดย 

คณะมีการให้บริการทางวิชาการหลายประเภท  ได้แก่  งานบริการทดสอบ ตรวจสอบวสัด ุ จดัฝึกอบรม สมัมนาให้กบั

หน่วยงานภายนอก งานสํารวจและวิเคราะห์โครงสร้าง  และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก

ทัง้ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ 2562 เพ่ิมอีก 2 หน่วยงาน เพ่ือแสวงหารายได้เพ่ิมขึน้  โดยใน

ปีงบประมาณ 2562 มีรายได้ 7,854,889.00 บาท  น้อยกว่าปีงบประมาณ 2561 มีรายได้ 14,899,094.00 บาท ได้

คะแนน 4.26 
  

ประเดน็การประเมิน Χ  S.D. แปลผล 

การแสวงหารายได้ 

1. มีการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อแสวงหา

รายได้เพิ่มเติม 
4.26 0.86 มาก 
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 4) ด้านการบริหารงานและความรับผิดชอบท่ีตอบสนองความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย ได้คะแนน 4.19     
 

ประเดน็การประเมิน Χ   S.D. แปลผล 

การบริหารยุทธศาสตร์ 

1. มีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ีและผลงานตอ่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 4.26 0.78 มาก 

2. มีการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเพื่อนํามาปรับปรุง 4.18 0.81 มาก 

การบริหารความเส่ียง    

1. มีการบริหารความเสี่ยงตอ่ปัจจยัเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอ่การดําเนินงานตามพนัธกิจ 4.05 0.82 มาก 

ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร    

1. มีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ 4.36 0.84 มาก 

การจัดการความรู้ในคณะ    

1. มีการจดัเก็บรวบรวมองค์ความรู้ตา่ง  ๆเผยแพร่ไว้ในคลงัความรู้ของคณะอยา่งตอ่เน่ือง 4.10 0.74 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.19 0.80 มาก 
 
 

ประเดน็การประเมิน Χ  แปลผล 

สมรรถนะคณบดี  (ใช้ของมหาวิทยาลยั)  4.85 มาก 

ประสิทธิผลการบริหารหลกัสตูร 4.25 มาก 

ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตวับง่ชีห้ลกัในแผนยทุธศาสตร์ระดบัคณะ 4.13 มาก 

การแสวงหารายได้ 4.26 มาก 

การบริหารงานและความรับผิดชอบท่ีตอบสนองความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 4.15 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.33 มาก 
   

สรุปผลการดาํเนินงานของคณะ ค่าคาดหวัง 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารคณะ 4.00 4.00 4.11 4.16 4.24 4.33 4.00 
 
**ปีการศึกษา 2560 ประเมินคณบดีคนปัจจบุนั (รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร) ปีแรก  ส่วนปีการศกึษา 2556-2559 ประเมินคณบดีคนเก่า 
ผศ.ดร.พนาฤทธ์ิ  เศรษฐกลุ 
  
ผลการประเมินตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 

การปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีผู้บริหารคณะ 5 

  

สรุป จากนโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) ท่ีคณะได้กําหนดไว้  

1. ผลการประเมินการปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีผู้บริหารคณะ ไมน้่อยกวา่ 4.00 มีคา่ผลการดําเนินงานสงูกวา่

เกณฑ์คา่คาดหวงัท่ีกําหนดไว้ 4.33 อยู่ในระดบัมาก ผลการประเมินเม่ือพิจารณาคา่เฉลี่ยมีคา่เกินกวา่ท่ีนโยบาย

คณุภาพ (คา่คาดหวงั) กําหนดไว้ ซึง่จะสงัเกตได้วา่ ด้านการแสวงหารายได้เพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วจาก 4.09 เป็น 4.26  

เน่ืองจากในปีนีผู้้บริหารคณะได้ดําเนินการพฒันาการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในและภายนอก

เพิ่มขึน้  จงึทําให้รายได้ของคณะเพ่ิมขึน้ด้วย  ซึง่ผู้บริหารของคณะก็ยงัคงเร่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงาน

ตา่ง ๆ ตอ่ไปอย่างตอ่เน่ือง 
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แนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงในอนาคต 

1. คณะจะดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแสวงหารายได้ให้กบัหน่วยงาน เน่ืองจากสภาวะ

ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี จงึจําเป็นต้องใช้ทนุในการพฒันาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการ

เรียนรู้ให้ทนัสมยัอย่างตอ่เน่ือง  

 
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.8.2-1   ผลประเมินคณบดีโดยสภามหาวิทยาลยั 

C.8.2-2  ผลประเมินผู้บริหารโดยบคุลากรของคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
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ตัวบ่งชี ้C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 

1. ผลการประเมินความพงึพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารตามหลกัธรรมาภิบาล ไมน้่อยกวา่ 3.51 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

 การบริหารและจดัการของผู้บริหารคณะสามารถแบ่งออกเป็นประเด็นใหญ่ ๆ ได้ 7 ด้านหลกั ๆ ดงัแสดงใน

รูปท่ี C9.1  โดยมีหลกัสตูรเป็นแกนกลางในการบริหารจดัการ โดยมีการทําแผนพฒันาการศกึษา ฉบบัท่ี 12 ของคณะ 

และแผนพฒันาบุคลากร ระยะ 4 ปี ท่ีสอดคล้องกบัแผนพัฒนาการศึกษา  โดยในการบริหารจดัการได้ยึดหลกัการ

บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล และมีการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินท่ีเป็นต้นทุนการผลิตของนกัศกึษาแยกราย

หลกัสูตร  และเพ่ือมุ่งเน้นความสําเร็จในการบริหารจดัการ คณะจึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคมุภายในสําหรับกํากบักิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงตามแผนการปฏิบติังานประจําปี  ส่วนการกํากบัคณุภาพการผลิต

บณัฑิตได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารระบบประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัคณะและหลกัสตูรสําหรับกํากบัดแูลการ

ประกันคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดหรือเกณฑ์ข้อตกลงต่าง ๆ  ส่วนคณะกรรมการ

ดําเนินการจดัการความรู้ของคณะมีหน้าท่ีสกดันําเอาความรู้ท่ีจําเป็นตา่ง ๆ ในการบริหารจดัการและการจดัการเรียน

การสอนมาเผยแพร่ให้บคุลากรเพ่ือให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี C.9.1 การบริหารและจดัการของผู้บริหารคณะ 

 

 9.1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  มีการจดัทําแผนพฒันาการศกึษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) บคุลากรมี  

สว่นร่วมในการกําหนดแนวทางและวิธีการจดัทําแผนจากการสมัมนาคณะ ซึง่มีการทบทวนวิสยัทศัน์ อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ 

และสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) ซึง่บคุลากรทกุภาคสว่นได้มีสว่นร่วมในการจดัทํา 

9.2 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินท่ีประกอบไปด้วย ต้นทนุตอ่หน่วยในแตล่ะหลกัสตูร  สดัสว่นค่าใช้จ่าย 

เพ่ือพฒันานกัศกึษา อาจารย์ บคุลากร การจดัการเรียนการสอนอย่างตอ่เน่ือง  เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร

หลกัสตูร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิตและโอกาสในการแข่งขนั คณะมีการวิเคราะห์คา่ใช้จ่ายตอ่หลกัสตูร

และค่าใช้จ่ายต่อหวันกัศกึษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิเคราะห์จากต้นทนุทางตรงและต้นทนุทางอ้อมท่ีเกิดจาก
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การบริหารจดัการจากสว่นกลางของมหาวิทยาลยั ซึง่ใช้ข้อมลูย้อนหลงัตัง้แตปี่งบประมาณ 2557-2562 โดยมีผลการ

วิเคราะห์ดงันี ้
          
ต้นทนุตอ่หลกัสตูรตอ่นกัศกึษา 5 ปี งบประมาณย้อนหลงั 

 ภาควิชา / สาขาวิชา ระดบั 
ปี งปม. 
2557 

    ปี งปม. 
     2558 

ปี งปม.
2559 

ปี งปม. 
2560 

ปี งปม. 
2561 

ปี งปม. 
2562 

ครุศาสตร์เคร่ืองกล  / สาขาวิชา        

 วิศวกรรมเคร่ืองกล  (TM/TTM)  ตรี 83,060.74 101,885.87 162,498.02 212,701.75 130,440.88 127,002.25 

 วิศวกรรมการผลติและอตุสาหการ  (TP/TTP)  ตรี 75,184.29 87,445.35 134,568.68 196,648.79 104,680.15 99,646.01 

 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT/TTT) ตรี 77,180.34 106,784.22 172,247.91 260,559.65 131,327.60 153,202.01 

 วิศวกรรมเคร่ืองกลศกึษา  (MTM) โท 272,543.07 854,273.80 160,065.17 6,713,415.55 221,174.71 193,588.16 

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

    วิศวกรรมเคร่ืองกลศกึษา (DMEE) เอก ยงัไมเ่ปิด ยงัไมเ่ปิด ยงัไมเ่ปิด ยงัไมเ่ปิด 773,308.97 493,209.85 

ครุศาสตร์ไฟฟ้า / สาขาวิชา        

 วิศวกรรมไฟฟ้า (TE) ตรี 

ตรี 

45,458.96 64,763.82 129,290.19 151,453.26 130,340.70 

105,042.54 
  126,773.09 

                       (TTE) 

 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา  (TEE) ตรี      103,164.13 

 วิศวกรรมไฟฟ้า  (MTE) โท 860,083.56 364,629.19 154,145.65 1,118,902.59 358,455.56 519,168.26 

 วิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา  (DTE) เอก 860,083.56 1,267,520.51 252,852.96 559,451.30 389,899.03 471,971.15 

       วิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน (E-DEEE) เอก ยงัไมเ่ปิด ยงัไมเ่ปิด 423,900.55 1,491,870.12 2,987,129.64 1,817,088.91 

ครุศาสตร์โยธา / สาขาวิชา        

 วิศวกรรมโยธาและการศกึษา (CEE) ตรี 66,386.78 38,754.73 112,346.54 104,359.24 103,005.78 114,050.39 

 วิศวกรรมโยธาและการศกึษา (MCEE) โท ยงัไมเ่ปิด 1,206,240.98 646,236.84 - 210,856.21 308,256.15 

 วิศวกรรมโยธาและการศกึษา (DCEE) เอก 1,877,797.55 1,929,985.56 861,649.12  3,356,707.78 2,389,703.71 1,600,768.80 

คอมพิวเตอร์ศกึษา / สาขาวิชา        

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT) ตรี 

ตรี 

37,511.91 38,515.27 78,456.39 250,859.20 114,261.65 

110,481.95 
  178,853.99 

                                  (CED) 

 คอมพิวเตอร์ศกึษา  (MTCT) โท 396,760.62 103,991.24 147,656.54 745,935.06 339,183.75 385,049.79 

 คอมพิวเตอร์ศกึษา  (DTCT)   เอก 515,788.81 394,449.51 249,375.49 994,580.08 143,382.22 549,120.28 

 เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา (MET) โท  1,192,616.90 371,443.66 802,423.57   1,678,353.89 1,105,237.97 869,606.84 

 เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา (DET) เอก 290,882.17 154,768.19 230,762.33 959,059.36 305,882.08 370,834.47 

บริหารเทคนิคศกึษา / สาขาวิชา        

 บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (TEM) โท 203,934.62 244,264.62 353,695.94 394,906.80 376.978.33 537,709.98 

 บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (DVTM) เอก  1,060,460.01 394,581.31 719,802.26 671,341.56 216,211.29 346,112.17 

หลกัสตูรคณะ / สาขาวิชา        

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ 
การศกึษา (MICT) 

โท หลกัสตูรนีเ้ป็นหลกัสตูรกลาง

คณะ ต้นทนุจงึแฝงอยูใ่น

สํานกังานคณบดี ไมส่ามารถ

แยกต้นทนุของหลกัสตูร

ออกมาได้ 

430,380.04    3,356,707.78   456,216.16 876,096.44 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ 
การศกึษา (DICT) 

เอก 143,460.01 372,967.53 157,503.20 214,828.25 
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 9.3 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายในของคณะท่ี

ประกอบด้วยผู้บริหารและหวัหน้าภาควิชาเป็นกรรมการ เพ่ือทําหน้าท่ีในการกําหนดแนวทาง ติดตาม วิเคราะห์และให้

ข้อเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี ้รองคณบดีฝ่ายบริหารและผู้ รับผิดชอบงานประกนัคณุภาพการศกึษา

ของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง

ของทกุสว่นงาน และรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั โดยแตล่ะภาควิชาจะมีการวิเคราะห์

ความเสี่ยง ระบคุวามเสี่ยง และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงเข้าท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ ซึง่

ในปีงบประมาณ 2562 (ปีการศกึษา 2561) มีการบริหารความเสี่ยง 1 โครงการ คือ เสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลกัษณ์

ของสว่นงานสูส่ากล โดยแตล่ะความเสี่ยงจะมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจดัลําดบัความเสี่ยงท่ี

ได้จากการวิเคราะห์ (แบบ RA) หลงัจากวิเคราะห์และจดัลําดบัความเสี่ยงแล้วจะมีการจดัทําแผนบริหารความเสี่ยง

สําหรับโครงการ/กิจกรรม (แบบ RMP) ซึง่จะมีการกําหนดแล้วเสร็จและผู้ รับผิดชอบ มีการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM) ปีละ 2 ครัง้ รายงานในท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ของมหาวิทยาลยั เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและนํามาจดัทําแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณตอ่ไป   

9.4 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลครบทัง้ 10 ข้อ และบคุลากรของคณะมี

ความพงึพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารตามหลกัธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ท่ี 4.11 

                    - หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารของคณะ (รองคณบดี) มีความรับผิดชอบการดําเนินงาน

ตามประเดน็ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยทุธ์ท่ีบรรจใุนแผนปฏิบติัการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบติัการ จํานวน 18 โครงการ จากทัง้หมด 20 โครงการ (ร้อยละ 90.00)  

               - หลกัประสิทธิภาพ  (Efficiency) มีการติดตามโครงการท่ีไมเ่ป็นไปตามแผนปฏิบติัการประจําปี และหา

มาตรการในการดําเนินงานให้บรรลตุามแผนอย่างตอ่เน่ืองเป็นระบบ มีการรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรของสว่นงานร่วมกนัอย่าง

ประหยดั (Full Resource) มีการกําหนดมาตรการประหยดัพลงังาน (เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED) และมีการ

ควบคมุการใช้งบประมาณอย่างคุ้มคา่ ได้แก่ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน เช่น การ

นําระบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ (e-doc) มาใช้ในระบบงานสารบรรณ และจดัทําเอกสารประชมุทาง google drive  ซึง่

เป็นการประหยดักระดาษได้เป็นอย่างดี 

               - หลกัการตอบสนอง  (Responsiveness) มีการบริหารงานได้เสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ตอบสนอง

ความต้องการของผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร ประเมิน

ความพึงพอใจในการให้บริการของคณะ แล้วนําผลประเมินมาพัฒนาปรับปรุง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ มี

สว่นได้สว่นเสียเหลา่นัน้  (C.11 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย) 

 - หลกัภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ี โดยกําหนดผู้ รับผิดชอบ

แตล่ะฝ่ายอย่างชดัเจน ได้แก่ คณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ คณะกรรมการบริหารระบบประกนัคณุภาพการศกึษา  

คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการวิจยัและบริการวิชาการ คณะกรรมการดําเนินการจดัการความรู้  คณะกรรมการ

กิจการนกัศกึษา  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

       - หลกัความโปร่งใส  (Transparency)  คณะมีการบริหารจดัการอย่างมีหลกัการ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และมีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารแก่ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทางเวบ็ไซต์ facebook   

               - หลกัการมีสว่นร่วม  (Participation)  เปิดโอกาสให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ แก้ปัญหา และ

พฒันาหน่วยงาน ได้แก่ การระดมความคิดในการจดัทําแผนปฏิบติัการประจําปีจากการสมัมนาคณะ และมีสว่นร่วม

แสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุคณะกรรมการตา่ง ๆ ท่ีมอบหมาย 
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               - หลกัการกระจายอํานาจ  (Decentralization)  คณะมีการแตง่ตัง้รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือมอบอํานาจ 

การตดัสินใจแก่รองคณบดีฝ่ายตา่ง ๆ อย่างเหมาะสม และมีการประเมินความพงึพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหาร 

มีภาพรวมอยู่ท่ี 4.12 (มาก) 

               - หลกันิติธรรม  (Rule of Law) มีการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ยดึกฎระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั 

ของมหาวิทยาลยัอย่างเคร่งครัด ไมเ่ลือกปฏิบติั โดยคํานงึถงึสิทธิเสรีภาพของบคุลากรเป็นสําคญั 

               - หลกัความเสมอภาค  (Equity) บคุลากรได้รับการปฏิบติัและบริการอย่างเท่าเทียมกนัด้วยความยุติธรรม 

บุคลากรทุกคนได้รับบริการสวสัดิการในด้านต่าง ๆ เท่าเทียมกนั เช่น ด้านการรักษาพยาบาล กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

การประกนัสขุภาพกลุม่  การประกนัสงัคม ท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 

              - หลกัมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented)  บริหารงานโดยคํานึงถึงเสียงข้างมากจากคณะ 

กรรมการฝ่ายต่าง ๆ ท่ีมอบหมายให้ แล้วนํามติท่ีประชุมเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการเพ่ือ

พิจารณาเสนอแนะ ให้ความคิดเห็นหรือหาแนวทางแก้ไขร่วมกนั  

 5.  มีคณะกรรมการดําเนินการจัดการความรู้ของคณะ  กําหนดนโยบายการจัดทําแผนการจัดการความรู้ให้

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลยั ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการความรู้ภายในคณะเกิด

ผลสมัฤทธ์ิและดําเนินการจดัการความรู้เพ่ือให้บคุลากรสามารถเข้าถงึองค์ความรู้  มีการประชุมจดัทําแผนการจดัการ

ความรู้ของคณะนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกปีอย่างต่อเน่ือง 

และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนให้มหาวิทยาลยั รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน  มีการจัดเก็บความรู้จากแนว

ปฏิบัติท่ีอยู่ในตัวบุคคลเหล่านัน้มาสรุปและเผยแพร่เป็นลายลักษณ์บนเว็บไซต์การจัดการความรู้ของคณะ และ 

weblog การจัดการความรู้ www.fte.kmutnb.ac.th/prakan.php และ Facebook KM Zone ของคณะ มีการนํา

ความรู้ท่ีได้จากการจดัการความรู้ในปีการศกึษาท่ีผ่านมาและปีปัจจุบนัมาเป็นแนวทางปฏิบติัเพ่ือการปฏิบติังานจริง 

อาทิ มีการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดบัชาติ ครัง้ท่ี 12 และระดบันานาชาติ      

ครัง้ท่ี 7 รวมทัง้มีการเข้าร่วมกิจกรรม KM Sharing day : 2020 (ครัง้ท่ี 7)  

  ในปีการศกึษา 2562 มีการกําหนดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนการจดัการความรู้คณะ 2 ด้าน แต่

เน่ืองจากเกิดเหตกุารณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 จงึทําให้คณะดําเนินการได้ตามแผนเพียงด้านเดียว คือ 

ด้านการเรียนการสอน เร่ือง “แนวทางการประเมิน ELO ของหลกัสตูรอย่างมีประสทิธิภาพ” ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 

2563 เวลา 13.00-15.00 น. ด้วยระบบออนไลน์ (Google Meet) และมีผู้ เข้าร่วม จํานวน 93 คนจาก 13 หน่วยงานทัง้

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  โดยมีความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วม 3.98 

 6. คณะมีการจดัทําแผนพฒันาบคุลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สอดคล้องกบัแผนพฒันาการศกึษา

ระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) และตามมติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลยั เร่ือง กําหนดแนวทางการดําเนินงาน

พฒันาคณาจารย์และบคุลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารและการจดัการข้อมลูทาง ด้านงานบคุคล

ของคณะ โดยในแผนพฒันาบคุลากร ประกอบด้วยรายละเอียดของการพฒันาบคุลากร เชน่ การวางแผนอตัรากําลงั

ของบุคลากร ข้อมลูการสํารวจความต้องการในการอบรมของบคุลากร ข้อมลูการสํารวจความต้องการในการเสนอผลงาน

เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ เป็นต้น โดยจะมีการรายงานผลไว้ในแผนปฏิบติัการ ประจําปี

งบประมาณเสนอตอ่คณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  

ในปีการศกึษา 2562  มีบคุลากรสายวิชาการ 110 คน ได้รับการพฒันา จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73 

คือ ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล จํานวน 7 คน  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จํานวน 7 คน  ภาควิชาครุศาสตร์โยธา จํานวน       

6 คน  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จํานวน 6 คน  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ จํานวน 5 คน และ

ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา จํานวน 5 คน สว่นบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ 72 คน ได้รับการพฒันาจํานวน 61 คน 

http://www.fte.kmutnb.ac.th/prakan.php
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คิดเป็นร้อยละ 85.92  คือ  ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล จํานวน 2 คน ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จํานวน 4 คน  ภาควิชา     

ครุศาสตร์โยธา จํานวน 6 คน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จํานวน 4 คน  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

จํานวน 3 คน ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา จํานวน 2 คน สํานกังานคณบดี จํานวน 34 คน  และศูนย์บูรณาการวิชาชีพ        

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม จํานวน 1 คน  หากสรุปในภาพรวมถือว่ามีการพัฒนาบุคลากรสูงกว่าเกณฑ์ 50% ท่ีตัง้ไว้  

อย่างไรก็ตาม คณะจะได้มีการติดตามผลลพัธ์การนําความรู้ไปใช้ในการพฒันางานในลําดบัตอ่ไป 

7.  ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา มีคณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดบัคณะ    

ท่ีประกอบด้วยผู้บริหารและหวัหน้าภาควิชา  ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน รูปแบบและวางแผน

งานประกนัคณุภาพการศกึษาของคณะ ควบคมุ กํากบั ดแูล ติดตามและประเมินผล ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการ

ประกนัคณุภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ือง และมีคณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร ประกอบด้วย

อาจารย์ประจําหลกัสูตรหรือตวัแทนจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) หลกัสูตร นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีหน่วย

บริหารคณุภาพการศกึษาของคณะร่วมเป็นกรรมการเครือข่ายประกนัคณุภาพการศกึษาของมหาวิทยาลยั   

  ทกุปีการศกึษาจะมีการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูรและระดบัคณะ ในปีการศกึษา 2562 

ได้มีการอบรมผู้สอน เร่ือง การจดัการศกึษาท่ีมุง่เน้นผลลพัธ์ Outcome Based Education (OBE) สําหรับผู้สอน และ

อบรมอาจารย์ให้เป็นผู้ประเมินคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ (AUN QA) แบบการเข้าเย่ียมพืน้ท่ี (Site 

Visit) โดยสง่อาจารย์ประจําภายในคณะเข้ารับการอบรม   สว่นการจดัทํา SAR หลกัสตูรตามแนวทาง AUN QA 

ภายในคณะเอง มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร ซึง่มีการประชมุเพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการจดัทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูรทกุปีการศกึษา 

  จากผลการดําเนินงานบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะแสดงให้เห็นว่ามีผู้บริหารให้ความสําคญักบัการ

บริหารงานในทกุมิติของคณะโดยในการบริหารงานได้ใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารทําให้เกิดความโปร่งใส เช่ือมัน่

และเกิดประสิทธิผลในการบริหารงานตามแนวทางนโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) ท่ีได้กําหนดไว้ 

 
สรุปผลการดาํเนินงานของคณะ 

ค่า

คาดหวัง รายการ 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ผลการบริหารและจดัการของผู้บริหารคณะ 4.74 4.29 3.98 4.13 4.11 4.19 3.51 
   
ผลการประเมินตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 

ผลการบริหารและจดัการของผู้บริหารคณะ 5 

 
สรุปผลการดาํเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง)  

ผลการประเมินความพงึพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารตามหลกัธรรมาภิบาล ไมน้่อยกวา่ 3.51 มีผล

การดําเนินงานสงูกวา่คา่คาดหวงัท่ีกําหนดไว้  4.19  ซึง่สงูกวา่ปีการศกึษา 2561  
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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.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 1/2562 

 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 สรุปผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 C.9.4-3 คําสัง่แตง่ตัง้รองคณบดีฝ่ายตา่ง ๆ  

 C.9.5-1 คณะกรรมการดําเนินงานจดัการความรู้ของคณะ 

C.9.5-2  รายงานการประชมุคณะกรรมการดําเนินงานจดัการความรู้ของคณะ ครัง้ท่ี 1/2563 

C.9.5-3  แผนการจดัการความรู้ ปีการศกึษา 2562 

C.9.5-4  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง “แนวทางการประเมิน ELO ของหลกัสตูรอย่างมีประสิทธิภาพ” 

C.9.5-5  แผนพฒันาบคุลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
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C.9.6-1  การสํารวจความต้องการในการพฒันา 

C.9.6-2  ผลการพฒันาบคุลากร 

C.9.7-1 คณะกรรมการบริหารระบบประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัคณะ 

C.9.7-2 คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 
C.9.7-3 รายงานการประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร ครัง้ท่ี 1/2563 

C.9.7-4 นโยบายพฒันาคณุภาพระดบัหลกัสตูร 

C.9.7-5 นโยบายพฒันาคณุภาพระดบัคณะ 
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ตัวบ่งชี ้C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 
 1. บคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุได้รับการพฒันาไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

คณะได้จดัทําแผนพฒันาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  คณะมีการสํารวจความต้องการของบุคลากร

สายวิชาการและสายสนบัสนุนวิชาการในการขอกําหนดตําแหน่ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  ซึ่งปีการศึกษา 2562 ตาม

แผนการสํารวจในปี พ.ศ. 2562 จะต้องมีการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการรวม 11 คน  ผลการดําเนินงานในปี พ.ศ. 2562 มี

ผู้ขอกําหนดตําแหน่งรวมทัง้สิน้ 4 คน ซึง่มีค่าสงูกว่าแผนท่ีกําหนดไว้  เม่ือพิจารณารายภาควิชา ดงัรูปท่ี C.10.1 พบว่าแต่ละ

ภาควิชามีผลการดําเนินงานสงูกว่าแผนท่ีกําหนดไว้   สําหรับสายสนบัสนุนวิชาการยงัไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนท่ีได้

สํารวจไว้ แต่ผู้บริหารคณะได้มอบหมายให้หัวหน้างานของแต่ละฝ่ายงานในสํานักงานคณบดีเป็นผู้ รับผิดชอบให้คําแนะนํา

และสง่เสริมเจ้าหน้าท่ีทําการขอกําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ 
 

ตารางที่ 1 การสํารวจความต้องการในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของบคุลากรสายวิชาการ 

ภาควิชา 
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 13 11 5 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี C.10.1 เปรียบเทียบระหวา่งแผนและผลการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการปี พ.ศ. 2562 
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ตารางที่ 2  การสํารวจความต้องการในการขอกําหนดตําแหน่งให้สงูขึน้ของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ 
 

ภาควิชา 

ขอกาํหนดตาํแหน่ง ปี พ.ศ. (ที่ต้องการขอกาํหนดตาํแหน่ง) 

 ชํานาญการ ชํานาญการ

พิเศษ 

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 

 

คณะได้นําผลการสํารวจความต้องการในการขอกําหนดตําแหน่งไปกําหนดแผนงานและรูปแบบของกิจกรรม

ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรได้ดําเนินการบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในแต่ละปี  อาทิเช่น คณะมีการส่งเสริมให้

บคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการทําผลงานเพ่ือเลื่อนระดบัตําแหน่ง/ต่อสญัญาจ้าง  อย่างเช่น  ปี พ.ศ. 2562 มีบุคลากรท่ี

ต้องมีการส่งผลงานเพ่ือต่อสัญญาจ้างประจํา จํานวน 8 คน  คณะได้มีการติดตามบุคลากรทัง้ 8 คนเพ่ือให้รีบ

ดําเนินการสง่ผลงานให้เป็นไปตามแผน  และในปีการศกึษานี ้คณะได้จดัทําเอกสารการวิเคราะห์และพฒันาอตัรากําลงั 

เพ่ือจะได้เตรียมกรอบอตัรากําลงัแทนท่ีบคุลากรท่ีจะเกษียณอายุ  นอกจากนี ้คณะสนบัสนุนทุนวิจยัให้แก่อาจารย์และ

เจ้าหน้าท่ี จํานวน 10 คน เพ่ือนําผลงานวิจัยไปเผยแพร่ตามหลกัเกณฑ์การขอกําหนดตําแหน่งทาง สําหรับนํามาขอ

กําหนดตําแหน่งตามสายงาน 
 
 
ตารางที่ 3 ความต้องการในการขอกรอบอตัรากําลงัเพ่ิม  

ภาควิชา 
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 

ศนูย์บรูณาการวชิาชีพฯ 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

สาํนกังานคณบด ี 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

รวมทัง้หมด 0 0 4 5 2 4 4 5 1 1 
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รูปท่ี C.10.2 เปรียบเทียบระหวา่งแผนและผลการขอการขอกรอบอตัรากําลงัเพ่ิมปีงบประมาณ 2563 

 

 จากผลการสํารวจความต้องการในการขอกรอบอตัรากําลังเพ่ิมปีงบประมาณ 2563 มีหน่วยงานท่ีทําแผน     

ขอกรอบอตัรากําลงัเพ่ิมไว้ 5 หน่วยงาน ดงัแสดงในรูปท่ี C.10.2  มีสายวิชาการท่ีต้องขออตัราเพ่ิม 4 อตัรา และสาย

สนับสนุนวิชาการ 5 อัตรา  ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 สามารถ

ดําเนินการขออตัราเพ่ิมได้เฉพาะสายสนบัสนนุวิชาการ  2 อตัรา คิดเป็นร้อยละ 20 ของแผนท่ีได้ตัง้ไว้  แต่อย่างไรก็ตาม 

คณะผู้บริหารได้ทําการสรุปอตัราเกษียณอายรุาชการในช่วงปี พ.ศ. 2562-2566 ดงัแสดงในรูปท่ี C.10.3  เพ่ือนํามาเร่งรัด

การขออตัรากําลงัเพ่ิมและการบรรจบุคุลากรใหมเ่พ่ือทดแทนอตัราเกษียณในอนาคตทัง้สายวิชาการและสายสนบัสนุน

วิชาการ  สําหรับในแง่ของการพฒันาวิชาการทดแทนอตัราเกษียณได้มีการดําเนินการจดัการถ่ายทอดความรู้ด้านการ

เรียนการสอน โดยดึงเอาองค์ความรู้จากบุคลาการผู้อาวุโสก่อนเกษียณและหลงัเกษียณมาเผยแพร่ให้บุคลากรใหม ่ 

และนอกจากนีค้ณาจารย์ท่ีบรรจใุหมไ่ด้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยสอนกบัคณาจารย์อาวโุสก่อนเกษียณเพ่ือเรียนรู้และ

นําความรู้ ประสบการณ์สอนในชัน้เรียนมาใช้สอนทดแทนบคุลากรอาวโุส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี C.10.3 ผลการสํารวจอตัราเกษียณอายรุาชการในช่วงปี พ.ศ. 2562-2566 

 
ปีการศกึษา 2562  บคุลากรของคณะทัง้หมดจํานวน 175 คน ได้รับการพฒันา จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.57 ของบุคลากรทัง้หมด  โดยมีบุคลากรสายวิชาการ 106 คน ได้รับการพัฒนา จํานวน 36 คน และสายสนับสนุน

วิชาการ 69 คน ได้รับการพฒันา จํานวน  56 คน    
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บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 106 คน ได้รับการพัฒนา จํานวน 36 คน คิดเป็น   ร้อยละ 33.96 แบ่งเป็น  

ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล จํานวน 7 คน  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จํานวน 7 คน  ภาควิชาครุศาสตร์โยธา จํานวน       

6 คน  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา จํานวน 6 คน  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ จํานวน  5 คน และ

ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา จํานวน 5 คน ในรูปท่ี C.10.4 แสดงรายละเอียด ร้อยละของการพฒันาบุคลากรสาย

วิชาการแยกตามรายภาควิชา  ในปีการศกึษา 2562 นีเ้กิดเหตกุารณ์การระบาดของ COVID 19  ซึง่มีการประกาศให้

หยุดและอยู่บ้านทํางาน (Work for home) ตัง้แต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 จึงมีผลให้การดําเนินงาน 

ต่ํากวา่ ปีการศกึษา 2561 แตอ่ย่างไรก็ตาม ผลการดําเนินงานยงัเป็นไปตามคา่คาดหวงัท่ีกําหนดไว้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี C.10.4 ผลการพฒันาบคุลากรสายวิชาการแยกตามรายภาควิชา ปีการศกึษา 2562 

 

ปีการศกึษา 2562 บคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ จํานวน 69 คน ได้รับการพฒันาตรงตามภาระงานท่ีได้รับ

มอบหมาย จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 81.16 แบ่งเป็น ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล จํานวน 2 คน ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 

จํานวน 4 คน ภาควิชาครุศาสตร์โยธา จํานวน 6 คน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา จํานวน 4 คน  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

และสารสนเทศ จํานวน 3 คน ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา จํานวน 2 คน สํานกังานคณบดี จํานวน 34 คน และศนูย์บรูณาการ

วิชาชีพครุศาสตร์อตุสาหกรรม จํานวน 1 คน โดยมีรายละเอียดร้อยละของผลการดําเนินงานดงัแสดงในรูปท่ี C.10.5   
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รูปท่ี C.10.5 ผลการพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการแยกตามหน่วยงาน ปีการศกึษา 2562 
 

ข้อมูลบุคลากรได้รับการพัฒนารวมสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 

ภาควิชา 
บุคลากรได้รับการพัฒนา ค่า

คาดหวัง 2556 2557 2558 2559 2560 2561* 2562 
ครุศาสตร์เคร่ืองกล 21 26 18 21 26 16 9 - 
ครุศาสตร์ไฟฟ้า 36 34 21 19 30 38 11 - 
ครุศาสตร์โยธา 17 13 5 9 18 9 12 - 
คอมพิวเตอร์ศกึษา 18 17 8 12 15 17 10 - 
ครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 8 9 10 9 9 1 7 - 
บริหารเทคนิคศกึษา 6 6 3 6 6 5 7 - 
สํานกังานคณบดี 30 24 36 21 34 16 34 - 
ศนูย์บรูณาการวิชาชีพครุศาสตร์ฯ       1 - 

รวม 136 129 101 97 138 102 91 - 
ร้อยละ 75.98 70.88 55.49 55.11 77.53 56.04 52.00 50.00 

*ปีการศกึษา 2561 ใช้ข้อมลูเพียง 9 เดือน ช่วง 1 สิงหาคม 2561 – 30 เมษายน 2562  
 
สรุปผลการดาํเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง)  

1. บคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุได้รับการพฒันา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปีการศกึษา 2562 มีผลการ

ดําเนินงานเกินกวา่คา่นโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) กําหนดไว้ เม่ือพิจารณาจากจํานวนบคุลากรรวมทัง้หมดมีผลการ

ดําเนินงานคิดเป็นร้อยละ 52.00 แตเ่น่ืองจากเกิดเหตกุารณ์การระบาดของไวรัส COVID 19 จงึทําให้หน่วยงานตา่ง ๆ 

ไมส่ามารถจดักิจกรรมอบรมสมัมนาและบคุลากรของคณะก็ไมส่ามารถเข้าร่วมอบรมหรือทํากิจกรรมตา่ง ๆ ได้เช่นกนั  

แตอ่ย่างไรก็ตาม คณะได้มีการติดตามการนําความรู้หลงัจากการฝึกอบรมเพ่ือนําไปใช้งานกําหนดแนวทางใน

การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรต่อไป รวมทัง้มีการส่งเสริมให้มีการพฒันาบุคลากรให้มีความสามารถในด้านอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง เช่น การแสวงหาแหล่งทุนภายนอก สนับสนุนทุนวิจัย เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารงานใน     

ตวับ่งชีอ่ื้น 
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แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต 

1.  สง่เสริมให้บคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุจดัทําแผนพฒันาสมรรถนะรายบคุคลให้ตรงภารกิจท่ีจะต้อง

ปฏิบติัหรือใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนให้ทนัสมยัต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก โดยอาจจดัการอบรมออนไลน์หรือ

ประชมุวิชาการของสมาคมวิชาชีพตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

ผลการประเมินตนเองระดับคณะ 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 การสํารวจความต้องการในการพฒันา 

C.10-3  บคุลากรได้รับการพฒันา 

C.10-4  ตอ่สญัญาจ้าง 

C.10.5  การวิเคราะห์และพฒันาอตัรากําลงั 
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ตัวบ่งชี ้C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 

 1. ผลประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การให้บริการในด้านตา่ง ๆ ไมน้่อยกวา่ 3.51 

 2. ผลประเมินความพงึพอใจของผู้ ใช้บณัฑิตในด้านตา่ง ๆ ไมน้่อยกวา่ 3.51 

 3. ผลประเมินความพงึพอใจของศิษย์เก่าในด้านต่าง ๆ ไมน้่อยกวา่ 3.51 

 4. ผลประเมินความพงึพอใจของบคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุในด้านตา่ง ๆ ไมน้่อยกวา่ 3.51 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

 ผลจากการสําราจความพงึพอใจของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัง้ 4 กลุม่ได้แก่ นกัศกึษา ผู้ ใช้บณัฑิต ศิษย์เก่า และ

บคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุน ดงัแสดงค่าคะแนนเฉลี่ยในรูปท่ี C11.1  พบว่าผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ 4 กลุ่มมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ ใช้บัณฑิตมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.29 แสดงให้เห็นว่าการผลิต

บณัฑิตในระดบัตา่ง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บณัฑิตได้ และบคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุน

มีคา่คะแนนความพงึพอเฉลี่ย 4.05 แสดงให้เห็นวา่กระบวนการผลิตบณัฑิตภายในคณะมีความเหมาะสมและสามารถ

สื่อสารกบับุคลากรทุกระดบัได้อย่างทัว่ถึง  รองลงมา คือคะแนนความพึงพอใจของนักศกึษามีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.89

สะท้อนให้เห็นวา่กระบวนการผลิตบณัฑิตในบริบทของผู้ รับบริการมีความพึงพอใจในระดบัมาก  แต่อาจจะมีบางอย่าง

ท่ีต้องได้รับการปรับปรุงหรือพฒันา สว่นคะแนนความพงึพอใจของศิษย์เก่ามีคา่เฉลี่ย 3.78 มีผลประเมินอยู่ในระดบัพึง

พอใจมาก แตอ่าจต้องมีการพฒันาหรือปรับปรุงบ้างในบางเร่ือง อาทิเช่น การเผยแพร่ข่าวสารปัจจบุนัไปยงัศิษย์เก่า 

 

 

รูปท่ี C11.1 สรุปคา่คะแนนเฉลี่ยของผู้ มีสวนได้สว่นเสีย 

 

 จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉลี่ยความพงึพอใจของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เปรียบเทียบระหวา่งปีการศกึษา 

2561 กบัปีการศกึษา 2562 พบวา่ในทกุด้านมีคา่ไมแ่ตกตา่งกนั 

 
 

3.89

4.29

3.78

4.05

3.91

4.26

3.76

4.08

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

4.00

4.10

4.20

4.30

4.40

นักศกึษา ผูใ้ชบ้ัณฑติ ศษิย์เก่า สายวชิาการและสายสนับสนุน

คะ
แน
นป
ระ
เม
ิน

ผ ูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี

2562

2561



83 

 

1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา 

 คณะมีการสํารวจความพึงพอใจของนกัศกึษาตอ่การให้บริการในด้านต่าง ๆ ทัง้ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท 

และปริญญาเอกทกุปีการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง และนําผลมาพฒันาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของนกัศกึษา รวมทัง้ติดตาม

ผลการดําเนินงานในรอบปีถดัไป ซึง่ในภาพรวมพบวา่นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่การให้บริการมากขึน้ และมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ  โดยหวัข้อท่ีสามารถนํามาพฒันาปรับปรุงให้เป็นประโยชน์กบันกัศกึษาตอ่ไปได้ดงันี ้

 - คณุภาพการจดัการเรียนการสอน ดําเนินการโดยงานทะเบียนและสถิตินกัศกึษาของมหาวิทยาลยั ซึง่เป็น

การประเมินคณุภาพด้านแผนการสอนและอปุกรณ์การสอน ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านวิธีการสอน และด้านผลสมัฤทธ์ิ

การเรียนรู้ของรายวิชาทัง้ 5 ด้าน  (ปีการศกึษาละ 2 ภาคเรียน) ผลดําเนินงานมีคา่เฉลี่ย 4.70 ซึง่มากกว่าค่าคาดหวงั  3.51 

        - ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา งบประมาณ 

แหลง่เรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  WIFI ฯลฯ ผลดําเนินงานมีคา่เฉลี่ย 3.58  

       - ความพร้อมของสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ เช่น สถานท่ีจดักิจกรรม ระบบสาธารณปูโภค สขุาภิบาล การ

บํารุงรักษา ดแูล ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ ห้องนํา้ ครุภณัฑ์การศกึษา สภาพแวดล้อมภายใน

คณะ พืน้ท่ีสีเขียว ระบบป้องกนัอคัคีภยั ระบบรักษาความปลอดภยั ฯลฯ ผลดําเนินงานมีคา่เฉลี่ย 3.66  ซึง่ในปีนีค้ณะ

ได้นําข้อเสนอแนะของปีท่ีแล้วมาปรับปรุง ได้แก ่  ปรับปรุงห้องนํา้ เปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศ ติดตัง้สญัญาณแจ้งเหตุ

เพลิงไหม้และระบบดบัเพลิง  ติดตัง้ระบบไฟทางเดิน ฯลฯ 

        - การให้คําปรึกษาและแนะแนว ซึง่มีทัง้จากอาจารย์ท่ีปรึกษา เจ้าหน้าท่ีประจําภาควิชาและงานวิชาการของคณะ  

มีการจดัโครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่ ผลดําเนินงานมีค่าเฉลี่ย 4.13 โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษา

ใหม ่ เพ่ือให้คําแนะนําด้านวิชาการ กิจการนกัศกึษา ทนุการศกึษา อบรมจริยธรรมแก่นกัศกึษาท่ีเข้าใหม ่  ผลดําเนินงาน มี

คา่เฉลีย่ 3.79 

        -  การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางาน   ประเมินการอํานวยความสะดวกในการออกฝึกงาน/แหลง่ฝึกงาน 

จดัโครงการศกึษาดงูาน  ฝึกอบรม สมัมนา ประกวดสิ่งประดิษฐ์  โดยในปีนีภ้าควิชาครุศาสตร์โยธา ได้นํานกัศกึษาไป 

ดงูานท่ี โรงงาน Pruksa Precast Concrete (นวนคร) เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2562 และจดัโครงการสมัมนาวิชาการ 

หัวข้อ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าท่ีสนใจ ในวันท่ี 18 กันยายน 2562  และมีการจัด

โครงการปัจฉิมนิเทศ สําหรับนกัศกึษาท่ีจะสําเร็จการศกึษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกการทํางาน

และการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเชิญศิษย์เก่าท่ีประสบความ สําเร็จในอาชีพมาให้ความรู้และแนวคิดแก่

นกัศกึษาเก่ียวกบัการเตรียมตวัในการสมคัรงานและการศกึษาตอ่ เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2563 
  
 

 ความพงึพอใจด้าน 

คะแนนเฉล่ียในแต่ละปีการศึกษา ค่า

คาด

หวัง 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

1. คณุภาพการจดัการเรียนการสอน 4.29 4.22 3.51 4.69 4.69 4.70 4.75 4.70 3.51 

2. สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 3.57 3.53 3.51 3.61 3.63 3.62 3.59 3.58 3.51 

3. สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ 3.68 3.69 3.51 3.57 3.71 3.70 3.68 3.66 3.51 

4. การให้คําปรึกษาและแนะแนว 3.63 3.69 3.51 3.73 3.91 3.82 3.80 3.79 3.51 

5. การเตรียมความพร้อมเพ่ือทํางาน 3.61 3.54 3.51 3.62 3.77 3.75 3.75 3.71 3.51 

เฉลีย่ 3.76 3.73 3.75 3.84 3.94 3.92 3.91 3.89 3.51 
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2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑติ  

             มหาวิทยาลยัมีการสอบถามคณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติจากผู้ใช้บณัฑิต

ภายใต้หวัข้อทัง้ 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ คือ 1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ย 4.38           

2) ด้านความรู้ มีคา่เฉลี่ย 4.21  3) ด้านทกัษะทางปัญญา มีคา่เฉลี่ย 4.02  4) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล

และความรับผิดชอบ มีคา่เฉลี่ย 4.21  5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีคา่เฉลี่ย 3.89 ทัง้ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 4.29 จะสงัเกตได้วา่ผู้ ใช้

บณัฑิตพงึพอใจบณัฑิตท่ีจบจากคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมในด้านคณุธรรม จริยธรรมมากท่ีสดุ และพงึพอใจน้อยท่ีสดุ

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แตย่งัมีคะแนนเกินค่าคาดหวงัท่ีกําหนดไว้  

โดยคณะจะนําข้อมลูตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ปพฒันานกัศกึษาให้เป็นบณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้ ใช้บณัฑิตท่ีสามารถ

ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทกุด้านตามท่ีกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติกําหนดไว้  
  
ข้อมูลพืน้ฐานในภาพรวมของคณะ 

ค่า

คาดหวัง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คะแนนเฉล่ียในแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

1. ความพงึพอใจของผู้ ใช้บณัฑิต 

-  ปริญญาตรี 

-  ปริญญาโท 

-  ปริญญาเอก 

 

4.08 

4.20 

4.44 

 

3.51 

3.51 

3.51 

 

4.09 

4.26 

4.28 

 

4.12 

4.17 

4.49 

 

4.10 

4.18 

4.45 

 

4.06 

4.34 

4.39 

 

4.00 

4.29 

4.57 

 

3.51 

3.51 

3.51 
 

3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า 

 คณะมีการสํารวจความพงึพอใจของศิษย์เก่าในด้านตา่ง ๆ ทางเวบ็ไซต์คณะ, Facebook, Line ทัง้ระดบั

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึง่สว่นใหญ่ทํางานอยู่ในภาคอตุสาหกรรม ภาคการศกึษา รับราชการ 

พนกังานรัฐวิสาหกิจและเจ้าของกิจการตามลําดบั นอกจากนี ้คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ยงัได้ร่วมกนัจดัทําโครงการ

ตา่ง ๆ อาทิเช่น สมัมนาวิชาการเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการประกอบอาชีพให้กบัศิษย์ปัจจบุนัและศิษย์เก่า การจดัประชมุ

วิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรมเป็นประจําทกุปีอย่างตอ่เน่ือง ซึง่ในปีนีจ้ดัในระดบัชาติ ครัง้ท่ี 12 และระดบันานาชาติ 

ครัง้ท่ี 7 ซึง่จากเหตกุารณ์สถานการณ์ COVID 19 จงึมีการจดัประชมุแบบออนไลน์  โดยมีศิษย์เก่าจากในประเทศและ

ตา่งประเทศมาสง่ผลงานเข้าร่วมและนําเสนอบทความทางออนไลน์  

 จากผลการสํารวจความพงึพอใจในปีนีพ้บวา่มีคะแนนลดลงเล็กน้อยเน่ืองจากข้อมลูในเวบ็ไซต์สมาคมศิษย์เก่า

ครุศาสตร์อตุสาหกรรม ไม่เป็นปัจจบุนัเพราะยงัไมมี่ผู้ดแูลระบบสารสนเทศของสมาคมศิษย์เก่าโดยตรง  ซึง่คณะกําลงั

พิจารณาหาแนวทางดําเนินการปรับปรุงในด้านนีอ้ย่างจริงจงั เพ่ือให้เกิดการสื่อสารกบัศิษย์เก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ความพงึพอใจด้าน 
คะแนนเฉล่ียในแต่ละปีการศึกษา ค่า

คาดหวัง 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

1. ด้านการให้บริการข้อมลูข่าวสาร 3.56 3.55 - 3.91 3.88 3.78 3.68 3.67 3.51 

2. ด้านจดักิจกรรมพฒันาประสบการณ์ 
   วิชาชีพ  

3.63 3.69 
- 

3.78 3.73 3.87 3.79 3.81 3.51 

3. ด้านบริการให้คําปรึกษาและแนะแนว 3.68 3.69 - 3.81 3.78 3.89 3.82 3.85 3.51 
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4. ข้อมูลป้อนกลับจากสายวชิาการและสายสนับสนุน 

 คณะมีการสํารวจความพงึพอใจตอ่ทํางานของบคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุวิชาการในด้านตา่ง ๆ  

และนําผลประเมินความพงึพอใจของบคุลากรเสนอในท่ีประชมุคณะกรรมการประจําสว่นงานวิชาการ เพ่ือหาแนวทาง

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของบคุลาการ รวมทัง้ติดตามผลการดําเนินงานในรอบปีถดัไป  ซึง่คณะให้ความสําคญั

กบัสภาพแวดล้อมในการทํางานของบคุลากร รวมทัง้สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีบคุลากรพงึได้รับ ความก้าวหน้าใน

การทํางาน โดยคณะได้นําข้อมลูท่ีได้จากบคุลากรมาดําเนินการพฒันาปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง ได้แก่ ปรับปรุงห้องเรียน/

ห้องปฏิบติัการ ห้องนํา้ ห้องพกัอาจารย์ ซอ่มแซมระบบประปาและท่อสขุาภิบาล ระบบเคร่ืองปรับอากาศ ระบบ

ประหยดัพลงังานไฟฟ้า การทําความสะอาด ติดตัง้สญัญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้และระบบดบัเพลิง มีการสนบัสนนุและ

พฒันาการเข้าสูตํ่าแหน่งของบคุลากรทกุระดบั โดยมีการสํารวจความต้องการและสนบัสนนุงบประมาณในการพฒันา

ตนเอง  ปีการศกึษา 2562  มีผลประเมินภาพรวม 4.05  ในปีการศกึษานีท่ี้มีผลประเมินความพงึพอใจน้อยกวา่ปีท่ีแล้ว

เน่ืองจากบคุลากรไมพ่อใจด้านห้องนํา้และเคร่ืองปรับอากาศ  สาเหตเุพราะท่อระบายนํา้ในห้องนํา้เกิดการอดุตนัสะสม

มาหลายปีซึง่แก้ไขได้ยาก และเคร่ืองปรับอากาศอยู่ในสภาพเก่า ให้ความเย็นไมค่งท่ี เสียบ่อย  แตอ่ย่างไรก็ตาม คณะ

ก็ได้นําข้อเสนอแนะมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขอยู่ 
 

ความพึงพอใจด้าน 
คะแนนเฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษา ค่า

คาดหวัง 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

1. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 3.56 3.55 - 3.47 3.80 4.06 3.94 3.90 3.51 

2. ด้านการปฏิบตังิานและภาระงาน 
      ท่ีรับผิดชอบ 

3.63 3.69 - 4.12 4.15 4.27 4.20 
4.12 

3.51 

3. ด้านการบริหารและจดัการ 3.68 3.69 - 3.77 4.00 4.05 4.04 3.97  3.51 

4. ด้านสวสัดิการและขวญักําลงัใจ - - - 4.00 4.16 4.22 4.15 4.19 3.51 
  

 จากผลการปฏิบตังานประจําปีการศกึษา 2562 ของคณะได้ทําการสํารวจข้อมลูจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย จํานวน 

4 กลุม่ได้แก่ นกัศกึษา ผู้ ใช้บณัฑิต  ศิษย์เก่า บคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุ  ผลประเมินในภาพรวมทัง้หมดมี

คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.00 โดยผลประเมินในภาพรวมจากนกัศกึษามีคา่เฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.89 จากผู้ใช้บณัฑิตมีคา่เฉลี่ยรวม

เท่ากบั 4.29 จากศิษย์เก่ามีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.78 และจากบคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุมีคา่เฉลี่ยรวม

เท่ากบั 4.05 ซึง่คา่เฉลี่ยรวมจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสียแตล่ะกลุม่มีคา่สงูกว่านโยบายคณุภาพ (ค่าคาดหวงั) กําหนดไว้ แตต่ํ่า

กว่าปีการศกึษา 2560 แสดงว่าการบริหารจดัการยงัไมส่ามารถตอบสนองความต้องการของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเท่าท่ีควร 

จงึควรมีการนําผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงตอ่ไป 

 

สรุปผลการดาํเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) ที่กาํหนดไว้ 

 1. ผลประเมินความพึงพอใจของนกัศกึษาต่อการให้บริการในด้านต่าง ๆ ไมน้่อยกว่า 3.51 มีผลการดําเนินงาน 

สงูกวา่คา่คาดหวงัท่ีกําหนดไว้ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั  3.89  

 2. ผลประเมินความพงึพอใจของผู้ ใช้บณัฑิตในด้านตา่ง ๆ ไมน้่อยกวา่ 3.51 มีผลการดําเนินงานสงูกวา่คา่

คาดหวงัท่ีกําหนดไว้ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.29 

 3. ผลประเมินความพงึพอใจของศิษย์เก่าในด้านต่าง ๆ  ไมน้่อยกวา่ 3.51   มีผลการดําเนินงานสงูกวา่คา่

คาดหวงัท่ีกําหนดไว้ มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.78 

 4. ผลประเมินความพงึพอใจของบคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุในด้านตา่ง ๆ ไมน้่อยกวา่ 3.51 มี

ผลการดําเนินงานสงูกวา่คา่คาดหวงัท่ีกําหนดไว้ มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.05   
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แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง 

 คณะอาจจะพิจารณาปรับเปลีย่นคา่คาดหวงับางตวัท่ีมีคา่คะแนนเฉลี่ยมากกวา่ 4.00 ติดตอ่กนัมากวา่ 3 ปี 

พร้อมทัง้ทําแผนพฒันาตามข้อประเมินต่าง ๆ ในแบบสอบถาม พร้อมทัง้ทําการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมลูของผู้ มีสว่นได้

สว่นเสียผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์ตา่ง ๆ  
 

ผลการประเมินตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 

ข้อมลูป้อนกลบัจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 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.11-1  ความพงึพอใจของนกัศกึษา  

C.11-2  คําสัง่แตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษา 

C.11-3  โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม ่  https://1th.me/cTTUF 

C.11-4  โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม ่  https://1th.me/YoSsr 

C.11-5  โครงการศกึษาดงูานของนกัศกึษา 

C.11-6  ความพงึพอใจของนายจ้าง 

C.11-7  ความพงึพอใจของศิษย์เก่า 

https://1th.me/cTTUF
https://1th.me/YoSsr
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C.11-8  โครงการสมัมนาวิชาการ 

C.11-9  โครงการปัจฉิมนิเทศ 

C.11-10 โครงการจดัประชมุวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

C.11-11  ความพงึพอใจของบุคลากร 
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ตัวบ่งชี ้C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 
1.  ผลประเมินความพงึพอใจการบริการวิชาการแก่สงัคมไมน้่อยกวา่ 4.00 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมได้กําหนดให้การบริการวิชาการและสงัคมเป็นเร่ืองท่ีท้าทายสําหรับคณะ เพ่ืองาน

การค้าและบริการท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม รวมทัง้มีการบรูณาการกบัพนัธกิจของคณะทัง้ด้านการเรียนการสอน

และการวิจยั รวมถงึการบริการให้กบัชมุชนและสงัคมดงัแสดงภาพรวมของการบริการวิชาการแกส่งัคมของคณะในรูปท่ี C.12.1 

ในปีงบประมาณ 2562 คณะมีรายได้ 7,854,889.00 บาท ซึง่ลดลงจากปีงบประมาณ 2561 (รายได้ 14,899,094.00 บาท)     
 

 
 

 รูปท่ี C.12.1 สรุปภาพรวมของการบริการวิชาการแก่สงัคมของคณะ  

 

1. คณะมีการกําหนดนโยบายการบริการวิชาการแก่สงัคมบรรจใุนแผนปฏิบติัการตามแผนพฒันาคณะครุศาสตร์ 

อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และคํารับรองการปฏิบติังาน ในประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างศกัยภาพ

การให้บริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นท่ียอมรับ และแผนการให้บริการวิชาการแกส่งัคมท่ีอยู่ในแผนปฏิบติัการ

และนอกแผนปฏิบติัการ โดยมีการกําหนดเป้าหมาย กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ดั ระยะเวลา งบประมาณและ

ผู้ รับผิดชอบไว้อย่างชดัเจน และดําเนินงานตามระเบียบหลกัเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจดัสรรรายได้จากการรับ

งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลยัตามประกาศมหาวิทยาลยั ฉบบัท่ี 9 ซึง่ทกุโครงการดําเนินการตามกระบวนการ PDCA 

ตัง้แตเ่สนอแบบโครงการดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการและตาม

ตวัชีว้ดัคํารับรองการปฏิบติังาน ประจําปีงบประมาณ รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือนให้มหาวิทยาลยัทกุปี แตล่ะโครงการ

สะท้อนภาพลกัษณ์ความเป็นครูช่างตามอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของคณะ รวมทัง้สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ

และตา่งประเทศอย่างตอ่เน่ือง  

การกาํหนดนโยบายการบริการวิชาการแกส่งัคมบรรจุใน

แผนปฏิบัติการตามแผนพฒันาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนปฏิบัติการและคํารับรองการปฏิบัติงาน การดําเนินงานแบบบูรณาการพนัธกิจ การดําเนินงานที�ทําให้ชมุชนและสงัคม

บริการวิชาการเพื�องานการค้า

2 โครงการ /1,232 งาน  

บริการวิชาการที�สอดคล้องกบัความตอ้งการของสงัคม

4 โครงการ

บูรณาการด้านการเรียนการสอน

5 โครงการ 14 วิชา

7 ศูนยว์ิจัยเฉพาะทาง และ 1 ความรว่มมือ

บูรณาการด้านการวิจัย

1 โครงการ

ปีงบประมาณ 2562 ยอดเงินบริการวิชาการ 7,854,889.00 บาท คา่คะแนนเฉลี�ยรวมเทา่กบั 4.85
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2. แผนปฏิบติัการและคํารับรองการปฏิบติังาน  ได้มาจากการระดมความคิดเห็นของบคุลากรท่ีเป็นตวัแทนของทกุ

ภาควิชาในการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ดั ระยะเวลา งบประมาณและผู้ รับผิดชอบ สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์

ของคณะ ได้แก ่การบริการวิชาการตอ่สงัคม และการบริการวิชาการเพ่ือการค้า 

 บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

 - ในปีการศึกษา 2562 สถาบันพัฒนาอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เชิญผู้แทนจากคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เข้าร่วมประชุมระหว่างวนัท่ี 29 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2563 (รวมวนัเดินทาง) ณ สถาบนัพฒันาอาชีวศกึษา 

กระทรวงศกึษาธิการและกีฬา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวาระการประชุมเพ่ือหารือการต่อบนัทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ให้เกิดกิจกรรมและการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเข้าติดตามผลการอบรม เย่ียมชม

เคร่ืองมือ และสถานท่ีประกอบการพิจารณาวางแผน การจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการการใช้เคร่ืองมือในห้องประลอง และการ

วิจยั รวมถงึหารือการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และนกัศกึษาของทัง้สองสถาบนัในอนาคต  https://bit.ly/3bo4f2v 

 - โครงการความร่วมมือจดัการเรียนการสอนกบัโรงเรียนจิตรลดา 

 - โครงการความร่วมมือจดัการเรียนการสอนกบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

(STEM Education) ได้แก่ โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม โรงเรียนสตรีนนทบรีุ โรงเรียนกลาโหมอทิุศ โรงเรียนวดัลานนาบญุ 

โรงเรียนวิมตุยารามพิทยากร โรงเรียนวดัมชัฌนัติการาม และโรงเรียนวดัวิมตุยาราม  เพ่ือพฒันาคณุภาพของสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐานในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาในการผลิตนกัเรียนท่ีมีคณุภาพตอ่ยอดให้กบัสถานศกึษา

ระดบัอดุมศกึษา 

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสตูร “Enhancement Engineering Laboratory Instruction Competency” ให้

คณาจารย์สถาบนัพฒันาอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการและกีฬา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่าง

วนัท่ี 2-18 กนัยายน 2562  ซึง่เป็นคูส่ญัญาตามข้อลงนามความร่วมมือกบัสถาบนัพฒันาอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการและ

กีฬา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 -  โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ On the Job Training on “Improvement  Skill  in Engineering Laboratory” 

ครัง้ท่ี 4 (OJTs) ให้กบัอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีทวาย และวิทยาลยัเทคนิคทวาย  ระหว่างวนัท่ี 

16-20 ธนัวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีทวาย ประเทศเมียนมา 

 บริการวิชาการเพื่องานการค้า 

 - โครงการให้บริการทดสอบ ตรวจสอบวสัดทุางวิศวกรรมโยธา ดําเนินการปีการศกึษา 2562 จํานวน 1,232 งาน  

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ On the Job Training on “Improvement  Skill  in Engineering Laboratory” 

ครัง้ท่ี 4 (OJTs) ให้กบัอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีทวาย และวิทยาลยัเทคนิคทวาย  ระหว่างวนัท่ี 

16-20 ธนัวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีทวาย  

3. มีการดําเนินงานแบบบรูณาการพนัธกิจ  คณะมีการสง่เสริมสนบัสนนุให้คณาจารย์และนกัศกึษานําความรู้ท่ี

ได้รับจาการบริการวิชาการไปบรูณาการกบัการเรียนการสอนหรืองานวิจยั ทําให้นกัศกึษาได้ปฏิบติังานจริงนอกห้องเรียนและ

เป็นการสร้างความร่วมมือในการพฒันากบัชมุชน ทําให้นกัศกึษารับประสบการณ์ตรงและมีจิตสาธารณะ  ดงันัน้ โครงการ

ตา่ง ๆ ท่ีให้บริการวิชาการจะมีการบรูณาการกบัการเรียนการสอนท่ีตอบสนองพนัธกิจของคณะ (ให้คําปรึกษา การทดสอบ 

การสํารวจ รวมทัง้การฝึกอบรมและพฒันาการเรียนการสอน งานวิจยั) สะท้อนภาพลกัษณ์อตัลกัษณ์ของคณะ (บณัฑิตท่ี

คิดเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น) ได้แก่ 

    บูรณาการด้านการเรียนการสอน 

 - โครงการให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนจิตรลดา เดือนมิถนุายน 2562 ถงึเดือนกุมภาพนัธ์ 2563  บูรณาการกบั

การเรียนการสอน วิชา 21042003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั และวิชา 21052003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั   

https://bit.ly/3bo4f2v
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 - โครงการอบรมหลกัสตูรสมรรถนะทางด้านมาตรวิทยาสําหรับวิศวกร  จดัเม่ือวนัท่ี 24-25 ตลุาคม 2562 

และวนัท่ี 28-30 ตลุาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มจพ. กรุงเทพฯ  มีผู้ เข้ารับการอบรม จํานวน 109 คน 

เป็นการบรูณาการกบัการเรียนการสอน วิชา 020113152 การวดัและเคร่ืองมือวดั, วิชา 020113121 กลศาสตร์ของไหล, 

วิชา 020113122 การถ่ายเทความร้อน, วิชา 020113103 กลศาสตร์เคร่ืองจกัรกล, วิชา 020113981 เขียนแบบ

วิศวกรรม, วิชา 020113960 การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  และวิชา 020123249 คอมพิวเตอร์เพ่ือการ

ออกแบบและผลิต  

- โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือชมุชน ครัง้ท่ี 7 ระหวา่งวนัท่ี 7-9 ธนัวาคม 2562 ณ ศนูย์ปฏิบติัธรรม

สวนโมกข์อนัดามนั  ต.บางวนั อ.ครุะบรีุ จ.พงังา  มีผู้ เข้าร่วมโครงการ 60 คน  เป็นการบรูณาการกบัการเรียนการสอน วิชา 

020515001 กลวิธีการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ, วิชา 020515002 การบริหารการอาชีวะและเทคนิคศกึษา, วิชา 

0205158041 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอตุสาหกรรม และวิชา 02051702 การบริหารจดัการเพ่ือเทคโนโลยีเทคนิค

ศกึษา โครงการนีไ้ด้ดําเนินการมาตัง้แตปี่การศกึษา 2555 ทําให้เยาวชนและประชาชนในชมุชนเข้มแข็งและยัง่ยืน โดยการนํา

ความรู้และทกัษะวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดไปดดัแปลงวสัดใุนท้องถ่ินเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูคา่เพ่ิมเพ่ือจําหน่าย เช่น การ

ทําผ้ามดัย้อม   

 - โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ครัง้ท่ี 8 ณ วดัเภตราสขุารมย์ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง เม่ือวนัท่ี 7-8 

ธนัวาคม 2562 เป็นการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม โดยให้นกัศกึษาภาควิชาครุศาสตร์

ไฟฟ้าได้ใช้วิชาความรู้ท่ีได้ศกึษามาในรายวิชา 020213004 Electrical Engineering Practice I และวิชา 020213005 

Electrical Engineering Practice II ไปช่วยปรับปรุงระบบไฟฟ้าท่ีวดัและฝึกสอนวิขาไฟฟ้าให้กบัอาจารย์ นกัศกึษาและ

ชาวบ้าน ซึง่เป็นการปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะให้นกัศกึษา รวมทัง้แสดงออกถงึการคิดเป็น ทําเป็น 

ถ่ายทอดเป็นให้กบัอาจารย์ นกัศกึษาและชาวบ้านในชมุชน  มีผู้ เข้าร่วมโครงการ 130 คน 

 - โครงการให้บริการทดสอบ ตรวจสอบวสัดทุางวิศวกรรมโยธา ดําเนินการตลอดปีการศกึษา 2562 (1,232 งาน)  

มีผลประเมินความพงึพอใจผู้ รับบริการอยู่ท่ี 4.85  เป็นการบูรณาการกบัการเรียนการสอน วิชา 020323205   วสัดทุาง

วิศวกรรมโยธาและการทดสอบ และวิชา 020323104 กลศาสตร์วสัด ุ1   

 บูรณาการด้านการวิจัย 

 - โครงการอบรมหลกัสตูรสมรรถนะทางด้านมาตรวิทยาสําหรับวิศวกร  จดัเม่ือวนัท่ี 24-25 ตลุาคม 2562 

และวนัท่ี 28-30 ตลุาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. กรุงเทพฯ  มีผู้ เข้ารับการอบรม จํานวน 109 คน 

เป็นการบูรณาการกับการวิจัย เร่ือง การทดสอบและการควบคุมการวดั, การแลกเปลี่ยนและการถ่ายโอนพลงังาน, การ

ออกแบบการทดลองเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ เคร่ืองวัด CMM และการออกแบบการทดลองเพ่ือหาค่าท่ีเหมาะสมใน

กระบวนการ EDM คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 4. มีผลการดําเนินงานท่ีทําให้ชมุชนและสงัคม  รวมทัง้คณะ/สถาบนั มีการพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มีศนูย์วิจยัเฉพาะทางไว้บริการวิชาการ ได้แก่ 1) ศนูย์วิจยัเฉพาะทางด้านวิศวกรรมปฐพี   
2) ศนูย์วิจยัเทคโนโลยีทางอาชีวศกึษา  3) ศนูย์วิจยัการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยี 4) ศนูย์วิจยัวิศวกรรมนํา้และ
โครงสร้างพืน้ฐาน 5) ศนูย์วิจยัไฟฟ้าและระบบควบคมุอตุสาหกรรม 6) ศนูย์วิจยัเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม
ด้วยระบบไทรโบโลยี  7) ศนูย์วิจยัพลงังานทดแทน  โดยทัง้ 7 ศนูย์ตัง้อยู่ท่ีสํานกัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. 
  
สรุปคะแนนการประเมินระดับคณะ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา ค่าคาดหวัง 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

การบริการวิชาการแก่สงัคม 3.25 3.00 4.00 4.00 4.56 4.59 4.85 4.00 
 
 

 



91 

 
สรุปผลการดาํเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง)  

ผลประเมินความพงึพอใจการบริการวิชาการแก่สงัคมไมน้่อยกวา่ 4.00 มีผลการดําเนินงานเกินคา่คาดหวงัท่ี

กําหนดไว้ ได้คา่คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.85 

 

แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต 

คณะควรทําแผนการหารายได้จากการบริการวิชาการในรูปแบบโครงการฝึกอบรมตลอดปีงบประมาณเพ่ือให้

สามารถวางแผนและควบคมุเงินรายได้จากการบริหารวิชาการเพ่ิมเติมจากรูปแบบงานบริการวิชาการอ่ืน ๆ  

 

ผลการประเมินตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 

การบริการวิชาการแก่สงัคม 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.12-1  แผนปฏิบติัการ ประจําปีงบประมาณ 2562 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  

C.12-2  รายงานผลการดําเนินงานตามตวัชีว้ดัคํารับรองการปฏิบติังาน ประจําปีงบประมาณ 2562 (หน้า 349)   

C.12-3  แผนการให้บริการวิชาการ ปีการศกึษา 2562 

C.12-4  หลกัเกณฑ์การให้บริการวิชาการ ฉบบัท่ี 9 
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C.12-5 รายงานแผน/ผลปฏิบติัการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

C.12-6  โครงการให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนจิตรลดา 

C.12-7 ข้อตกลงความร่วมมือกบัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน (STEM Education) 

C.12-8 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีทวาย 

C.12-9  โครงการอบรมหลกัสตูรสมรรถนะทางด้านมาตรวิทยาสําหรับวิศวกร   

C.12-10 โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือชมุชน 

C.12-11 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ครัง้ท่ี 8  

C.12-12 โครงการฝึกอบรมหลกัสตูร “Enhancement Engineering Laboratory Instruction Competency” ให้ลาว 
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ตัวบ่งชี ้C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 

1. ผลประเมินความพงึพอใจการสง่เสริมสนบัสนนุศิลปะและวฒันธรรมไมน้่อยกวา่ 4.00 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

 คณะได้กําหนดแนวทางในการดําเนินงานส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวฒันธรรมท่ีอาจกล่าวได้ว่าเป็นวฒันธรรม

องค์กรท่ีชัดเจน โดยการกําหนดให้กิจกรรมในด้านนีต้้องมีการดําเนินงานด้วย 2 ส่วนหลัก คือ โครงการท่ีคณะหรือ

ภาควิชาดําเนินงาน และโครงการท่ีนกัศกึษาดําเนินการ ดงัแสดงในรูปท่ี C13.1 ทัง้นี ้เพ่ือให้ทัง้บุคลากรและนกัศกึษา

ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดงักล่าว อนันํามาซึ่งความตระหนกัถึงการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมอย่างแท้จริง 

และกําหนดให้จะต้องมีโครงการท่ีดําเนินการแบบบูรณาการพันธกิจและสะท้อนอัตลกัษณ์ของคณะ ท่ีกําหนดไว้ว่า

บณัฑิตท่ีคิดเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น  โดยในบางกิจกรรมได้มีการขยายผลไปสู่หน่วยงานอ่ืน เช่น การแสดงกลองยาว

พืน้บ้านท่ีได้รับเชิญจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัให้ร่วมแสดงอยู่เป็นประจําอย่างตอ่เน่ือง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี C.13.1 สรุปกลไกในการดําเนินงานสง่เสริมสนบัสนนุศิลปะและวฒันธรรม 

 

คณะกําหนดนโยบายการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมในแผนปฏิบติัการตามแผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์

อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม คณุธรรมและจริยธรรม  

ในสว่นของนกัศกึษากําหนดไว้ในแผนกิจกรรมสโมสรนกัศกึษา (วาระท่ี 4.5) ประจําปีการศกึษาทุกปีการศกึษา  โดยมี

การกําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัด ระยะเวลา งบประมาณและผู้ รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ของคณะ   ซึง่ทุกโครงการได้ดําเนินงานแบบ PDCA ตัง้แต่เสนอโครงการ เม่ือได้รับ

อนมุติัจงึดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด และเม่ือสิน้สดุโครงการจะมีการสรุปผลและประเมินผลในรายงานแผน/ผล

ปฏิบติังาน ประจําปีงบประมาณทุกปี ส่วนโครงการท่ีนกัศกึษาดําเนินการจะมีการสรุปผลและประเมินผลเข้าท่ีประชุม

คณะกรรมการกิจการนกัศกึษา เพ่ือพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงในการดําเนินงานครัง้ตอ่ไป     

ปีการศกึษา 2562 คณะและภาควิชามีการดําเนินงาน ดงันี ้

1. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (ทอดผ้าป่าการศึกษา) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ทําการทอดผ้าป่า

การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านต้นกระบก  ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จนัทบุรี เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2562  เพ่ือเป็น

การทํานบํุารุงพระพทุธศาสนาให้ยัง่ยืนสืบตอ่ไป   

การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการท่ีคณะและภาควิชาดําเนินงาน โครงการท่ีนกัศึกษาดําเนินการ 

โครงการท่ีได้ดําเนินการแบบบูรณาการพนัธกิจและสะท้อนอตัลกัษณ์ของคณะ  

(บัณฑิตท่ีคิดเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็น)

นโยบายการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมในแผนปฏิบัติการตามแผนพฒันา
การศึกษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม คณุธรรมและจริยธรรม 

แผนกิจกรรมสโมสรนกัศึกษา (วาระท่ี 4.5) ประจําปี
การศึกษาทกุปีการศึกษา  สอดคล้องกับอตัลกัษณ์ 

เอกลกัษณ์ของคณะ 
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3. โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม ่เม่ือวนัท่ี 11-12 มิถนุายน 2562 โดยมีการแบ่งกลุม่

จดักิจกรรม “หลกัธรรมาภิบาลกบัการศกึษา” เพ่ือให้ความรู้หลกัธรรมาภิบาลและปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม ความสามคัคี 
และความรับผิดชอบให้กบันกัศกึษา โดยตัง้เป้าหมายผู้ เข้าร่วมโครงการ 450 คน ผลดําเนินงานมีผู้ เข้าร่วมโครงการ 483 คน 

4.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ส่งบุคลากร จํานวน 10 คนเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ  เร่ือง “การบริหาร
จดัการด้วยหลกัธรรมาภิบาล” ซึง่จดัโดยมหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2563 เพ่ือปลกูฝังจิตสํานกึและทศันคติท่ี
ดีในการปฏิบติังาน อนัเป็นการสร้างรากฐานให้ระบบการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยัดําเนินการอย่างมีคณุธรรม  

5. โครงการร่วมใจแตง่กายด้วยผ้าไทย (ทกุวนัศกุร์) ตลอดปีการศกึษา  เน่ืองจากผ้าไทยเป็นผ้าพืน้เมืองเกิดมา
จากภมิูปัญญาและฝีมือคนไทยท่ีรู้จกัและกลา่วขานกนัไปทัว่โลก  ซึง่ถือเป็นเอกลกัษณ์ไทยอย่างหนึ่งท่ีควรรักษาไว้และ
ยงัเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เห็นความสําคญัของผ้าไทยจึงได้จัดทํา
โครงการแตง่กายด้วยผ้าไทย เพ่ือสวมใสเ่ม่ือถงึเทศกาลวนัสําคญัตา่ง ๆ หรือมีกิจกรรมร่วมงานกบัหน่วยงานภายนอกก็
จะมีการแต่งกายด้วยผ้าไทยเสมอจนได้รับคําชมอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น แต่งกายด้วยผ้าไทยในงานประชุมวิชาการ       
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมระดบัชาติ (ครัง้ท่ี 1-11) และระดบันานาชาติ (ครัง้ท่ี 1-6)  เข้าร่วมในพิธีถวายสตัย์ปฏิญาณเป็น
ข้าราชการท่ีดีของแผ่นดิน เป็นต้น  แต่ในปีนีเ้กิดการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID 19 ทําให้การดําเนินงานต่าง ๆ 
ต้องลดลงหรือจัดในรูปแบบออนไลน์    แต่อย่างไรก็ตาม คณะยังคงใส่ผ้าไทยเหมือนเดิม แต่ปรับเปลี่ยนเป็นผ้าไทย  
ภาคไหนของก็ได้ของประเทศไทย โดยมิได้ทําโครงการขอเสนอซือ้ผ้าไทยเหมือนปีก่อน 

โครงการท่ีได้ดําเนินการแบบบูรณาการพันธกิจและสะท้อนอตัลกัษณ์ของคณะ  (บัณฑิตท่ีคิดเป็น ทําเป็น 
ถ่ายทอดเป็น) ได้แก่ 
 6. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ครัง้ท่ี 8 ณ วดัเภตราสขุารมย์  ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง  เม่ือวนัท่ี 
7-8 ธนัวาคม 2562 เป็นการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม โดยให้นกัศกึษาภาควิชาครุศาสตร์
ไฟฟ้าได้ใช้วิชาความรู้ท่ีได้ศกึษามาในรายวิชา 020213004 Electrical Engineering Practice I และวิชา 020213005 
Electrical Engineering Practice II ไปช่วยปรับปรุงระบบไฟฟ้าท่ีวดัและฝึกสอนวิขาไฟฟ้าให้กบัอาจารย์ นกัศกึษาและ
ชาวบ้าน ซึง่เป็นการปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะให้นกัศกึษา รวมทัง้แสดงออกถงึการคิดเป็น ทําเป็น 
ถ่ายทอดเป็นให้กบัอาจารย์ นกัศกึษาและชาวบ้านในชมุชน  มีผู้ เข้าร่วมโครงการ 130 คน 

ผลการดําเนินงานด้านนีน้อกจากจะปลกูฝังให้บคุลากรและนกัศกึษาได้ร่วมกนัสบืสานศิลปะและวฒันธรรมอนัดีงาม
ของคณะและสงัคมแล้ว ยงัได้สร้างเครือข่ายกบัชมุชนในหลายภมิูภาคอย่างตอ่เน่ือง อาทิเช่น โครงการท่ี 6 มีหน่วยงาน
ให้การสนบัสนนุสิ่งของและเงินเพ่ือสมทบทนุสนบัสนนุการดําเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชน 

โครงการท่ีนกัศกึษาดําเนินการ โดยคณะกรรมการสโมสรนกัศกึษาร่วมกบัคณะ ดงันี ้
1. โครงการไหว้ครูคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม จดัเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 เป็นการแสดงความเคารพต่อ

ครูอาจารย์และปลกูจิตสํานกึให้นกัศกึษามีความกตญั�กูตเวทีตอ่ครู อาจารย์  ซึง่คณะได้ดําเนินการมาทุกปีการศกึษา 
ร่วมกบัมหาวิทยาลยัและจดัท่ีคณะเองด้วย รวมทัง้มีการประกวดพานไหว้ครูของนกัศกึษา  หลงัจากจบกิจกรรมไหว้ครู
แล้วนกัศกึษาจะรวมตวักนัทําความสะอาดบริเวณศาลประจําคณะทกุปี จนกลายเป็นวฒันธรรมท่ีปฏิบติัตอ่เน่ือง 
 2. โครงการค่ายวนัเด็ก ณ โรงเรียนบ้านซบัผาสกุ ตําบาลนิคมลํานารายณ์ อําเภอชยับาดาล  จงัหวดัลพบุรี  เม่ือ
วนัท่ี 10-12 มกราคม 2563 เป็นการบรูณาการการเรียนการสอนกบัการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม โดยให้นกัศกึษาได้ใช้
วิชาความรู้ท่ีได้ศกึษามาในรายวิชา 020213005 Electrical Engineering Practice II  ไปช่วยพฒันาปรับปรุงอาคาร
เรียนและอุปกรณ์การเรียนให้กบัโรงเรียนและนักเรียนในถ่ินทุรกันดาร  เป็นการส่งเสริมให้นักศกึษา ซึ่งเป็นการปลกูฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะให้นักศึกษา รวมทัง้แสดงออกถึงการคิดเป็น ทําเป็น ถ่ายทอดเป็นให้กับโรงเรียน 
นกัเรียน และชาวบ้านในชมุชนให้เห็นความสําคญัของการศกึษามากขึน้   
 โครงการตา่ง ๆ ท่ีนกัศกึษาได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว จะมีการสรุปผลการดําเนินงาน และปัญหา/อปุสรรคใน
การดําเนินงาน รวมทัง้งบประมาณท่ีใช้ไปว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ในแผนกิจกรรมหรือไม่ เพ่ือนําผลมาปรับปรุง
การดําเนินงานในครัง้ต่อไปในท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาจากผลการดําเนินงานด้านการส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมของคณะมีการจดัทําแผนปฏิบติังานไว้อย่างชดัเจน และมีการกํากบัการดําเนินกิจกรรมอย่างชดัเจน โดย
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กิจกรรมตา่ง ๆ จะเห็นวา่นอกจากเป็นการสง่เสริมทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมแล้วยงัสามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ 
ในรายวิชาท่ีเรียนให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย นอกจากนีผ้ลลพัธ์ท่ีได้จากบางโครงการยังเป็นการปลูกฝังให้
ผู้ เรียนได้รู้จกัเสียสละ ทํางานร่วมกนัเป็นหมูค่ณะได้ดีด้วย   
 
สรุปคะแนนการประเมินระดับคณะ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

การสง่เสริมสนบัสนนุศิลปะและวฒันธรรม 3 4 5 5 5 
 
สรุป ผลการดาํเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง)  

ผลประเมินความพงึพอใจการสง่เสริมสนบัสนนุศิลปะและวฒันธรรมไมน้่อยกวา่ 4.00  มีผลการดําเนินงานสงู
กวา่คา่คาดหวงัท่ีกําหนดไว้ มีคา่คะแนนเฉลี่ย 5.00  

 
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต 

อาจบรูณาการกิจกรรมสง่เสริมสนบัสนนุศิลปะและวฒันธรรมให้เป็นสว่นหนึง่ของการอบรมนกัศกึษาตาม
เกณฑ์ของครุสภาในการทํากิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ของหลกัสตูร 
 

ผลการประเมินตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 

การสง่เสริมสนบัสนนุศิลปะและวฒันธรรม 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. 



96 

 
เอกสารอ้างองิ 

C.13-1 แผนปฏิบติัการ ประจําปี คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี 

C.13-2 แผนกิจกรรมนกัศกึษา  

C.13-3 โครงการทอดผ้าป่าการศกึษา 

C.13-4 โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม ่  (https://1th.me/YoSsr) 

C-13-5 โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง “การบริหารจดัการด้วยหลกัธรรมาภิบาล”    

 C.13-6 ผ้าไทย 

C.13-7 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสวา่ง ครัง้ท่ี 8 

C.13-8 โครงการไหว้ครู   (https://https://1th.me/eEVrP) 

C.13-9 คา่ยวนัเดก็ 

 C.13-10 รายงานการประชมุคณะกรรมการกิจการนกัศกึษา ครัง้ท่ี 1/2562 

https://1th.me/YoSsr
https://1th.me/eEVrP
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ตัวบ่งชี ้S.1 จาํนวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 

1. มีจํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์เฉลี่ยรวมตอ่คน ไมน้่อยกวา่ 220,000 บาท 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

คณะมีการสง่เสริม สนบัสนนุให้เกิดการผลิตงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ โดยเฉพาะด้านการจดัสรรเงิน และการ

แสวงหาแหลง่ทนุสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ มีการจดัทําแผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ระยะ 5 ปี) ในประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3 เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจยั พฒันา  

และสร้างสรรค์นวตักรรม ดงันี ้

         เป้าประสงค์ท่ี 3.1  เป็นมหาวิทยาลยัวิจยัเพ่ือการจดัอนัดบัและการนําไปใช้ประโยชน์ 

         - กลยทุธ์ท่ี 2 สนบัสนนุทนุวิจยัภายในมหาวิทยาลยัและแสวงหาแหลง่ทนุวิจยัจากภายนอก 

        มหาวิทยาลยัได้จดัตวัเองอยู่ใน กลุม่ ค1 ซึง่เน้นการวิจยั อยู่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย สกอ. 

ได้กาํหนดเงนิสนับสนุนต่อคนไว้ที่ 220,000 บาท  ซึง่ถ้าดจูากข้อมลูประกอบย้อนหลงัตัง้แตปี่การศกึษา 2556 จนถงึ 

2562 จะมีเงินสนบัสนนุงานวิจยัตอ่คนสงูกวา่เกณฑ์คา่เฉลี่ยของ สกอ. ท่ีกําหนดไว้   
 

ข้อมูลพืน้ฐานในภาพรวมของคณะ 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1. จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยั

หรืองานสร้างสรรค์ 

บาท  24,680,137.85   88,680,760.00   46,932,196.83   65,754,756.71   29.346,511.04       52,232,892.21       32,236,917.90 

•  ภายในมหาวิทยาลยั บาท     3,854,900.00     3,704,400.00     4,000,000.00     8,180,000.00   7,990,000.00      5,050,000.00       2,745,000.00 

•  ภายนอกมหาวิทยาลยั บาท  20,825,237.85   84,976,360.00   42,932,196.83   57,574,756.71 21,356,511.04   47,182,892.21   29,216,917.90  

2. จํานวนอาจารย์ประจําและ

นกัวิจยั 

คน 107 108 112 108 108 110 106 

3. จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยั

และงานสร้างสรรค์ต่อจํานวน

อาจารย์ประจําและนกัวิจยั 

บาทต่อ

คน 

       230,655.49        821,118.15        419,037.47      608,840.34     271,726.95          474,844,47          301,527.53 

 

จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยั   =   จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัจากภายในและภายนอก 

                                                               จํานวนอาจารย์ประจําและนกัวิจยั 

 =   2,745,000.00 + 29,216,917.90   =   31,961,917.90 
                106 

                                             =    301,527.53  บาทตอ่คน 
 

รายการ 
ปีการศึกษา ค่าคาดหวัง 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
จํานวนเงินสนบัสนนุงานวจิยั/ 

งานสร้างสรรค ์
230,655.49 821,118.15 419,037.47 608,840.34 271,726.95 474,544.47 301,527.53 220,000.00 
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 ผลการดําเนินงานในปีการศกึษา 2562 มีจํานวนเงินสนบัสนนุการวิจยัและงานสร้างสรรค์ต่ํากวา่ในปีการศกึษา 

2561 อาจสืบเน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จะสงัเกตได้จากเงินทนุวิจยัจากหน่วยงานภายในท่ีลดลง ซึง่สอดคล้อง

กบัเงินทนุวิจยัจากหน่วยงานภายนอก นอกจากนี ้ ยงัพบว่าจํานวนนกัวิจยัท่ีขอทนุจากหน่วยงานภายนอกมีจํานวนเพ่ิมขึน้

และเป็นอาจารย์ท่ีบรรจใุหม ่  อย่างไรก็ตาม คณะยงัเห็นความสําคญัในเร่ืองนีอ้ยู่โดยได้จดัทําปฏิทินทนุสนบัสนนุการวิจยั

สําหรับเผยแพร่ให้บคุลากรในคณะทราบถงึแหลง่ทนุและรายละเอียดตา่ง  ๆท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ทนุจากหน่วยงานตา่ง  ๆผ่านทาง

เวบ็ไซต์   

 
รูปท่ี S 1.1 เงินทนุสนบัสนนุการวิจยัตอ่อาจารย์ประจํา 

 

สรุป ผลการดาํเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง)  
ผลประเมินเงินทนุวิจยัตอ่อาจารย์ประจําพบวา่มีคา่มากกว่าคา่คาดหวงัท่ีได้ตัง้ไว้โดยใช้เกณฑ์ของ สกอ. ในการ

พิจารณา 220,000 บาท ตอ่คน  

 

แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต 
คณะอาจจําเป็นต้องทําการหาเครือข่ายหรือหน่วยงานภายนอกท่ีสนบัสนนุทนุวิจยัและสง่เสริมการวิจยัให้

หน่วยงานภายนอก เพ่ือทําการสง่เสริมการทํางานวิจยัของบคุลากรอย่างตอ่เน่ือง 
 
การประเมินตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 

จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 5 
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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 

S.1-1  ทนุวิจยัภายนอก ปี พ.ศ. 2562 

S.1-2  ทนุวิจยัภายใน ปี พ.ศ. 2562 
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ตัวบ่งชี ้S.2 Student Mobility – Inbound/outbound, part-time/full/time of International Students 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง)  

1. มีจํานวนนกัศกึษาแลกเปลี่ยน และ/หรือนกัศกึษาต่างชาติท่ีลงทะเบียนเรียนไมน้่อยวา่ 10 คน ตอ่ปีการศกึษา 
 
รายงานผลการดาํเนินงาน 
 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนนกัศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2555 โดยมีทัง้แบบ Inbound 
และ Outbound จากประเทศตา่ง ๆ ในภมิูภาคอาเซียนและนอกอาเซียน โดยมีประเทศท่ีมีการแลกเปลี่ยนนกัศกึษา
รวม 5 ประเทศ ดงัสรุปในภาพท่ี S.2.1 โดยการแลกเปลี่ยนนกัศกึษาในภมิูภาคอาเซียนแบบ Inbound มีกรมความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ เป็นผู้สนบัสนนุทนุการศกึษาสําหรับนกัศกึษาแลกเปลี่ยนแบบ 
Full Time และแบบท่ีลงทะเบียนเรียนในหลกัสตูร (Subjects in Course) สว่นการแลกเปลี่ยนนกัศกึษาไทยกบั
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มจพ. และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นผู้สนบัสนนุให้นกัศกึษาได้ไปฝึกสหกิจศกึษา (Internship) เป็นเวลา 1 ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี S.2.1 ภาพรวมการแลกเปลีย่นนกัศกึษาปีการศกึษา 2562 
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 สําหรับผลการแลกเปลี่ยนแบบ Full Time และ Internship ระหว่างปีการศกึษา 2557-2562 แสดงดงัรูปท่ี S.2.2  

ในปีการศึกษา 2562 มียอดจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนลดลง แต่ยังมีจํานวนสูงกว่าค่าคาดหวังท่ีกําหนดไว้ ในปี

การศึกษา 2562 มีจํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีลงทะเบียนเรียนในหลกัสูตรจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว จํานวน  13 คน และจากประเทศเยอรมนันี 1 คน ตามลําดบั และมีการส่งนกัศกึษาของคณะไปฝึกสหกิจ

ศึกษา (Out Bound) ครัง้แรกเม่ือปีการศึกษา 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 2 คน  โดยมีสาระการ

ดําเนินงานดงัตอ่ไปนี ้

 คณะมีการกําหนดการดําเนินงานด้านนีไ้ว้ในคํารับรองการปฏิบัติงานทุกปีงบประมาณ สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ของมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 

บริหารจดัการหลกัสตูรเพ่ือการผลิตบณัฑิตท่ีพงึประสงค์  เป้าประสงค์ท่ี 2.1 หลกัสตูรมีความชดัเจนและมีจดุเดน่สามารถ

ตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมและสงัคม  ตวัชีว้ดั 2.1.9 จํานวนหลกัสตูรท่ีมีนกัศึกษาต่างชาติลงทะเบียน

หรือนกัศกึษาแลกเปลี่ยน  โดยมีการกําหนดหน่วยนบั  ค่าเป้าหมายตวัชีว้ดัไว้อย่างชดัเจน เพ่ีอจะได้ติดตามรายงานผล

การดําเนินงาน เพ่ือนําผลมาเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาปรับปรุงสําหรับปีต่อไป  ซึ่งคณะได้ดําเนินการรับ

นกัศกึษาตา่งชาติมาตัง้แตปี่การศกึษา 2555 ระดบัปริญญาตรี  จํานวน 1 คน จากประเทศกมัพชูา  

 ปีการศกึษา 2557 คณะได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกบัสํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (สอศ.) 

เพ่ือร่วมกนัขบัเคลื่อนการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. 2552-2561 ของกระทรวงศกึษาธิการ ตามโครงการ    

จดัการศกึษา เพ่ือพฒันาผู้บริหารด้านอาชีวศกึษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ภายใต้ความ

ร่วมมือทางวิชาการระหวา่ง ไทย-ลาว ตามแผนงานด้านอาชีวศกึษาของสํานกังานความร่วมมือ เพ่ือการพฒันาประเทศ 

(สพร.เดิม) กรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ระดบัปริญญาโท รุ่นละ 2 ปี  ตัง้แต่ภาคเรียนท่ี 3/2557 

รุ่นท่ี 1 จํานวน 12 คน  

 ปีการศกึษา 2558 คณะร่วมมือกบักรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ จดัโครงการ   

จัดการศกึษาระดบัปริญญาโทให้แก่ชาวเมียนมาร์ จํานวน 8 คน ภายใต้โครงการพฒันา Technological University of 

Dawai (TU) and Technical High School of Dawai (GTHS)  

 ปีการศกึษา 2559  ได้รับนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้บริหารด้านอาชีวศึกษาจากสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จํานวน 12 คน  

 ปีการศกึษา 2560 ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัพฒันาครูอาชีวศกึษา กรมอาชีวศกึษา 

กระทรวงศกึษาธิการและการกีฬา ของ สปป.ลาว มีโครงการท่ีจะแลกเปลี่ยนนกัศกึษา และได้ดําเนินการแลกเปลี่ยนนกัศกึษา

จากสถาบนัดงักล่าว จํานวน 3 คน เพ่ือเข้าฝึกปฏิบติัการสอนท่ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล จํานวน 2 คน และสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธาและการศกึษา จํานวน 1 คน เป็นระยะเวลา  3 เดือน ระหว่างวนัท่ี 19 มีนาคม  ถงึ 19 มิถนุายน 2561  

 ปีการศกึษา 2561 ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัพฒันาครูอาชีวศกึษา กรมอาชีวศกึษา 

กระทรวงศกึษาธิการและการกีฬา ของ สปป.ลาว มีโครงการท่ีจะแลกเปลี่ยนนกัศกึษา และได้ดําเนินการแลกเปลี่ยนนกัศกึษา

จากสถาบนัดงักล่าว จํานวน 3 คน เพ่ือเข้าฝึกปฏิบติัการสอนท่ีสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล จํานวน 2 คน และสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธาและการศกึษา จํานวน 1 คน เป็นระยะเวลา  3 เดือน ระหว่างวนัท่ี 19 มีนาคม  ถงึ 19 มิถนุายน 2561  

 ปีการศกึษา 2562 ตามโครงการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาผู้บริหารด้านอาชีวศกึษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งไทย-ลาว กรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ กระทรวง

ตา่งประเทศ ระดบัปริญญาโท จํานวน 7 คน และได้ดําเนินการแลกเปลี่ยนนกัศกึษาจากประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 1 คน 

เข้าฝึกงานท่ีภาควิชาครุศาสตร์โยธา ระยะเวลา 3 เดือน (วนัท่ี 28 มิถนุายน ถงึ 5 กนัยายน 2562) และจากประเทศ

เวียดนาม จํานวน 1 คน เพ่ือเข้าฝึกสอนภาษาองักฤษให้กบับุคลากรของคณะ เป็นระยะเวลา 3 เดือน (วนัท่ี 19 สิงหาคม  ถงึ 

19 พฤศจิกายน  2562)  

 จากการลงนามความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา ของ สปป. ลาว ซึ่งมีระยะเวลา 3  ปี         

(พ.ศ. 2560-2563) นัน้  ทําให้คณะจดัฝึกอบรมครูจาก สปป. ลาวอย่างต่อเน่ือง  โดยในปีการศกึษา 2562 นี ้จดัฝึกอบรม
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โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสตูร “Enhancement Engineering Laboratory Instruction Competency” ให้คณาจารย์

สถาบนัพฒันาอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการและกีฬา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ระหว่างวนัท่ี 2-18 

กันยายน 2562 ซึ่งเป็นคู่สญัญาตามข้อลงนามความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ On the Job Training on “Improvement  

Skill  in Engineering Laboratory” ครัง้ท่ี 4 (OJTs) ให้กบัอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีทวาย และ

วิทยาลยัเทคนิคทวาย  ระหวา่งวนัท่ี 16-20 ธนัวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีทวาย ประเทศเมียนมา 

  จากการกําหนดนโยบายคณุภาพต้องมีจํานวนนกัศกึษาและ/หรือนกัศกึษาต่างชาติท่ีลงทะเบียนเรียนไมน้่อยกว่า 

10 คนตอ่ปีการศกึษา เพ่ือเป็นเป้าหมายในการดําเนินงานในตวับ่งชีนี้ ้คณะได้มีกลยทุธ์ท่ีสําคญัดงันี ้ 

 1. กลยทุธ์การแสวงหาการสนบัสนนุ  โดยการให้ความช่วยเหลืออย่างตอ่เน่ืองในโครงการหรือกิจกรรมตา่ง ๆ 

ของหน่วยงานท่ีจะสนบัสนนุภารกิจเก่ียวกบันกัศกึษาแลกเปลี่ยน อาทิเช่น  กรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ กระทรวง

ตา่งประเทศ และ GIZ เพ่ือรับนกัศกึษาตา่งชาติทดแทนผู้ ท่ีจะสําเร็จการศกึษาในแต่ละปีการศกึษา  

 2. กลยทุธ์การกํากบัดแูล  โดยมีการแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาประจําชัน้  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์

ผู้ดแูลนกัศกึษาแลกเปลี่ยน ทัง้นี ้ เพ่ือควบคมุการดําเนินงานให้การแลกเปลี่ยนนกัศกึษาตา่งชาติสําเร็จการศกึษาตรงตาม

เวลาในหลกัสตูร และบรรลผุลกิจกรรมแลกเปลี่ยนนกัศกึษาทําให้คูค่วามร่วมมือกบัคณะมีความประทบัใจ 

 สิ่งท่ีสามารถทําได้เพ่ิมเติมในอนาคตคือ การติดตามนกัศกึษาแลกเปลี่ยนวา่ได้นําความรู้ท่ีได้รับจากการเรียน  

การสอนไปใช้ในการทํางานได้ดีเพียงใด ผู้ ใช้งานหรือนายจ้างมีความพึงพอการทํางานของนกัศกึษาแลกเปลี่ยนในระดบัใด  

 
จาํนวนนักศึกษาต่างชาตทิี่ลงทะเบียน 

ปีการศึกษา 
ประเภท

นักศึกษา 
จาํนวน สาขาวชิา ประเทศ หมายเหตุ 

2555 Full Time 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT)  กมัพชูา  เข้า 1/2555 

  1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT)  กมัพชูา จบ 2/2557 

1 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT)    กมัพชูา  เข้า 1/2557 

12 บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (TEM) รุ่น 1 สปป.ลาว เข้า 3/2557 

   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 

12 บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (TEM) รุ่น 1 สปป.ลาว จบ 2/2558 

   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 
 
 
 
 
 

2557 

2558 

2559 Full Time 

Full Time 

Full Time 
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ปีการศึกษา 
ประเภท

นักศึกษา 
จาํนวน สาขาวชิา ประเทศ หมายเหตุ 

  

 

 

Full Time 

10 บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (TEM) รุ่น 2 สปป.ลาว จบ 2/2560 

 1 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT) กมัพชูา  จบ 2/2560 

 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 

 1 บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา DVTM เยอรมนันี เข้า 1/2560 

2561 Full Time 

 2 วิศวกรรมเคร่ืองกล (MTM)  สปป.ลาว  เข้า 1/2561 

 1 คอมพิวเตอร์ศกึษา (MTCT)   สปป.ลาว  เข้า 1/2561 

 3 วิศวกรรมไฟฟ้า (MTE)   สปป.ลาว เข้า 1/2561 

 1 บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (DVTM)  เยอรมนันี  

2562 Full Time 

 2 วิศวกรรมเคร่ืองกล (MTM)  สปป.ลาว  

 1 คอมพิวเตอร์ศกึษา (MTCT)   สปป.ลาว  

 3 วิศวกรรมไฟฟ้า (MTE)   สปป.ลาว  

 1 บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (DVTM)  เยอรมนันี จบ 2/2562 

 3 วิศวกรรมเคร่ืองกล (MTM)  สปป.ลาว เข้า 1/2562 

 2 วิศวกรรมไฟฟ้า (MTE)   สปป.ลาว เข้า 1/2562 

1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพ่ือ

การศกึษา (MICT) 

สปป.ลาว เข้า 1/2562 

 

จาํนวนนักศึกษาแลกเปล่ียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ปี

การศึกษา

ประเภทนักศึกษา

แลกเปลี่ยน
จํานวน สาขาวิชา ประเทศ หมายเหตุ

2 วิศวกรรมเครื่องกล (TM) สปป.ลาว     2/2560

1 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE) สปป.ลาว ก.พ.-60

2561 Internship 2 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE) จีน ม.ค.-61

1 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE) อินโดนีเซีย ม.ค.-62

1 ภาษาต่างประเทศ เวียดนาม ก.พ.-62

2560 Inbound

2562 Inbound

2560 Full Time 

2561 Full Time 

2562 Full Time 
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จาํนวนนักศึกษาต่างชาตทิี่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร 

ปีการศึกษา 
นักศึกษาแลกเปล่ียน นักศึกษาต่างชาตทิี่ลงทะเบียนเรียน 

Inbound Outbound Full Time Part Time 
2555 - - 1 - 
2556 - - - - 
2557 - - 12 - 
2558 - - 19 - 
2559 - - 21 - 
2560 3  21 - 
2561 51 (ลาว) +16 (เมียนมาร์) 2 7 - 
2562 2 - 13 - 

  

จากการท่ีคณะได้มีโครงการความร่วมมือกบัหนว่ยงานภายนอกเพ่ือให้บริการวิชาการอยา่งต่อเน่ือง ทําให้มีหน่วยงาน

ตา่ง ๆ เป็นท่ีรู้จกัและได้สนบัสนนุทนุการศกึษาให้กบันกัศกึษาชาวตา่งชาติ เพ่ือศกึษาตอ่ในระดบัต่าง ๆ ของคณะอย่างต่อเน่ือง 

โดยการท่ีมีนกัศกึษาตา่งชาติเข้ามาเรียนหลกัสตูรตา่ง ๆ ภายในคณะ นอกจากจะเป็นการแลกเปลีย่นวฒันธรรมแล้ว ยงัเป็นการ

เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการและการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจดัการเรียนการสอนในระดบันานาชาติของคณะใน

หลกัสตูรต่างๆ ได้อีกด้วย ดงันัน้คณะจะต้องมีมาตรการในการแสวงหานกัศึกษาแลกเปลี่ยน และ/หรือนกัศึกษาต่างชาติให้     

เข้ามาศกึษาตอ่ในระดบัตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ืองตามนโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) ท่ีกําหนดไว้  
 

สรุป ผลการดาํเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง)  

มีจํานวนนกัศกึษาแลกเปลี่ยน และ/หรือนกัศกึษาตา่งชาติท่ีลงทะเบียนเรียนไมน้่อยว่า 10 คน ตอ่ปีการศกึษา ใน

ปีการศกึษา 2562 มีจํานวนนกัศกึษาแลกเปลี่ยนแบบนกัศกึษาแลกเปลี่ยน 2 คน นกัศกึษาต่างชาติท่ีลงทะเบียนเรียนแบบ

เตม็เวลา 13 คน ซึง่มีค่าสงูวา่ค่านโยบายคณุภาพท่ีกําหนดไว้  
 
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต 
อาจบรูณาการกิจกรรมสง่เสริมสนบัสนนุศิลปะและวฒันธรรมให้เป็นสว่นหนึง่ของการอบรมนกัศกึษาตาม

เกณฑ์ของครุสภาในการทํากิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ของหลกัสตูร 
 

ผลการประเมินตนเองระดับคณะ       คะแนนที่ได้ 

S.2 Student Mobility 5 
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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 

S.2-1 ทวาย (เมยีนมาร์) 

S.2-2 สปป.ลาว 

 S.2-3  นกัศกึษาแลกเปลี่ยน ปีการศกึษา 2562 
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ตัวบ่งชี ้S.3 Green University 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 

1. มีกิจกรรมและผลการดําเนินงานด้าน Green University ไมน้่อยกวา่ 4 โครงการ 
 

รายงานผลการดาํเนินงาน 

 คณะได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัการสิ่งแวดล้อมและอนรัุกษ์พลงังาน โดยในการดําเนินการมีการ

กําหนดคา่เป้าหมายในการจดัการพลงังานในรอบปีไว้ 3 ข้อ ดงันี ้

1. สว่นงานมีการรณรงค์และประชาสมัพนัธ์ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าและกําจดัขยะแบบรีไซเคิล 

2. สว่นงานมีโครงการด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมและอนรัุกษ์พลงังาน ไมน้่อยกวา่ 2 โครงการ/กิจกรรม 

3. บคุลากรมีความพงึพอใจในการจดัการสิ่งแวดล้อมและอนรัุกษ์พลงังานอยู่ในระดบัมาก (มีคา่เฉลี่ยตัง้แต ่

3.75 ขึน้ไป) 

นอกจากนี ้ยงัได้มีการทําแผนปฏิบติังานประจําปีของสว่นงานตามกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั กลยทุธ์ท่ี 5.2.2  

โครงการสง่เสริมวฒันธรรมการจดัการพลงังานและสิ่งแวดล้อม โดยมีเกณฑ์การดําเนินงาน (คา่เป้าหมาย) 

1. มีโครงการด้านการจดัการพลงังานและสิ่งแวดล้อมไมน้่อยกวา่ 2 โครงการ/กิจกรรม 

2. บคุลากรมีความพงึพอใจในการจดัการสิ่งแวดล้อมและอนรัุกษ์พลงังานอยู่ในระดบัมาก (มีคา่เฉลี่ยตัง้แต ่

3.75 ขึน้ไป)  

            และได้กําหนดคา่เป้าหมายในการทํางานตามคํารับรองการปฏิบติังานของสว่นงาน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ระดบัผลสมัฤทธ์ิของการดําเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลยัสีเขียว    

     เกณฑ์การรับรอง : ระดบั 5 มีการขยายผลไปสูบ่คุลากรกลุ่มอ่ืน สง่เสริมให้เกิดการริเร่ิมโครงการและสร้าง

เครือข่ายใหม ่ๆ 

  2. จํานวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/งานวิจยั/นวตักรรมท่ีสง่เสริมวฒันธรรมสีเขียวในรอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

                  เกณฑ์การรับรอง : 4 โครงการ (คณะ)      

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีสง่เสริมสนบัสนนุการดําเนินงานด้าน Green University ภายในมหาวิทยาลยั 

ในรอบปีงบประมาณ 2563  

    เกณฑ์การรับรอง : 4 กิจกรรม 4 โครงการ (คณะ)      

4. ระดบัผลสมัฤทธ์ิในการลดการใช้กระดาษ/พลาสติกภายในสว่นงาน ในรอบปีงบประมาณ  2563 

    เกณฑ์การรับรอง : ระดบั 4  มีการประเมินผลสมัฤทธ์ิของการดําเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

ในกรอบการดําเนินงานได้กําหนดให้มีมาตรการสง่เสริมการใช้พลงังานและทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ตามแนวทาง

ท่ีมหาวิทยาลยักําหนด  วิธีการประหยดัทรัพยากรและอนรัุกษ์พลงังาน  มาตรการประหยดัทรัพยากรและอนรัุกษ์พลงังาน   

โดยผลการดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการฯ ได้กําหนดไว้สามารถสรุปโครงการและกิจกรรมหลกั ได้ดงันี ้ 

1) โครงการ : การปรับเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศประหยดัไฟเบอร์ 5 

2) กิจกรรม : การใช้หลอดไฟฟ้าแบบ LED แทนหลอดฟลอูอเรสเซนต์และแบบไส้ 

3) กิจกรรม : การปลกูต้นไม้สีเขียวบริเวณรอบอาคารและลานจอดรถยนต์ 

4) โครงการ : การปรับปรุงผนงัอาคารเพ่ือใช้เป็นชอ่งระบายอากาศ 
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ลําดับ รายการ/กจิกรรม/ตัวชีวั้ด (ค่าเป้าหมาย) จาํนวน ผลการดาํเนินงาน บรรลุ 

ค่าเป้าหมายคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในการจัดการพลังงานไฟฟ้า ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. สว่นงานมีการรณรงค์และประชาสมัพนัธ์ลดการใช้

พลงังานไฟฟ้าและกําจดัขยะแบบรีไซเคิล 

หน่วย มีการรณรงค์อย่างตอ่เน่ือง

ทกุภาคการศกึษา (2 ครัง้) 

 

2. สว่นงานมีโครงการด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมและ

อนรัุกษ์พลงังาน ไมน้่อยกวา่ 2 โครงการ/กิจกรรม 

จํานวน จํานวน 4 กิจกรรม 

จํานวน 3 โครงการ 

 

3. บคุลากรมีความพงึพอใจในการจดัการสิ่งแวดล้อม

และอนรัุกษ์พลงังานอยู่ในระดบัมาก  

(มีคา่เฉลี่ยตัง้แต ่3.75 ขึน้ไป) 

คา่เฉลี่ย อยู่ระหวา่งการดําเนินการ - 

แผนปฏบิัตงิานประจาํปีของส่วนงาน 

1. มีโครงการด้านการจดัการพลงังานและสิ่งแวดล้อม

ไมน้่อยกวา่ 2 โครงการ/กิจกรรม 

จํานวน จํานวน 4 กิจกรรม 

จํานวน  3 โครงการ 

 

2. บคุลากรมีความพงึพอใจในการจดัการสิ่งแวดล้อม

และอนรัุกษ์พลงังานอยู่ในระดบัมาก (มีคา่เฉลี่ย

ตัง้แต ่3.75 ขึน้ไป) 

คา่เฉลี่ย อยู่ระหวา่งการดําเนินการ - 

คาํรับรองการปฏบิัตงิานของส่วนงาน 

1. ระดบัผลสมัฤทธ์ิของการดําเนินงานตามเกณฑ์

มหาวิทยาลยัสีเขียว  

เกณฑ์การรับรอง : ระดบั 5  มีการขยายผลไปสู่

บคุลากรกลุม่อ่ืน สง่เสริมให้เกิดการริเร่ิมโครงการ

และสร้างเครือข่ายใหม ่ๆ   

 อยู่ระหวา่งการดําเนินการ

สรุปผลในรอบ 12 เดือน 

- 

2. 

 

จํานวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/งานวิจยั/

นวตักรรมท่ีสง่เสริมวฒันธรรมสีเขียวในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จํานวน จํานวน 4 โครงการ  

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีสง่เสริมสนบัสนนุการ

ดําเนินงานด้าน Green University ภายใน

มหาวิทยาลยั ในรอบปีงบประมาณ 2563 

จํานวน จํานวน 4 กิจกรรม 

จํานวน 4 โครงการ 

 

4. ระดบัผลสมัฤทธ์ิในการลดการใช้กระดาษ/

พลาสติกภายในส่วนงาน ในรอบปีงบประมาณ 2563 

เกณฑ์การรับรอง : ระดบั 4    มีการประเมิน 

ผลสมัฤทธ์ิของการดําเนินงานเป็นลายลกัษณ์

อกัษร 

ระดับ อยู่ระหวา่งการดําเนินการ - 
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จากผลการดําเนินงานของโครงการและกิจกรรมตา่ง ๆ ในภาพรวมเม่ือวิเคราะห์คา่เฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลงัตัง้แต่

ปีงบประมาณ 2558 ถงึ 2562 โดยพิจารณาจากคา่พลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ในปีงบประมาณและจํานวนนกัศกึษาท่ี

ลงทะเบียนในปีการศกึษา พบวา่มีอตัราการใช้พลงังานไฟฟ้าเฉลี่ย 660.31 หน่วย/คน ซึง่ใช้เป็นคา่กลางในการพิจารณา

การประหยดัพลงังานไฟฟ้า  เม่ือเทียบกบัปีงบประมาณ 2562 พบวา่มีคา่อตัราการใช้ไฟฟ้าเท่ากบั 643.74 หน่วย/คน 

ซึง่ต่ํากวา่ค่าเฉลี่ยกลางท่ีได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการประหยดัพลงังานไฟฟ้า  โดยจะพบวา่ตัง้แตมี่นโยบายมหา

วิยาลยัสีเขียวและมีคณะกรรมการทํางานเพ่ือขบัเคลื่อนในประเดน็นี ้ ทําให้สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าลดลงจาก

ปีงบประมาณ 2558 และ 2559  คณะจะดําเนินการทบทวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสง่ผลกระทบตอ่การประหยดัพลงังาน

ในปีงบประมาณถดัไปและติดตามการประเมินผลของโครงการให้ครบถ้วนตามท่ีได้กําหนดเม่ือสิน้ปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม 

จํานวนกิจกรรมและโครงการด้านการดําเนินงาน Green University มีจํานวนมากกวา่นโยบายคณุภาพกําหนด (คา่

คาดหวงั) กําหนดไว้ ซึง่สามารถสะท้อนผลสําเร็จของกิจกรรมและโครงการตา่ง  ๆ ตอบโจทย์ทัง้ในสว่นของประกนัคณุภาพ

การศกึษา กลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั และคํารับรองการปฏิบติังานอย่างครบถ้วน บางโครงการเป็นโครงการท่ีทนัสมยั

สามารถนําไปขยายผลให้กบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้  

 

ปีงบประมาณ 
ปริมาณไฟฟ้า 

(หนว่ย) 

จํานวนนกัศกึษา 

(คน) 

อตัราการใช้ไฟฟ้า 

(หนว่ย/คน) 

2558 1,081,667.00 1,615 669.76 

2559 1,140,308.00 1,552 734.73 

2560 1,068,000.00 1,691 631.58 

2561 947,542.00 1,524 621.75 

2562 1,056,370.00 1,641 643.74 

คา่เฉล่ีย 660.31 

 

สรุปผลการดาํเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) ที่กาํหนดไว้ 

1. มีกิจกรรมและผลการดําเนินงานด้าน Green University ไมน้่อยกวา่ 4 โครงการ   มีจํานวนโครงการและ 

กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องจํานวน 4 โครงการหรือกิจกรรม  

  

แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต 
1. อาจบรูณาการเพ่ิมจํานวนกิจกรรมสง่เสริมด้านวฒันธรรมสีเขียวให้มากขึน้   โดยอาจให้หลกัสตูรตา่ง  ๆ 

เป็นผู้ เสนอกิจกรรมและโครงการ เพ่ือให้ตระหนกัถงึการอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการประเมินตนเองระดับคณะ     คะแนนที่ได้ 

Green University 5 
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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 

S.3-1  รายงานผลการดําเนินงานมหาวิทยาลยัสีเขียว (Green University) 
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สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชีร้ายงานการประเมินตนเองระดับคณะตามเกณฑ์ CUPT QA 

ประจาํปีการศึกษา 2562 

(จากภาพรวมการดาํเนินการในระดับคณะ) 
 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน 

(เตม็ (7) 

ตัวบ่งชีห้ลัก  

ตวับ่งชี ้C.1  การรับและการสาํเร็จการศกึษาของนิสิตนกัศกึษา (Success Rate)  3 

ตวับ่งชี ้C.2  การได้งานทําของบณัฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 4 

ตวับ่งชี ้C.3  คณุภาพบณัฑิต 4 

ตวับ่งชี ้C.4  ผลงานของผู้ เรียน 4 

ตวับ่งชี ้C.5  คณุสมบติัของอาจารย์ 4 

ตวับ่งชี ้C.6  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนกัวิจยั 4 

ตวับ่งชี ้C.7  การกํากบัมาตรฐานหลกัสตูร 4 

ตวับ่งชี ้C.8  การปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ  

         C.8.1 การปฏิบติัตามบทบาทและหน้าท่ีของกรรมการประจําคณะ 

 

5 

                  C.8.2 การปฏิบติัตามบทบาทและหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ 5 

ตวับ่งชี ้C.9  ผลการบริหารและจดัการของผู้บริหารคณะ 5 

ตวับ่งชี ้C.10 บคุลากรได้รับการพฒันา 4 

ตวับ่งชี ้C.11 ข้อมลูป้อนกลบัจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 4 

ตวับ่งชี ้C.12 การบริการวิชาการแก่สงัคมของคณะ 4 

ตวับ่งชี ้C.13 การสง่เสริมสนบัสนนุศิลปะและวฒันธรรม 5 

ตัวบ่งชีเ้ลือก  

ตวับ่งชี ้S.1  จํานวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 5 

ตวับ่งชี ้S.2  Student Mobility 5 

ตวับ่งชี ้S.3  Green University 5 

 

 

 




