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ค ำน ำ 
 
 คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ไดจ้ดัท ารายงาน
การประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา 2563  เพ่ือรบัการประเมินคณุภาพภายในและภายนอก  ซึ่งไดด้  าเนินการ
ตามมติท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ        
(ทอมก.) ครัง้ท่ี 2/2558  วนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2558  ภายใตช่ื้อ The Council of the University President of 
Thailand Quality Assurance (CUPT QA)  โดยไดด้  าเนินการตามองคป์ระกอบตอ่ไปนี ้ คือ  1) โครงรา่งองคก์ร 
(Organization  Profile, OP) ตามแนวทาง EdPEx และ 2) ตัวบ่งชีห้ลัก 13 ตัวบ่งชี ้(C.1-C.13)  และตัวบ่งชี ้
เลือก 3 ตวับ่งชี ้ (S.1-S.3) ส่วนระดบัหลกัสูตรมี 2 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบ 1 การก ากับมาตรฐานตาม
เกณฑข์องส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  จ  านวน      
1 ตวับง่ชี ้และองคป์ระกอบท่ี 2 การพฒันาคณุภาพหลกัสตูรตามเกณฑภ์าษาองักฤษของ AUN-QA version 3  
โดยช่วงเวลาการรายงานผลการด าเนินงานตัง้แต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และใช ้  
ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 5  ปีประกอบการจดัท ารายงาน   
 ในปีการศึกษา 2563 ไดเ้กิดเหตุการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID 
19)  ท าใหต้อ้งจดัการเรียนการสอน และการสอบแบบออนไลน ์  บคุลากรตอ้งท างานท่ีบา้น (Work from home)  
เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา  ท าให้โครงการ/กิจกรรมไม่สามาถด าเนินการไดต้ามแผนท่ี
ก าหนดไวไ้ดอ้ย่างเต็มท่ี  แต่อย่างไรก็ตาม คณะไดด้  าเนินการกิจกรรมตา่ง ๆ ดว้ยรูปแบบออนไลน ์ไม่ว่าจะเป็น
การประชมุออนไลน ์ การจดัประชมุวิชาการระดบัชาต/ิระดบันานาชาต ิการแลกเปล่ียนเรียนรู ้เป็นตน้   
             

                

                  (รองศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน ์ สถิรยากร) 
                       คณบดีคณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

                                          30 มิถนุายน 2564 
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  ส่วนน า 
 

โครงร่างองค์การ (Organization Profile) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
1. ลักษณะองค์การ  

1.1 สภาพแวดล้อมขององค์การ   
(1) ประวัตคิวามเป็นมา  

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  ตัง้อยู่ท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เลขท่ี 1518 
ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมมีอาคารทัง้หมด 
2 อาคาร แบ่งเป็น อาคาร 52 และ อาคาร 44 ส าหรับอาคาร 52 เป็นอาคารเรียนรวม และเป็นท่ีตัง้ของส านกังานคณะ 
และภาควิชาตา่ง ๆ สว่นอาคาร 44 ซึง่เป็นอาคารปฏิบตักิารและประลองรวม  

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

(2) หลักสูตรและบริการ  
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมมีพนัธกิจหลกั ได้แก่ การผลิตบณัฑิต การวิจยั การบริการวิชาการและการ

ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม มีหลกัสตูรที่อยู่ในความรับผิดชอบทัง้ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จ านวน 
21 สาขาวิชา โดยมีหน่วยงานภายในคณะฯ เป็นผู้ก ากับดแูลหลกัสตูรต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การจดัการศึกษาท่ี 
สกอ. และองค์การวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องก าหนดมาตรฐานไว้  ดงัตอ่ไปนี ้

 
หลักสูตร หน่วยงานที่ก ากับ 

ระดับปริญญาตรีมี 2 ปริญญา จ านวน 7 สาขาวชิา 

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) จ านวน 5 สาขาวชิา 

 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) ภาควิชาคอมพวิเตอร์ศกึษา 

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 5 ปี (วศ.บ.) จ านวน 2 สาขาวชิา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา  (CEE) ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา (TEE) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
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 หลักสูตร หน่วยงานที่ก ากับ 

ระดับปริญญาโทมี 3 ปริญญา จ านวน 7 สาขาวชิา 

ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) จ านวน 5 สาขาวชิา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลศกึษา ( MTM) ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา  (MTE) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา  (MTCT) ภาควิชาคอมพวิเตอร์ศกึษา 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา  (MET) ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

และสารสนเทศ 

 สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา  (TEM) ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา 
ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) จ านวน 1 สาขาวชิา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา  (MCEE) ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) จ านวน 1 สาขาวชิา 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศกึษา  (MICT) ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
และสารสนเทศ 

ระดับปริญญาเอกมี 1 ปริญญา จ านวน 8 สาขาวชิา 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) จ านวน 8 สาขาวชิา 

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลศกึษา (DMEE) ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา (DTE) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 

 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน (E-DEEE) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา  (DCEE) ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา  (DTCT) ภาควิชาคอมพวิเตอร์ศกึษา 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา  (DET) ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
และสารสนเทศ 

 สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา  (DVTM) ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศกึษา  (DICT) ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

และสารสนเทศ 
 
การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุง

ศลิปวฒันธรรม ของคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมสามารถสรุปแนววิธีการด าเนินงาน ปัจจยัความส าเร็จและวิธีการก ากบั
การด าเนินงานดงัแสดงในตารางดงันี ้
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พันธกจิหลัก 
หลักสูตร/กจิกรรมส่งเสริม 

การเรียนรู้/ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบ
ของแต่ละหลักสูตร/ปัจจัย
ความส าเร็จของวทิยาลัย 

วธีิการส่งมอบหลักสูตร/ 
การบริการผู้เรียนหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การผลติบัณฑิต หลกัสตูรทกุหลกัสตูรภายในคณะ 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมเป็นหลกัสตูร
ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF  
ตามท่ี สกอ. ก าหนดและได้รับความ
เหน็ชอบจาก สกอ. เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว และมีบางหลกัสตูรได้รับการ
รับรองจากองค์กรวิชาชีพ ได้แก่ สภา
วิศวกร ครุุสภา  ซึง่แต่ละหลกัสตูรได้
มีการก าหนดให้ มีกิจกรรมสง่เสริม
การเรียนรู้ซึง่ระบไุว้ในแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีงบประมาณของแตล่ะ
ภาควิชา รวมทัง้คณะและภาควิชา 
ได้จดั เตรียมสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 
เช่น ห้องปฏิบตัิการเฉพาะทางแต่ละ
สาขาวิชา ระบบ Internet  Google 
Classroom ห้องสมดุ Online ระบบ
ตรวจสอบและติดตามค าร้องของ
นกัศกึษา เป็นต้น รวมทัง้การใช้ระบบ 
QR Code เพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวกในการตรวจสอบตารางสอบ
ของนกัศกึษา 

ทกุหลกัสตูรได้มีการก าหนด 
Learning Outcome ทัง้  5 ด้าน 
ครอบคลมุเกณฑ์ TQF ก าหนด 
และหลกัสตูรท่ีปรับปรุงใหม่
ตัง้แตปี่ 2559 ได้ระบผุลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวงั (ELO) ของ
หลกัสตูรตามระบบประกนั
คณุภาพการศกึษา AUN-QA  
มีการตรวจประกนัคณุภาพ
ภายการศกึษาภายใน โดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานตามนโยบาย
ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดและได้
มีการรับรองหลกัสตูรจาก
องค์กรวิชาชีพก าหนดเฉพาะ
หลกัสตูรท่ีขอการรับรองปัจจยั
ความส าเร็จในการผลิตบณัฑิต
ของคณะจะพิจาณาจากสภาวะ
การมีงานท าของผู้ส าเร็จการ 
ศกึษา ความพงึพอใจของ
นายจ้าง  
 

การด าเนินงานด้านการผลิต
บณัฑิตมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นผู้ รับผิดชอบ โดยใช้วิธีการ
ประชมุกรรมการวิชาการ
ประจ าเดือนในการก ากบัการ
ด าเนินงานของแตล่ะภาควิชา
และศนูย์บรูณาการวิชาชีพท่ี
ได้รับมอบหมายให้ควบคมุการ
ผลิตบณัฑิตแต่ละหลกัสตูร การ
รับผู้ เข้าศกึษาต่อในระดบั
ปริญญาตรี ได้มีการด าเนินงาน 
ดงันี ้ 
1. โควตาเรียนดีและประพฤติดี  
2. รับตรงของระบบมหาวิทยาลยั 
3. ระบบการรับเข้ากลาง 
(Admission) 
การรับเข้าศกึษาตอ่ระดบับณัฑิต 
ศกึษาใช้วิธีการรับผ่านบณัฑิต
วิทยาลยั โดยมีจ านวนรอบการ
รับสมคัรตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยั
ก าหนด   

การวจิัย คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมมีการ
ด าเนินงานด้านการวิจยัโดยมีคณะ 
กรรมการสง่เสริมการวิจยั เพ่ือ
จดัสรรเงินรายได้ของคณะส าหรับ
สนบัสนนุการวิจยัและผลิตต าราเรียน 
นอกจากนี ้ยงัมีแหลง่ทนุอ่ืนๆ ท่ี
จดัสรรผ่านส านกัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพ่ือพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจยั  บคุลากรของคณะ
สามารถย่ืนขอรับทนุสนบัสนนุได้  
รวมทัง้ภาควิชายงัได้มีการจดัท า
โครงการสนบัสนนุการขอรับทนุ
วิจยัภายนอก   

บคุลากรของคณะทัง้สาย
วิชาการและสายสนบัสนนุ 
มีความสนใจในการท าวิจยั
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม ่การ
น าไปใช้ประโยชน์ทัง้ในด้าน 
การเรียนการสอน การวิจยั
และการเพิ่มประสทิธิภาพ
การท างานของสายสนบัสนนุ  
ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ด้านการวิจยัจะใช้การเผยแพร่
ผลงานวิจยัเป็นตวัชีว้ดัในการ
ด าเนินงานด้านนีโ้ดยมีแผนงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
เพ่ือระบเุป้าหมายในการ
ด าเนินงานด้านนี ้

การด าเนินงานด้านการวิจยัมี
รองคณบดีฝ่ายพฒันาระบบ
บริหารคณุภาพและวิจยัเป็น
ผู้ รับผิดชอบ โดยมีงานบริการ
วิชาการและวิจยัเป็นหน่วยงาน
สนบัสนนุ โดยมีคณะกรรมการ
สง่เสริมเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการพิจารณาผลการประเมิน
ข้อเสนอโครงการวิจยัและจดัสรร
เงินทนุวิจยัแตล่ะโครงการ  
นอกจากนี ้งานบริการวิชาการ
และวิจยัยงัเป็นหน่วยงานใน
การแจ้งข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบั
ทนุวิจยัให้กบัภาควิชาและ
บคุลากรได้รับทราบ  
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  2.   ผลิตนกัเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา นกัวิจยั นกัการศกึษา นกัฝึกอบรมและผู้บริหารอาชีวศกึษาให้เป็นผู้
ท่ีมีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี การศกึษา การบริหารการศกึษาและการอาชีวศกึษาท่ีมุ่งสู่การเป็นผู้น าใน
การพฒันาประเทศ 
   3.   วิจยัและพฒันาเก่ียวกบัเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมและการศกึษา 

  4.  บริการทางวิชาการด้านการพฒันาหลกัสตูร การเรียนการสอน การฝึกอบรม การบริหารการศกึษา 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทางด้านครุศาสตร์อตุสาหกรรมให้กบัหน่วยงานภายนอกและชมุชนในท้องถ่ิน 
   5.  ท านุและบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการปลูกฝังและเสริมสร้าง
จริยธรรมและคณุธรรมแก่นกัศกึษาให้เป็นพลเมืองท่ีดี 
 อัตลักษณ์ :   บณัฑิตท่ีคดิเป็น ท าเป็น ถ่ายทอดเป็น  
 เอกลักษณ์ :  ต้นแบบแหง่การผลติครูช่าง สร้างสรรค์นวตักรรม 
หมายเหตุ  ทบทวนข้อมลูตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการประจ าสว่นงาน ครัง้ท่ี 8/2563 เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2563 

 
(4) ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและนักศึกษา 

ปีการศกึษา 2563 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มีอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี จ านวนทัง้สิน้ 178 คน 
แบง่เป็นสายวิชาการ จ านวน 111 คน มีคณุวฒุิระดบัปริญญาเอก 94 คน ระดบัปริญญาโท 17 คน สายสนบัสนนุ
วิชาการ จ านวน 67 คน มีคณุวฒุิระดบัปริญญาโท 20 คน ระดบัปริญญาตรี 39 คน และคณุวฒุิอ่ืน ๆ 7 คน (ข้อมลู     
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564) 
 

ประเภทบุคลากร วุฒกิารศึกษา ต าแหน่งทางวชิาการ 
รวม 

สายวิชาการ เอก โท ตรี อ. ผศ. รศ. ศ. 

- ข้าราชการ 8 1 0 3 5 1 0 9 
- พนกังานมหาวิทยาลยั 82 16 0 37 42 14 5 98 
- ผู้ มีความรู้ฯ / เช่ียวชาญ 4 0  0 1 0 3 0 4 

รวม  
(%) 

94 
(84.68)  

17 
(15.32) 

0 
(0) 

41 
(36.94) 

47 
(42.34) 

18 
(16.22) 

4 
(4.58) 

111 
(100.00) 

  
สายสนับสนุนวชิาการ เอก โท ตรี อ่ืนๆ รวม 

- ข้าราชการ 0 4 8 0 12 
-พนกังานมหาวิทยาลยั 1 15 19 0 35 
-พนกังานพิเศษจ้างเหมา 0 0 0 0 0 
-พนกังานจ้างเหมา 0 0 1 0 1 
-ลกูจ้างประจ า 0 0 0 3 3 
-พนกังานพิเศษ 0 1 11 4 16 

รวม 
(%) 

1 
(1.49) 

20 
(29.85) 

39 
(58.21) 

7 
(10.45) 

67 
(100.00) 

 
เม่ือแบ่งจ านวนบคุลากรตามคณุวฒุิของอตัราก าลงัสายวิชาการแยกแต่ละภาควิชา ในภาพรวมระดบัคณะมี

อตัราก าลงัคนเพียงพอตอ่การจดัการศกึษาและเป็นไปตามเกณฑ์ในการบริหารจดัการหลกัสตูร ส าหรับการผลิตบณัฑิต
ในระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษา ตามเกณฑ์ สกอ. 2558  
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ภาควิชา/หน่วยงาน 
สายวิชาการ รวม 

ทัง้หมด 
วุฒกิารศึกษา ประเภทต าแหน่ง 

เอก โท ตรี อ. ผศ. รศ. ศ. 
ครุศาสตร์เคร่ืองกล 23 9 0 18 8 6 0 32 

ครุศาสตร์ไฟฟ้า 29 7 0 8 19 6 3 36 

ครุศาสตร์โยธา 13 0 0 2 10 0 1 13 
คอมพิวเตอร์ศกึษา 14 1 0 5 10 0 0 15 
บริหารเทคนิคศกึษา 6 0 0 3 0 3 0 6 

ครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 6 0 0 4 0 1 1 6 

ผู้ มีความรู้ฯ/เช่ียวชาญ 3 0 0 1 0 2 0 3 

รวมทัง้หมด 94 17 0 41 47 18 5 111 

 

 ส าหรับสายสนบัสนนุวชิาการมีอตัราก าลงัแยกตามหน่วยงานตา่ง ๆ ครบทกุภาควิชาและมีบคุลากรสายสนบัสนนุ
ประจ าส านกังานคณบดีส าหรับท าหน้าท่ีสนบัสนนุการปฏิบตังิานตามพนัธกิจของคณะตามแผนปฏิบตังิานประจ าปี
งบประมาณ 2563   

ภาควชิา/หน่วยงาน 

ประเภท  วุฒกิารศกึษา  

ขรก. 
 พม. พนง. 

พเิศษ 

พนง. 
พเิศษ 

จ้างเหมา 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนง. 
จ้าง
เหมา 

 เอก โท ตรี <ตรี รวม 

 ส านกังานคณบดี 7 21 4 1 3 0  0 13 17
mk 

6 36 
 ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 1 2 5 0 0 0  0 1 7 0 8 

 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า 0 3 2 0 0 0  0 3 2 0 5 

 ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 0 4 3 0 0 0  1 1 5 0 7 

 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา 1 2 1 0 0 0  0 0 4 0 4 

 ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีฯ 2 1 1 0 0 0  0 1 3 0 4 

 ภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา 1 1 0 0 0 0  0 1 1 0 2 

 ศนูย์บรูณาการวชิาชีพฯ 0 1 0 0 0 0  0 0 1 0 1 

รวมทัง้หมด 12 35 16 1 3 0  1 20 40 6 67 
 

ส าหรับการบริหารงานด้านงานบคุคล คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ได้ด าเนินการตามกฎ ระเบียบและข้อบงัคบั 
ของมหาวิทยาลยั โดยมีนโยบายการบริหารงานบคุคลของสว่นงาน เป็นดงันี ้

1. สนบัสนนุ และสง่เสริมให้มีระบบการบริหาร จดัการ และพฒันางานบคุลากรอยา่งมีประสทิธิภาพตามหลกั
ธรรมาภิบาลและนโยบายของมหาวิทยาลยั  

2. สนบัสนนุให้บคุลากรของสว่นงาน มีสว่นร่วมในการบริหารงาน และแสดงความคดิเห็นในการบริหารจดัการ
และการปฏิบตังิาน โดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงานและสอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลยั 

3. สง่เสริมและจดัให้มีการจดัอบรม สมัมนา และพฒันาบคุลากรของสว่นงานอยา่งเป็นระบบโดยทัว่ถึง และ
ตอ่เน่ือง เพ่ือเพิ่มศกัยภาพและทกัษะการท างานท่ีเหมาะสมตอ่ภาระหน้าท่ีของตนเอง 
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4. สง่เสริมและสนบัสนนุให้บคุลากรของสว่นงาน เพิ่มพนูความรู้ความสามารถของตนเอง เพ่ือเป็นการพฒันา
ทกัษะการปฏิบตังิานให้เพิ่มขึน้ 

5. สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีระบบฐานข้อมลูบคุลากร  โดยมีการวิเคราะห์และพฒันาอตัราก าลงั และน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบคุคล  

6. สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีระบบการสื่อสารและประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารตา่ง ๆ ภายในสว่นงาน เพ่ือให้
บคุลากรของสว่นงานสามารถรับทราบข้อมลูข่าวสารได้อยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง 

7. สง่เสริมให้บคุลากรในสว่นงานมีสวสัดิการ และคณุภาพชีวิตท่ีิดี 
8. สง่เสริมและสนบัสนนุให้บคุลากรในสว่นงาน ด าเนินการและเข้าร่วมกิจกรรมท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีของสว่นงานและมหาวิทยาลยั 
9. สง่เสริมให้บคุลากรในสว่นงานมีระเบียบ วนิยั มีคณุธรรมและจรรยาบรรณท่ีดี 

 
          จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน  (ปีการศกึษา 2563)     

สาขาวชิา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ผู้ส าเร็จการศกึษา ปีการศกึษา 2562 

25612561 

การศึกษา 2554 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก
เอก 

รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

วิศวกรรมเคร่ืองกล (TM/TTM) 181 - - 181 22   22 

วิศวกรรมเคร่ืองกลศกึษา (MTM/DMEE) - 9 1 10  33  33 
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT/TTT) 143 - - 143 25   25 

วิศวกรรมการผลิตและอตุสาหการ (TP/TTP) 180 - - 180 21   21 

วิศวกรรมไฟฟ้า (TE/TTE) 306 - - 306 125   125 
วิศวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา (TEE) 162 - - 162 - - - - 

วิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา (MTE/DTE) - 20 20 40  8 5 13 
 วิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน (E-DEEE) - - 1 1 - - - - 

วิศวกรรมโยธาและการศกึษา (CEE) 289 - - 289 39   39 

วิศวกรรมโยธาและการศกึษา (MCEE/DCEE) - 10 1 11  3 1 4 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT/CED) 225 - - 225 32   32 
คอมพิวเตอร์ศกึษา (MTCT/DTCT) - 21 7 28  15 5 20 

เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา (MET/DET) - 7 9 16  6 6 12 

บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (TEM/DVTM) - 2 14 16  4 5 9 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศกึษา (MICT/DICT) - 3 31 34  1 13 14 

วิจยัและพฒันาหลกัสตูร (DPRD) - - 1      
รวม 1,486 72 85 1,643 264 70 35 369 

 
(5) สินทรัพย์  

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมมีพืน้ท่ีในความรับผิดชอบจ านวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารหมายเลข 44  และ 52 
ส าหรับใช้ประโยชน์เพ่ือด าเนินงานตามพนัธกิจของคณะมีพืน้ท่ีรวมทัง้สิน้ 21,115 ตารางเมตร 

 
 



8 
 

ชนิดห้อง 
อาคาร 52 
(ตร.ม.) 

อาคาร 44 
(ตร.ม.) 

รวมพืน้ที่ตามชนิดห้อง 
(ตร.ม.) 

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

รวมพืน้ท่ีอาคาร (ตร.ม.) 3,836 3,858 7,694 
 
ทรัพยากรการเรียนรู้ ท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินการตามพันธกิจ รวม 3,557 รายการ มูลค่า 

123,451,012.26 บาท แยกตามหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลกัสตูรและหน่วยงานสนบัสนนุได้ดงัตอ่ไปนี ้  
 

ภาควิชา/หน่วยงาน จ านวนรายการ 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 

ส านกังานคณบดี 933 12,250,782.41 
รวม 3,557 123,451,012.26 

 
นอกจากนี ้คณะยงัมีห้องปฏิบตักิารเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีของหลกัสตูรตา่ง ๆ ท่ีแสดงถึงความพร้อมในการ

จดัการเรียนการสอน ดงันี ้
1. ห้องปฏิบตักิารไมโครโปรเซสเซอร์ 
2. ห้องปฏิบตักิารการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3. ห้องปฏิบตักิารการควบคมุทางวิศวกรรมแบบป้อนกลบั 
4. ห้องปฏิบตักิารการฝึกปฏิบตัวิิศวกรรมไฟฟ้า 
5. ห้องปฏิบตักิารสื่อสาร 
6. ห้องปฏิบตักิารเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 
7. ห้องปฏิบตักิารอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงั 
8. ห้องปฏิบตักิารเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า 
9. ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์กราฟิก 
10. ห้องปฏิบตักิารมลัติมีเดีย 
11. ห้องปฏิบตักิารอินเตอร์เน็ต 
12. ห้องปฏิบตักิารฝึกสอน 
13.  ห้องปฏิบตักิารทดสอบวสัดวุิศวกรรม 
14. ห้องปฏิบตักิารวิศวกรรมปฐพี 
15. ห้องปฏิบตักิารวิศวกรรมส ารวจ 
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16. ห้องปฏิบตักิารวิศวกรรมชลศาสตร์ 
17. ห้องปฏิบตักิารวิศวกรรมโครงสร้าง 
18. ห้องปฏิบตักิารวสัดวุิศวกรรมการทาง (ใช้ร่วมกบัวิทยาลยัเทคโนโลยีอตุสาหกรรม) 
19. ห้องปฏิบตักิารสื่อการเรียนการสอน 
20. ห้องปฏิบตักิารวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
21. ห้องปฏิบตักิารวิศวกรรมเคร่ืองกล 
22. ห้องปฏิบตักิารวดัละเอียด 
23. ห้องปฏิบตักิารเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
24. ห้องปฏิบตักิารฝึกฝีมือพืน้ฐานและเคร่ืองมือกล  
25. ห้องปฏิบตักิารฉีดพลาสติกและ CNC 
26. ห้องปฏิบตักิารแปรรูปแบบไม่มีเศษ 
27. ห้องปฏิบตักิารงานเช่ือมโลหะ 
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. 
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2552 (TQF) สกอ. 
เกณฑ์และตวับง่ชีก้ารประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน CUPT QA ทปอ. 
ระเบียบมหาวิทยาลยัวา่ด้วยการศกึษาระดบัปริญญาบณัฑิต พ.ศ.2552-2554 มจพ. 
ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัวา่ด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ.2552-2557 มจพ. 
ข้อบงัคบัวา่ด้วยการรับรองปริญญา ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ สภาวิศวกร 
การรับรองมาตรฐานหลกัสตูรและมาตรฐานการผลิตปริญญาทางการศกึษา ครุุสภา 
ด้านการวิจัย / บริการวชิาการ  
ประกาศมหาวิทยาลยัฯ เร่ืองหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคณุเพ่ือสนบัสนนุ 
การผลิตต าราเรียน 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/ครุภณัฑ์และการจัดซือ้จัดจ้าง  
ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการพสัด ุ
พ.ศ. 2551 

มจพ. 

มหาวทิยาลัยสีเขียว (Green University)  
ประกาศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ือง มาตรการ
สง่เสริมการใช้พลงังานและทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ 

มจพ. 

 

(7) การมุ่งสู่สากล 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมได้มุ่งเน้นความเป็นสากลในด้านตา่งๆ โดยมีข้อมลูรายละเอียดดงันี ้

 ด้านการจดัการเรียนการสอน  ได้ท าการจดัการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาต่างชาติในระดบับณัฑิตศึกษา 
ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟ้า และหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา ให้กับคณาจารย์จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ทวาย ประเทศเมียนมาร์  และจดัการศึกษาหลกัสตูรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและ
เทคนิคศกึษา ให้กบัครูสงักดักรมอาชีวศกึษา สปป.ลาว  
 ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ได้ส่งผู้ เช่ียวชาญไปจัดท าหลักสูตรอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี   
ครูอาชีวศึกษาให้กบัสถาบนัพฒันาครูอาชีวศกึษา สงักดักรมอาชีวศกึษา สปป.ลาว จ านวน 6 หลกัสตูร นอกจากนีย้งั
ได้ท าการจดัการฝึกอบรมให้กบัโรงเรียนเทคนิคทวายและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีทวาย รวมทัง้การเผยแพร่รูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนท่ีมีประสทิธิภาพให้กบัคณาจารย์จากคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัแหง่ชาตฮิานอย  นอกจากนี ้
คณะได้จดัให้มีการประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิ ICTechEd (The International Conference on  Technical 
Education) เป็นประจ าทกุปี เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้จากงานวิจยัตา่ง ๆ ส าหรับน ามาพฒันาการเรียนการสอนและ
ความรู้ท่ีเก่ียวข้องส าหรับน าไปพฒันาการวิจยัขัน้สงูตอ่ไป 
 ปีการศกึษา 2563 คณะก าหนดจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิารผา่นระบบออนไลน์ในหลกัสตูร Network Setup and E-
library Web Application Training ให้กบัครูของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีทวาย ตามโครงการพฒันามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ทวายและวิทยาลยัเทคนิคทวาย ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้ความร่วมมือทางวชิาการกรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
กระทรวงการตา่งประเทศ ระหวา่งวนัท่ี 31 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2564 แตเ่น่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองท่ีไม่สงบ
และทวีความรุนแรงขึน้ของประเทศเมียนมาร์  ดงันัน้ กรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ จงึขอให้เลื่อนการฝึกอบรมออกไป
ก่อนจนกวา่เหตกุารณ์จะปกต ิ  และในปีการศกึษานี ้ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ได้มีการลงนามบนัทกึข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพิ่มอีก 3 หน่วยงาน คือ วิทยาลยัเทคนิคสตัหีบ จ.ชลบรีุ , โรงเรียนสตรีนนทบรีุ และ บริษัท     
อิมเมจิเนียร่ิง เอ็ดดเูคชัน่ จ ากดั  
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ปีการศกึษา 2563 นกัศกึษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา ได้รับรางวลัชนะเลิศในการประกวดหนงัสัน้ “วิศวกรดีมี
จรรยาบรรณ” ของคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ จ านวน 
2 ทีม จากทัง้หมด 15 ทีม และได้เข้ารับรางวลัในงานวิศวกรรมสถานแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563  
(ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิ https://www.facebook.com/EITShortfilm)  ได้แก่ 
           - ทีม หวานเจ๊ียบ ผลิตหนงัสัน้ เร่ือง “ Civil Eng Survival Fight For Future” ทีมงานประกอบด้วย 
1) น.ส.กญัญพฒัน  ไชยทา   2) น.ส.ธรรศมิา  นรสงิห์  3) น.ส.ก่ิงแก้ว  สมัมา  4) น.ส.จรรยพร  ทรงปาญาต ิ 5) น.ส.
หฤชนนั  ใจลงักา  6) นายณรงค์กรณ์  ขนัทอง   7) นายจกัรกริช  สวุรรณี    8) นายพนัธกานต์  ศรีชา  9) น.ส.ณณณิชา  
เย็นสขุ   10) นายฉตัรชยั  ชปูระสทิธ์ิ   โดยมี ดร.ศริิพฒัน์  มณีแก้ว เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 

- ทีม Cubic Film ผลิตหนงัสัน้ เร่ือง “IF YOU DO (ถ้าคณุท า)” ทีมงานประกอบด้วย 
1) น.ส.นาตาลี  ลีฬหาพนากลุ  2) นายพงศ์ภคั  แก้วลาย  3) นายรัชพล กนัฉิม  4) นายศตาย ุตว่นมิหน้า  5) น.ส จตพุร 
ศริิพทุธานนท์  6) น.ส.กมลพรรณ  แผ่คณุ   7) น.ส.ชตุมินัต์  แม้นกระโทก   8) น.ส.ธญัวลยั  สมนวล   9) นายวรทศัน์  ลาวงั   
10) นายณฐัสทิธ์ิ สง่มา  โดยมี ดร.ศริิพฒัน์  มณีแก้ว เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

  
ในส่วนของอาจารย์ รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับคดัเลือกเป็นบุคคล

ตวัอย่างแห่งปี พทุธศกัราช 2564 สาขาบริการวิชาการแก่และสงัคม  และ รศ.ดร.บณัฑิต สขุสวสัดิ์ ได้จดอนสุิทธิบตัร 
เร่ือง เคร่ืองมือวดัแรงกลงึ 3 แกนด้วยโหลดเซลล์ขนาดเล็ก เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 

 

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
https://fb.watch/1QiWp8hiVx/
https://fb.watch/1QiWp8hiVx/
https://fb.watch/1QiVblehqm/
https://fb.watch/1QiVblehqm/
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กลยุทธ์ส่งเสริมให้บัณฑติคิดเป็น ท าเป็น ถ่ายทอดเป็น  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้มีกลยุทธ์โดยก าหนดให้ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีต้องมีการจัด

การศกึษาท่ีเน้นให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง โดยเน้นการเรียนภาคปฏิบัติในรายวิชาชีพเฉพาะ เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์
และลงมือปฏิบัติได้ ส่วนในรายวิชาปฏิบัติการสอนได้ให้นักศึกษาท่ีต้องท าการฝึกสอนได้น าความรู้ท่ีเรียนจากราย
วิชาชีพเฉพาะมาก าหนดเป็นหวัข้อสอนในรายวิชาปฏิบตักิารสอน รายวิชาการฝึกอบรมและรายวิชาการพฒันาหลกัสตูร 
นอกจากนีย้งัมีนกัศกึษาในระดบัปริญญาตรีหลกัสตูร 5 ปี ได้ออกฝึกปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษาเป็นระยะเวลา 1 ปี  
ส่วนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี บางหลักสูตรได้ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา            
1 ภาคการศึกษา  นอกจากนีทุ้กหลักสูตรในระดับปริญญาตรีนักศึกษาทุกคนจะต้องท าโครงงานปริญญานิพนธ์ท่ี
สะท้อนถึงการน าเอาความรู้ท่ีได้เรียนจากหลกัสตูรมาประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพฒันาองค์
ความรู้ทางวิชาการในสาขานัน้ๆ  ส าหรับการส่งเสริมความเป็นครูให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของคุรุสภา คณะ           
ครุศาสตร์อตุสาหกรรม จึงแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารการจดักิจกรรมเสริมความเป็นครู  คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
ส าหรับก าหนดกิจกรรมตา่ง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการสง่เสริมให้บณัฑิตคิดเป็น ท าเป็น ถ่ายทอดเป็น 
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1.2 ความสัมพันธ์ระดับองค์การ  
 โครงสร้างองค์การ 

 
 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลครบทัง้ 10 ข้อ และบคุลากรของคณะมี 
ความพงึพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารตามหลกัธรรมาภิบาลในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (4.19)               

     - หลกัประสิทธิผล (Effectiveness) มีผลการปฏิบตังิานท่ีบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบตังิาน 
รวมถึงมีการตดิตามประเมินผลและพฒันาปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองอยา่งเป็นระบบ 

      - หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรของสว่นงานอยา่งประหยดั ให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ มีการควบคมุการใช้งบประมาณอยา่งคุ้มคา่ 

             - หลกัการตอบสนอง  (Responsiveness)   บริหารงานได้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

 - หลกัภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัหิน้าท่ีและผลงานตอ่เป้าหมาย
ท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้รับฟังข้อคดิเห็นจากผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเพ่ือน ามาพฒันาปรับปรุง 

       - หลกัความโปร่งใส  (Transparency)  บริหารงานอยา่งมีหลกัการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการ
เปิดเผยข้อมลูข่าวสารแก่ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  

             - หลกัการมีสว่นร่วม  (Participation)  เปิดโอกาสให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ แก้ปัญหา และ
พฒันาหน่วยงาน 
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              - หลกัการกระจายอ านาจ  (Decentralization)  มีการมอบอ านาจการตดัสินใจแก่บคุลากรฝ่ายตา่ง ๆ 
อยา่งเหมาะสม และมีการประเมินความพงึพอใจตอ่การบริหารงานของผู้บริหาร 

 -  หลกันิตธิรรม  (Rule of Law) มีการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ยดึกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ไม่เลือก
ปฏิบตั ิโดยค านงึถึงสทิธิเสรีภาพของบคุลากรเป็นส าคญั 

 -  หลกัความเสมอภาค  (Equity) บคุลากรได้รับการปฏิบตัแิละบริการอยา่งเท่าเทียมกนัด้วยความ
ยตุธิรรม 

 -  หลกัมุ่งเน้นฉนัทามติ  (Consensus Oriented)  บริหารงานโดยค านงึถึงความต้องการของ  ผู้ มีสว่น
ได้สว่นเสีย (ผู้ปกครอง นกัศกึษา ศษิย์เก่า บคุลากร) 

 ความสมัพนัธ์เชิงการรายงานระหว่างกรรมการประจ าส่วนงาน ฯ และมหาวิทยาลยัมีลกัษณะแบบลา่ง
ขึน้บน (Bottom-Up) และบนลงล่าง (Top-Down) โดยภาควิชา/บคุลากรประจ าคณะ/ผู้ รับบริการ/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถน าเสนอขออนมุตัเิร่ืองตา่ง ๆ ได้เพ่ือน าเข้าพิจารณาในการประชมุคณะกรรมการประจ าสว่นงานซึง่ก าหนดให้
มีการประชมุทกุเดือนในวนัพธุท่ีสองของเดือน โดยการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ จะด าเนินการตามระเบียบหรือข้อบงัคบั
ของมหาวิทยาลยัเพื่อให้เกิดความถกูต้องและบรรลุพนัธกิจของคณะ หลงัจากรับทราบผลการประชมุแล้วเลขานกุาร
คณะกรรมการประจ าสว่นงานจะแจ้งผลการพิจารณากลบัไปยงัภาควิชา/บคุลากรประจ าคณะ/ผู้ รับบริการ/ผู้ มีสว่นได้
ส่วนเสีย และหากเร่ืองใดมีข้อก าหนดให้น าเสนอเข้าพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการระดบัมหาวิทยาลยั  คณบดี
และผู้บริหารในสว่นท่ีเก่ียวข้องจะน าเสนอไปยงัคณะกรรมการระดบัมหาวิทยาลยัตามล าดบัชัน้ตอ่ไป 
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 ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
หลักสูตร กลุ่มผู้เรียน ความต้องการ / ความคาดหวัง 

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

- แนวทางการประกอบอาชีพ 
- ความได้เปรียบในการมีงานท า 
- เงินเดือนขัน้ต้นหลงัส าเร็จการศกึษา 
- ทนุสนบัสนนุการศกึษา 
- กิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ 
- โอกาสในการศกึษาตอ่ท่ีสงูขึน้ 

ครุศาสตร์อตุสาหกรรม
มหาบณัฑิต 

ผู้ส าเร็จการศกึษาหลกัสตูรระดบั
ปริญญาตรีทางด้านครุศาสตร์
อตุสาหกรรม  วิศวกรรมศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อตุสาหกรรมศาสตร์ หรืออื่น ๆ ตาม
ข้อก าหนดของแตล่ะหลกัสตูร 

- มีความได้เปรียบในการเปลี่ยน 
  ต าแหน่งงานท่ีสงูขึน้ 
- มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การ 
  ประกอบอาชีพ 
- มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ 
  จากบคุคลภายนอก 
- สามารถศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ 

ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต ผู้ส าเร็จการศกึษาหลกัสตูรระดบั
ปริญญาโททางด้านครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อตุสาหกรรมศาสตร์ หรือ
อื่นๆ ตามข้อก าหนดของแตล่ะหลกัสตูร 

- เป็นนกัวิจยั นกัวิชาการการศกึษาท่ีมี  
  ความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับจาก 
  บคุคลภายนอก และสามารถแก้ปัญหา 
  ท่ีสง่ผลกระทบในวงกว้างได้อยา่งเป็น 
  ระบบ 

หลกัสตูรฝึกอบรมมาตรฐาน
ความรู้วิชาชีพครูของครุุสภา  
9 มาตรฐาน 

เป็นผู้ผา่นการรับรองความรู้ตาม
มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุุสภา 
โดยวิธีเทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบรม 
มาแล้วอยา่งน้อย 1 มาตรฐาน 

- มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การ 
  ประกอบอาชีพตามมาตรฐานที่ครุุสภา 
  ก าหนด 
- ได้รับวฒุิบตัร เพ่ือขอใบประกอบ 
  วิชาชีพครู 

 
การปฏิบตัิการความต้องการและความคาดหวงัของกลุม่ผู้ เรียนและลกูค้ากลุม่อ่ืน และกลุม่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย

แตล่ะกลุม่มีความแตกตา่งกนั 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้       
ส่วนเสีย 

ความต้องการ / ความคาดหวัง การปฏบิตักิาร 
ความต้องการ / ความคาดหวัง 

นกัศกึษา - มีงานท าหลงัส าเร็จการศกึษา 
- มีทนุการศกึษาให้ระหวา่งเรียน 
- ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนญุาต 
   ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

- มีหน่วยงานให้บริการในการหางานท า 
- มีทนุเรียนดีและขาดแคลนให้นกัศกึษา 
- หลกัสตูรได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
  จากองค์กรวิชาชีพ (บางหลกัสตูร) 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้       
ส่วนเสีย 

ความต้องการ / ความคาดหวัง การปฏบิตักิาร 
ความต้องการ / ความคาดหวัง 

ผู้ปกครอง - บตุร/ธิดาเรียนจบตามเวลาท่ีก าหนดในหลกัสตูร 
- มีงานท าหลงัส าเร็จการศกึษา 
- มีความรู้ ทกัษะ และคณุธรรมจริยธรรม เพ่ือ      
  ใช้ในการด าเนินงานชีวิต 
- ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของ 
  บตุร/ธิดา 

- มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาคอยให้ค าแนะน า 
  ในการเรียนเพื่อให้สามารถส าเร็จการศกึษา 
  ในหลกัสตูร 
- มีหน่วยงานให้บริการในการหางานท า 
- มีการสอดแทรกเนือ้หาท่ีเป็นประโยชน์จาก 
  การสอนในรายวิชาตา่งๆ เพ่ือให้นกัศกึษามี   
  ความรู้ ทกัษะ และคณุธรรมจริยธรรม เพ่ือ 
  ใช้ในการด าเนินงานชีวิต 
- มีระบบรักษาความปลอดภยัตามนโยบาย 
  ของมหาวิทยาลยั 

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

- มีการส ารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
- มีการก าหนดให้นกัศกึษาทกุระดบัปริญญา 
  ได้เรียนหรือทดสอบภาษาองักฤษในระหวา่ง 
  การศกึษาและสอนการใช้เทคโนโลยี   
  สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชา 
- ทกุหลกัสตูรมีวตัถปุระสงค์ผลติบณัฑิต 
  ให้มีคณุธรรมจริยธรรม ซื่อสตัย์  อดทนตอ่ 
  องค์กร ระบไุว้ในเลม่หลกัสตูร 

สถานศกึษา/ 
หน่วยงานท่ีศกึษาตอ่ 

- มีความรู้ และทกัษะ ที่สามารถเรียนตอ่ 
  ได้ทนัที 

- หลกัสตูรทกุหลกัสตูรมีโครงสร้างและผล  
  การเรียนรู้ตรงตามที่ สกอ. และ TQF  
  ก าหนดตามมาตรฐาน   

ศิษย์เก่า / สมาคม
ศิษย์เก่า 

- บริการข้อมลูขา่วสารที่เป็นประโยชน์ตอ่ 
  ศิษย์เก่า 
- เพ่ิมพนูประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่ 
  ศิษย์เก่า 

- มีเว็บไซต์ของคณะและการสื่อสารผา่นทาง  
  Social Media ไว้แจ้งข้อมลูขา่วสารที่เป็น 
  ประโยชน์ตอ่ศิษย์เก่า 
- มีโครงการร่วมกบัสมาคมศิษย์เก่าเพ่ือเพ่ิมพนู 
  ประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่า 

 
 ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ  

ผู้ส่งมอบ บทบาทและความส าคัญต่อ
การจัดหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ การตดิต่อสื่อสาร 

วิทยาลยัในสงักดั
ส านกังานคณะ 
กรรมการการอาชีวศกึษา  

สว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูร 
การเป็นหน่วยงานท่ีรับฝึกปฏิบตัิ 
การสอนในสถานศกึษา และ
สะท้อนคณุภาพการจดัการเรียน
การสอนของหลกัสตูร  

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

สื่อประชาสมัพนัธ์
ของคณะ ศษิย์เก่า  
เครือขา่ยระหวา่ง
สถาบนัร่วมกนั 
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ผู้ส่งมอบ บทบาทและความส าคัญต่อ
การจัดหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ การตดิต่อสื่อสาร 

โรงเรียนมธัยมศกึษา สว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูร
การเป็นหน่วยงานท่ีรับฝึกปฏิบตัิ 
การสอนในสถานศกึษา และ
สะท้อนคณุภาพการจดัการเรียน
การสอนของหลกัสตูร 

เกณฑ์ในการรับเข้าและ
คณุสมบตัขิองนกัศกึษาตอ่ 
ในระดบัปริญญาตรี 

สื่อประชาสมัพนัธ์ของ
คณะและมหาวทิยาลยั 

สถานประกอบการ
ภาคอตุสาหกรรม 

สว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูร 
และควบคมุคณุภาพการจดั การ
เรียนการสอน สถานท่ีฝึกงาน 

ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั วา่ด้วย 
สหกิจศกึษา 

สถาบนัสหกิจศกึษา
และพฒันาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ไทย 
เยอรมนั 

 
   คูค่วามร่วมมือที่ส าคญั 

คู่ความร่วมมือ บทบาทและความส าคัญต่อ
การจดัหลักสูตร  

การจดัการเรียนการสอน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ การตดิต่อสื่อสาร 

ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ประยกุต์ 

จดัการเรียนการสอนในกลุม่วิชา
พืน้ฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้กบันกัศกึษาในคณะ
ระดบัชัน้ปีท่ี 1-2 

นกัศกึษามีผลการเรียนรู้ตามท่ี
ก าหนดของหลกัสตูร 

เอกสารและการ
ประชมุ ฐานข้อมลู
ภายในมหาวิทยาลยั 

ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์
ประยกุต์ 

จดัการเรียนการสอนในกลุม่วิชา
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
และภาษาตา่งประเทศ 

นกัศกึษามีผลการเรียนรู้ตามท่ี
ก าหนดของหลกัสตูร 

เอกสารและการ
ประชมุ ฐานข้อมลู
ภายในมหาวิทยาลยั 

บณัฑิตวิทยาลยั สว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูร 
และควบคมุคณุภาพการจดั การ
เรียนการสอน 

เกณฑ์ในการรับเข้า และ
คณุสมบตัิของนกัศกึษา  ผล
การเรียนรู้ตามท่ีก าหนดของ
หลกัสตูร 

เอกสารและการ
ประชมุ ฐานข้อมลู
ภายในมหาวิทยาลยั 

วิทยาลยัในสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษา 

สว่นร่วมในการพฒันาหลกัสตูร 
และควบคมุคณุภาพการจดั การ
เรียนการสอน รวมทัง้เป็น
สถานศกึษาที่ให้นกัศกึษา
หลกัสตูร 5 ปี เป็นหน่วยฝึก
ปฏิบตัิการสอน 

เกณฑ์ในการ รับ เ ข้ า  และ
คณุสมบตัิของนกัศกึษา 

สื่อประชาสมัพนัธ์ของ
คณะ ศิษย์เก่า  
เครือข่ายระหวา่ง
สถาบนัร่วมกนั 

สถานประกอบการ
ภาคอตุสาหกรรม 

ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
และควบคุมคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัฯ  
วา่ด้วยสหกิจศกึษา 

สถาบนัสหกิจศกึษา
และพฒันาสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ไทย 
เยอรมนั 
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2. สภาวการณ์ขององค์การ (สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของคณะเป็นอย่างไร อธิบายสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญั และระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงานของคณะ) 

1.3 สภาพด้านการแข่งขัน 
 ล าดับในการแข่งขัน 
เน่ืองจากขณะนีย้งัไม่มีข้อมลูการจดัล าดบัของคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมในด้านตา่ง 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 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน 
-ปร.ด.นวตักรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี 

- จ านวนบณัฑิตปริญญาตรี โท  
  เอก ท่ีสมคัรเข้า/เลือกเรียน 
- จ านวนผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ใน 
  วารสารระดบันานาชาติท่ีอยูใ่น 
  ฐานข้อมลูสากล 
- ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
- การได้งานท าภายใน 1 เดือน 
- อตัราเงินเดือนเร่ิมต้น 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

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

- จ านวนบณัฑิตปริญญาตรี โท  
  เอก ท่ีสมคัรเข้า/เลือกเรียน 
- จ านวนผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ใน 
  วารสารระดบันานาชาติท่ีอยู ่
  ในฐานข้อมลูสากล 
- ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 
- การได้งานท าภายใน 1 เดือน 
- อตัราเงินเดือนเร่ิมต้น 

 

 การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  
ปัจจัย การเปล่ียนแปลงหลักที่ส่งผลกระทบต่อ

สถานการณ์การแข่งขันของหน่วยงาน 
โอกาสในการสร้างนวัตกรรมและ 

ความร่วมมือ 
ภายใน 1. การเกษียณอายขุองบคุลากรท่ีมีทกัษะและ 

    ประสบการณ์สงู 
2. การให้เงินพิเศษส าหรับผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ  
    ท าให้บคุลากรภายในคณะมีต าแหน่งทางวิชาการ 
    เพิ่มมากขึน้ 
3. การให้เงินสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจยัใน 
    ฐานข้อมลูสากล SCOPUS และ ISI ท าให้บคุลากร 
    ของคณะสร้างผลงานวิจยัเพิ่มมากขึน้ 

1. ก่อให้เกิดนวตักรรมในการบริหาร 
   จดัการบคุลากรทางการศกึษาให้มี  
   ความสามารถในการสอนทดแทน 
   บคุลากรท่ีเกษียณอาย ุ
2. การสง่เสริมให้บคุลากรท างานวิจยัมาก 
    ขึน้และสร้างความร่วมมือทางเครือขา่ย 
    การวจิยั 
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ปัจจัย การเปล่ียนแปลงหลักที่ส่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์การแข่งขันของหน่วยงาน 

โอกาสในการสร้างนวัตกรรมและ 
ความร่วมมือ 

ภายนอก 1. การเพิ่มขึน้ของคูแ่ขง่ ท าให้มีโอกาสท่ีจะสญูเสีย  
    สว่นแบง่การเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษาใหม่ 
2. นโยบายการผลิตครูของภาครัฐ มีการเปลีย่นแปลง 
    อยูเ่สมอ 
3. เกณฑ์/มาตรฐานในการรับรองหลกัสตูรเพ่ือขอ 
   ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู ท่ีสง่ผลกระทบตอ่การ 
   พฒันาหลกัสตูร 

1. มีการพฒันาหลกัสตูรให้ได้รับใบอนญุาต    
    ประกอบวิชาชีพ (1 หลกัสตูร 2 ใบอนญุาต 
    ประกอบวิชาชีพ) 
2. สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก    
    เพ่ือผลติครูช่างแบบระบบปิด 

 
 ข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ  

คู่เทยีบ แหล่งข้อมูลเปรียบเทยีบ และ 
ข้อมูลเชิงการแข่งขัน 

ข้อจ ากัดในการได้มาซึ่งข้อมูล 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  ธนบรีุ 
- สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

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

- ไมมี่ฐานข้อมลูประเดน็เทียบเคียงท่ี 
  เป็นตวับง่ชีส้ าคญั 
- ค านิยามและการบริหารจดัการตวับง่ชี ้
  ในการประกนัคณุภาพการศกึษาไม ่
  เหมือนกนั 
- ขนาดขององค์กรแตกตา่งกนั 
- จ านวนและช่ือหลกัสตูรแตกตา่งกนั 

 
2.2 บริบทเชิงกลยุทธ์  

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมเร่ิมจัดการเรียนการสอนมาตัง้แต่ปี 2512 จนถึงปัจจบุนัเป็นเวลา 48 ปี มีหน้าท่ี
ผลิตครูช่างตามปรัชญาของมหาวิทยาลยั ซึ่งในปัจจบุนัได้ก าหนดให้ใช้แผนพฒันาการศกึษาฉบบัท่ี 12 ส าหรับกลยทุธ์
ในการบริหารจัดการของคณะได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และจัดท าแผนปฏิบตัิงานประจ าปีงบประมาณทุกปี สามารถสรุปความท้าทายเชิง      
กลยทุธ์ท่ีส าคญัได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

กลยุทธ์ด้าน 
พันธกจิ 

การผลติบัณฑิต การวจิัย การบริการวชิาการ 
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

หลักสูตรและการ
บริการ 

หลกัสตูรมีความ
ทนัสมยัสอดคล้อง
กบัความต้องการของ
ผู้ เรียนและองค์กร
วิชาชีพ และเป็นไป
ตามมาตรฐานท่ี สกอ. 
ก าหนดไว้ 

พฒันาระบบและกลไกใน
การจดัหาแหลง่ทนุวิจยั
ทัง้ภายในและภายนอก
เพ่ือผลิตผลงานวิจยัท่ีมี
คณุภาพ เผยแพร่ในฐาน 
ข้อมลูระดบันานาชาติท่ี
เป็นท่ียอมรับและน ากลบั 
มาใช้พฒันาการเรียน 
การสอน 

พฒันาระบบและกลไก
ในการให้บริการวิชาการ
เพ่ือสง่เสริมให้บคุลากร
ได้พฒันาความรู้ความ 
สามารถเชิงวิชาการและ
พฒันาชมุชนและสงัคม 

พฒันาระบบและกลไกใน
การสง่เสริมสนบัสนนุ
ด้านการท านบุ ารุงศิลป 
วฒันธรรมให้นกัศกึษาได้
ตระหนกัถงึความเป็น
ไทยและรักษาไว้ซงึ
วฒันธรรมอนัดีงาม 

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

การผลติบัณฑิต การวจิัย การบริการวชิาการ 
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

การปฏิบตัิการ ผลติครูช่างและ
ผู้บริหารเทคโนโลยี
ทางการศกึษา 
ผู้บริหารสถานศกึษา
อาชีวศกึษา 

พฒันาโครงการวิจยัท่ี
สามารถเผยแพร่ใน
ระดบัสากลและ 
บรูณาการร่วมกบั 
การเรียนการสอนและ
บริการวิชาการ 

พฒันาโครงการบริการ
วิชาการท่ีบรูณาการ
ร่วมกบัการเรียนการสอน
และการวิจยั 

พฒันาโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมท่ี
บรูณาการร่วมกบัการ
เรียนการสอนและวิจยั 

ความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

บคุลากรและ
นกัศกึษามีจิตอาสา 
และร่วมกนัรักษา
สิ่งแวดล้อม 

พฒันาองค์ความรู้ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการ
ประยกุต์ใช้หรือใช้
ประโยชน์แก่สงัคม 
และชมุชน 

บริหารจดัการโครงการ
บริการวิชาการให้
ชมุชนหรือสงัคมได้มี
สว่นร่วมและพฒันา
อยา่งตอ่เน่ืองยัง่ยืน 

จดัโครงการให้ชมุชน
เป้าหมายมีสว่นร่วม 
ในการอนรัุกษ์
ศิลปวฒันธรรม 

บคุลากร บคุลากรสายวิชาการ
และสายสนบัสนนุ
ได้รับการพฒันา
ความรู้ ทกัษะเพ่ือให้
มีความสามารถใน
การปฏิบตัิงานได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ
และประสทิธิผล 

บคุลากรสายวิชาการ
และสายสนบัสนนุมี
ความสามารถในการ
ท าวิจยัเพ่ือพฒันา
ตนเองและงานประจ า 

บคุลากรสายวิชาการ 
มีความสนใจในงาน
บริการวิชาการเพิ่ม
มากขึน้ บคุลากรสาย
สนบัสนนุมีความสามารถ
ในการสนบัสนนุการ
บริการวิชาการตรงสาย
งานและบริการอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

บคุลากรสายวิชาการ
และสายสนบัสนนุมี
สว่นร่วมในการท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม 

 
2.3 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน  
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมได้ด าเนินการบริหารและจดัการศกึษาให้มีความเช่ือมโยงทัง้เชิงคณุภาพและปริมาณ

ระหว่างการก ากับมาตรฐานตามคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษาของส านกัมาตรฐานและ
คณุภาพอดุมศกึษา ส าหนกังานคณะกกรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) และเกณฑ์ AUN-QA โดยแยกการบริหารจดัการ
ออกเป็น 3 ส่วนหลกัได้แก่ ตวัป้อนเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) คณะมีการปรับปรุงการ
บริหารจดัการ  การจดัการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ โดยได้ท าการวิเคราะห์ SWOT เพื่อก าหนด
เป็นแผนพัฒนาการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561  และในแต่ละ
ปีงบประมาณจะมีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ โดยใช้ข้อมลูจากการบริหารความเสี่ยง  
การควบคมุภายในและผลการประเมินระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน (CUPT QA) ตามหลกัการของวงจร
การควบคมุคณุภาพ (Plan-Do-Check-Act : PDCA)   โดยมีคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการท าหน้าท่ีก ากับ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในการปรับปรุงแก้ไขและ
พฒันาผลการด าเนินงานให้ดียิ่งขึน้ในแตล่ะรอบปีการศกึษาและปีงบประมาณ   
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 นอกจากนี ้คณะยงัมีคณะกรรมการตา่ง ๆ  เพ่ือช่วยในการบริหารและจดัการตามแนวนโยบายการบริหารงาน
และแผนปฏิบตังิานประจ าปี ได้แก่ 

 1. คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 2. คณะกรรมการจดังานโครงการสง่เสริมและท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมไทยสูส่ากล 
 3. คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาบคุลากร คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 4. คณะกรรมการวิชาการ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
 5. คณะกรรมการบริหาร ส านกังานคณบดี 
 6. คณะกรรมการดแูลระบบเครือขา่ย คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 7. คณะกรรมการพฒันาระบบบริหารฐานข้อมลู คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 8. คณะกรรมการดแูลและจดัการผลประโยชน์และสวสัดิการ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 9. คณะกรรมการตรวจนบัเงินและเก็บรักษาเงิน 
 10. คณะกรรมการกิจการนกัศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 11. คณะกรรมการด าเนินการจดัการความรู้ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 12. คณะกรรมการบริหารระบบประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัคณะ 
 13. คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 
 14. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
 15. คณะกรรมการสง่เสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 16. คณะกรรมการสง่เสริมนวตักรรมและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 17. คณะกรรมการจดัการสิ่งแวดล้อมและอนรัุกษ์พลงังาน คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

       18. คณะกรรมการบริหารการจดักิจกรรมเสริมความเป็นครู คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 

                
                      

                          -     

              
                          

                                 
                            
                 
                                   
      

                                       
                                   
                 
                           
                      

                                          
                                           
                                            
                                        

25 2 



23 
 

ส่วนที่ 2 
ตัวบ่งชีร้ายงานการประเมินตนเองระดับคณะตามเกณฑ์ CUPT QA 

 
ตัวบ่งชี ้C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 

1. มีจ านวนผู้ เข้าศกึษาในแตล่ะหลกัสตูรไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ของแผนกการรับสมคัรรวมทกุรอบการรับสมคัร 
2. มีจ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาตามแผนการเรียนในหลกัสตูรไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของจ านวนคงเหลือในชัน้ปี

สดุท้ายตามแผนการเรียน  (ระดบัปริญญาตรี) 
รายงานผลการด าเนินงาน 

 ระดับปริญญาตรี 
 จากผลการด าเนินงานในช่วง 5 ปีย้อนหลงั ตัง้แตปี่การศกึษา 2559-2563 พบวา่ปีการศกึษา 2562 และ 2563 
มีจ านวนประกาศรับนกัศกึษามากกวา่ปีการศกึษา 2561 แตอ่ยา่งไรก็ตาม ในปีการศกึษา 2563 มีจ านวนยอดรับสมคัร
เพิ่มขึน้เน่ืองจากคณะได้ขยายการจดัการศกึษาหลกัสตูรเทียบโอน 3 ปีเพิ่มขึน้ในระดบัปริญญาตรี จ านวน 6 สาขาวชิา 
ได้แก่ วิศวกรรมเคร่ืองกล (TTM-T) วิศวกรรมการผลติและอตุสาหการ (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)  เพิ่มอีก 1 หลกัสตูร จงึท าให้จ านวนยอดรับสมคัรรวม
ของคณะสงูกวา่  ปีการศกึษา 2561 และ 2562  และเน่ืองด้วยการรับสมคัรการรับสมคัรทัง้ 5 รอบของมหาวิทยาลยั
และของท่ีประชมุอธิการบดีแหง่ประเทศไท (ทปอ.) ยงัมีความไม่คงท่ีมีการปรับเปลี่ยนในแตล่ะรอบ จงึท าให้ความ
มัน่ใจของนกัเรียนในการตดัสินใจสมคัรเข้าศกึษาตอ่จากหลายปีท่ีผ่านมาท่ีมีการเปลี่ยนรูปแบบในแตล่ะปี จงึท าให้แต่
ละสาขาตัง้ยอดรับสมคัรไว้สงูขึน้เน่ืองจากการประมาณการยืนยนัสทิธ์ิของนกัศกึษาในแตล่ะรอบคาดการได้ยาก แตใ่น
ภาพรวมของคณะจ านวนผู้ลงทะเบียนเรียน ตัง้แต่ปีการศึกษา 2559-2563 มีจ านวนผู้ ท่ีลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ
ในคณะมีจ านวนเพิ่มขึน้ทกุปี โดยในปีการศกึษา 2563 มีนกัศกึษาลงทะเบียนเข้าศกึษาจ านวน 552 คน ดงัแสดงใน
ตารางท่ี C.1-1 และ ตารางท่ี C.1-2 แยกเป็นรายสาขาวิชา 
 
ตารางที่ C.1-1 ร้อยละของอัตราส่วนจ านวนรับสมัครและลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดบัปริญญาตรี  

ปีการศกึษา 
จ านวนท่ี
ประกาศรับ 

จ านวนผู้สมคัร 
จ านวนผู้ผ่าน 
การคดัเลือก 

จ านวนผู้ ท่ีลงทะเบียน
เข้าศกึษาตอ่ 

ร้อยละของจ านวนท่ีประกาศรับ
สมคัรและลงทะเบียนเข้าศกึษาต่อ 

2559 475 1,475 354 347 70.05 
2560 545 1,176 484 377 69.17 
2561 711 1,010 427 377 53.02 
2562 897 1,080 588 498 55.52 
2563 1,322 1,186 701 552 41.75 
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รูปท่ี C.1.1 จ านวนรับสมคัรและลงทะเบียนเข้าศกึษาตอ่ในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี 

 
 ตารางที่ C.1-2 แสดงจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อแยกเป็นสาขาวชิาในหลักสูตรระดบัปริญญาตรี   

หลักสูตรระดบัปริญญาตรี จ านวนผู้ที่ลงทะเบียนเข้าศกึษาต่อในแต่ละสาขา 
หลักสูตร(4-5 ปี) 2559 2560 2561 2562 2563 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (4 ปี) TM 26 38 51 35 47 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและอตุสาหการ (4 ปี) TP 27 36 35 33 25 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (4 ปี)  TT 28 27 37 20 34 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี) TE-Pow. 35 42 6 26 33 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี) TE-Elec. 28 42 5 11 15 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา (5 ปี) TEE - - - 87 89 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา (5 ปี) CEE 71 63 56 70 75 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (5 ปี) CED 37 31 30 29 30 

รวมหลักสูตร(4-5 ปี) 252 279 220 311 348 
หลักสูตรเทียบโอน       
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (3 ปี บ่าย) TTM-T - - 22 32 42 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและอตุสาหการ (3 ปี 
บา่ย) TTP-T 

- - 
9 35 39 

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (3 ปี บ่าย) TTT-T - - 26 37 29 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (3 ปี บ่าย) TTE - P – T 27 36 42 32 37 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (3 ปี บ่าย) TTE - E – T 31 33 27 23 20 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (3 ปี เช้า) TCT – R 37 29 31 28 37 

รวมหลักสูตรเทียบโอน 95 98 157 187 204 
รวมทุกหลักสูตร 347 377 377 498 552 

ปีการศกึษา 
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 จากตารางท่ี C.1-2 แสดงจ านวนผู้ เรียนท่ีลงทะเบียนเข้าศกึษาตอ่แยกเป็นสาขาวิชาในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี 
พบวา่ จ านวนผู้ เรียนในปีการศกึษา 2563 มีจ านวนนกัศกึษาเพิ่มมากขึน้ถงึ 11 สาขาวิชา เน่ืองมาจากในปัจจบุนัคณะ
มีหลกัสตูรท่ีได้รับรองคณุวฒุิจากสภาวิชาชีพ โดยสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา (5 ปี) CEE และสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา (5 ปี) TEE  ได้รับรองถึง 2 สภาวิชาชีพ คือ สภาวิศวกรและครุุสภา ซึง่เม่ือนกัศกึษาท่ีส าเร็จ
การศกึษาทัง้ 2 หลกัสตูรสามารถมีสทิธ์ิไปสอบใบประกอบวิชาชีพได้ถึง 2 ใบประกอบวชิาชีพหรือที่เรียกวา่ใบ กว. และ
ใบ กค. และในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (5 ปี) CED ได้รับรองคณุวฒิุจากครุุสภา มีสทิธ์ิไปสอบใบประกอบวชิาชีพ 
กค. จากครุุสภา  อีกทัง้ในหลกัสตูรของภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกลในปีการศกึษา 2563 หลกัสตูรอยูใ่นระหวา่งการขอ
รับรองหลกัสตูรจากสภาวิศวกรและครุุสภาด้วยเช่นกนั ซึ่งจากท่ีหลายหลกัสตูรในคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมได้รับการ
รับรองจากสภาวิชาชีพถึง 2 สภาวิชาชีพ จงึสง่ผลให้การประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรและนกัเรียนรวมถึงผู้ปกครอง และ
ศษิย์เก่าให้การยอมรับในการพฒันาหลกัสตูรของคณะ ท าให้สง่ลกูหลานเข้ามาเรียนในคณะ ซึง่จากการได้รับรอง
หลกัสตูรจาก 2 สภาวิชาชีพ คือ สภาวิศวกรและครุุสภา ท าให้หลกัสตูรในคณะเป็นท่ีรู้จกัของนกัเรียนในการสืบค้นทาง
อินเตอร์เนต (เว็บไซต์ Dek-D ,Facebook และเวบ็ไซต์อ่ืน ๆ) และคณะมีการประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรในหลายช่องทาง  
จงึท าให้แนวโน้มจ านวนนกัศกึษาใหม่มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ทกุปี โดยในปีการศกึษา 2561 มีจ านวนนกัศกึษาใหม่ 377 คน  
ปีการศกึษา 2562 มีจ านวนนกัศกึษาใหม่ 498 คน และปีการศกึษา 2563 มีจ านวนนกัศกึษาใหม่ 552 คน ถึงแม้ว่า
จ านวนผู้ เรียนจะเพิ่มมากขึน้แตท่างคณะและภาควิชาก็จะยงัด าเนินการประชาสมัพนัธ์ในเชิงรุกอยา่งตอ่เน่ือง  แตเ่น่ือง
ด้วยจากการท่ีมีสภาวิชาชีพมารับรองหลกัสตูรซึง่แสดงให้เห็นถึงความมีมาตรฐานแล้ว จ านวนนกัศกึษาจงึเป็นข้อก าหนดใน
มาตรฐานของสภาวิชาชีพ โดยในสภาวิศวกรจ านวนผู้ เรียนตอ่อาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานต้องไม่เกิน 1:20 และมาตรฐาน
ของครุุสภาจ านวนผู้ เรียนต้องไม่เกิน 30 คนตอ่ 1 ห้อง จงึเป็นข้อจ ากดัในการเพิ่มจ านวนของผู้ เรียนในคณะ 
 
 ผู้ส าเร็จการศกึษา  

ตารางท่ี C.1-3 จากจ านวนนกัศกึษาชัน้ปีสดุท้ายและนกัศึกษาตกค้างระดบัปริญญาตรี ในรอบปีการศึกษา 
2563 มีจ านวน 281 คน หากก าหนดเป้าหมายให้ผู้ส าเร็จการศกึษาตามแผนการเรียนในหลกัสตูรไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของจ านวนคงเหลือในชัน้ปีสุดท้าย จะต้องมีผู้ส าเร็จการศึกษารวม 113 คน  เม่ือรวบรวมจ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลกัสตูรก าหนดในปีการศึกษา 2563 พบว่ามีจ านวนรวมทัง้สิน้ 219 คน ซึ่งเกินกว่า            
คา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ 77.94 ของจ านวนนกัศกึษาชัน้ปีสดุท้ายและนกัศกึษาตกค้าง  โดยเม่ือคิด
เป็นร้อยละขอนกัศกึษาท่ีจบจริงต่อนกัศกึษาชัน้ปีสดุท้ายและนกัศกึษาตกค้าง พบว่า นกัศกึษาภาคคอมพิวเตอร์มีนกัศกึษา
จบมากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 96.72 และภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกลจบน้อยท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 32.47 

 
ตารางที่ C.1-3 แสดงจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรืญญาตรี ปีการศึกษา 2563  

ภาควิชา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา ปีการศกึษา 2563 

ชัน้ปีสดุท้ายและ 
นศ.ตกค้าง 

เป้าหมายจบ40% 
(คน) 

จ านวนส าเร็จ
การศกึษาจริง (คน) 

คิดเป็นร้อยละขอจบจริง
ตอ่นกัศกึษาชัน้ปีสดุท้าย 

ครุศาสตร์เคร่ืองกล 77 31 25 32.47 
ครุศาสตร์ไฟฟ้า 130 52 88 67.69 
ครุศาสตร์โยธา 78 31 47 60.26 
คอมพิวเตอร์ศกึษา 61 25 59 96.72 

รวม 281 113 219 77.94 
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 จ านวนนักศึกษาตกค้าง 
 จากตารางที่ C.1-4  ผลการวิเคราะห์จ านวนนกัศกึษาตกค้างระดบัปริญญาตรี พบว่า ปีการศกึษา 2563 มี
จ านวนนกัศึกษา จ านวน 64 คน ลดลงจากทกุปี  มีแนวโน้มท่ีลดลงในทกุสาขาวิชา นกัศกึษาตกค้างส่วนมากอยู่ใน
หลกัสตูร (4-5ปี) หลกัสตูรที่มีจ านวนตกค้างมากท่ีสดุอยู่ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา (5 ปี) CEE จ านวน 
26 คน ซึ่งสาเหตท่ีุมากท่ีสดุอนัเน่ืองมากจากในหลกัสตูรดงักล่าว มีรายวิชาต่อเน่ืองจ านวนมากเม่ือผู้ เรียนไม่ผ่านใน
รายวิชาท่ีเป็นรายวิชาตอ่เน่ืองก็จะไม่สามารถลงในรายวิชาตอ่ไปได้จงึท าให้มีนกัศกึษาตกค้างมากที่สดุ   
 
ตารางที่ C.1-4 แสดงจ านวนนักศึกษาตกค้างแยกเป็นสาขาวชิาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรระดบัปริญญาตรี จ านวนนักศึกษาตกค้าง (คน) 
หลักสูตร(4-5 ปี) 2559 2560 2561 2562 2563 
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (4 ปี) TM 15 18 12 13 8 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและอตุสาหการ (4 ปี) TP 10 9 12 19 11 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (4 ปี)  TT 8 13 19 22 8 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี) TE-Pow. 18 9 11 17 7 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี) TE-Elec. 1 14 8 15 3 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา (5 ปี) TEE ยงัไมมี่ นศ.ตกค้าง เน่ืองจากรับรุ่นแรกปีการศกึษา 2562 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา (5 ปี) CEE 17 20 20 27 26 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (5 ปี) CED 0 0 1 0 0 

รวมหลักสูตร(4-5 ปี) 69 83 83 113 63 
หลักสูตรเทียบโอน       
สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (3 ปี บ่าย) TTM-T 0 0 0 0 0 

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอตุสาหการ (3 ปี บา่ย) TTP-T 0 0 0 0 0 

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (3 ปี บ่าย) TTT-T 0 0 0 0 0 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (3 ปี บ่าย) TTE - P - T 0 0 0 0 0 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (3 ปี บ่าย) TTE - E - T 0 0 0 0 0 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (3 ปี เช้า) TCT - R 5 0 0 0 1 

รวมหลักสูตรเทียบโอน 5 0 0 0 1 
รวมทุกหลักสูตร 74 83 83 113 64 
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ระดับบัณฑิตศึกษา     
การรับสมคัรนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาด าเนินการตามเกณฑ์และระเบียบการรับสมคัรของบณัฑิตวิทยาลยั 

โดยท าการประกาศรับสมคัรและสมคัรผา่นระบบรับสมคัรอนไลน์ของบณัฑิตวิทยาลยั จ านวนรอบการรับสมคัร จ านวน
รับสมัครและช่วงเวลาในการสมัครแต่ละสาขาเป็นไปตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารบณัฑิตวิทยาลยั 
และคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลยั ในภาพรวมทัง้หมดมีผู้สมคัรเข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทปีการศึกษา 
2563 รวมจ านวนทัง้สิน้ 18 คน และมีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกรวม 38 คน จากการเปิดรับสมัคร
ทัง้หมดจ านวน 4 รอบ  ซึง่มีผลการลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าปีการศกึษา 2562 และ 2561  มีจ านวนนกัศกึษาท่ีลงทะเบียน
เรียนระดบัปริญญาโท ลดลง 30 คน เม่ือเทียบกบัในปีการศกึษา 2562  ระดบัปริญญาเอกมีจ านวนผู้ลงทะเบียนเรียน
ลดลง 47 คน  เม่ือเทียบกบัปีการศกึษา 2562 ซึง่แนวโน้มของนกัศกึษาในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างตอ่เน่ือง  สาเหตเุน่ืองด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ท่ีระบาดมาตัง้แตปี่ 2562 จนถึงปัจจบุนัยงัมี
ความรุนแรงจากการแพร่กระจายมากขึน้ 

 
จ านวนผู้เข้าศกึษาต่อระดบัปริญญาโท  

หลักสูตร 2560 2561 2562 2563 

ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลศกึษา (MTM) 0 45 18 4 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (MTE) 0 9 6 13 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมมหาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา  (MTCT) 18 18 13 1 
วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา (MCEE) 7 17 0 0 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา (MET) 1 4 5 0 
ครุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (TEM) 13 12 0 0 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศกึษา (MICT) 

9 4 6 0 

รวม 49 109 48 18 
 
จ านวนผู้เข้าศกึษาต่อระดบัระดับปริญญาเอก 

หลักสูตร 2560 2561 2562 2563 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลศกึษา  (DMEE) - 7 7 1 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา (DTE) 9 4 14 8 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน (E-DEEE) 1 1 1 1 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา (DTCT) 12 7 8 3 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา (DCEE) 1 3 4 1 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา (DET) 9 3 13 2 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (DVTM) 2 3 24 10 
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศกึษา (DICT) 

22 7 14 12 

รวม 56 34 85 38 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562  

หลักสูตร นักศึกษาแรกเข้า 
ส าเร็จการศึกษา 

ตามเวลา 
นักศึกษาตกค้าง
ส าเร็จการศึกษา 

อัตราการส าเร็จ
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 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาของปีการศกึษา 2563 ได้มีการประกาศขยายเวลาในการส าเร็จการศกึษาไปจนถึง
วนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 สาเหตเุน่ืองด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จงึขอเสนอจ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาใน   
ปีการศกึษา 2562 ส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาในรอบปีการศกึษา 2563 จะรายงานในรอบการประเมินในปีตอ่ไป 

จากการส ารวจข้อมลูการส าเร็จการศกึษาปีการศกึษา 2562 ของหลกัสตูรระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก 
พบวา่หลกัสตูรปริญญาโทมีผู้ส าเร็จการศกึษาตามระยะเวลาในหลกัสตูรเฉลี่ยร้อยละ 25.69  นอกจากนี ้ในระดบั
ปริญญาเอกไมมี่ผู้ส าเร็จการศกึษาในระยะเวลาท่ีหลกัสตูรก าหนด แตอ่ยา่งไรก็ตามเน่ืองด้วยบณัฑิตวิทยาลยัได้
ประกาศขยายเวลาการส าเร็จการศกึษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2562 จนถึงสิน้เดือนสิงหาคม 2563 เน่ืองด้วย
สถานการณ์โรคระบาด COV19 ท่ีท าให้นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาบางสว่นไม่สามารถท าการทดลองและบนัทกึผล
การทดลองได้ตามปกต ิ
 
สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าเป้าหมาย) 

1. จ านวนผู้ เข้าศกึษาในแตล่ะหลกัสตูรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนกการรับสมคัรรวมทกุรอบการรับสมคัร 
ไม่สามารถบรรลผุลส าเร็จได้ มีเพียงบางหลกัสตูรเท่านัน้ท่ีสามารถด าเนินการได้ส าเร็จ  
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2. มีจ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาตามแผนการเรียนในหลกัสตูรไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของจ านวนคงเหลือในชัน้    
ปีสดุท้ายตามแผนการเรียน  (ระดบัปริญญาตรี)  สามารถด าเนินการประเมินผลได้จริงคดิเป็นร้อยละ 77.94 ซึง่มีผลมากกวา่
แผนท่ีได้ตัง้ไว้ 
 
แนวทางด าเนินการแก้ไข 

1. เน่ืองจากมีบางสาขาวิชาได้ก าหนดจ านวนรับไว้มากเกินความเป็นจริง และไม่ตรงตามแผนท่ีได้เสนอไว้กบั
งานนโยบายและแผน จึงจ าเป็นต้องก ากบัแผนการรับ และต้องพิจารณาการรับนกัศกึษารอบ TACAS 1 ให้สามารถรับ
นกัศึกษาได้มากท่ีสดุก่อน เน่ืองมาจากการรับในรอบ TCAS 3-5 เป็นกลุ่มนกัศกึษาท่ีไม่สามารถควบคมุอตัราการ
สมคัรได้  รวมทัง้การเพิ่มช่องทางประชาสมัพนัธ์ให้กบันกัศกึษาท่ีเป็นกลุม่เป้าหมาย 

2. เพิ่มอตัราการส าเร็จการศกึษาของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาให้มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ โดยอาจให้แตล่ะ
หลกัสตูรท าแผนการส ารวจความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษา 

 
การประเมินตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 
การรับและการส าเร็จการศกึษาของนกัศกึษา 3 

 
เกณฑ์การประเมิน 
Rating Description 

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

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

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

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

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

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

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

C.1-1 สถิตกิารรับนกัศกึษา ปีการศกึษา 2559-2563 
C.1-2 จ านวนนกัศกึษา ปีการศกึษา 2563 
C.1-3 ผู้ส าเร็จการศกึษา ปีการศกึษา 2562 

เอกสารอ้างอิง/C.1%20การรับนักศึกษา/C.1-1%20สถิติรับ%20นศ.%20ป.ตรี%20เริ่มปีการศึกษา%2056-64.xlsx
file:///C:/Users/User/Downloads/เอกสารอ้างอิง/C.1/C.1-2%20จำนวนนักศึกษา%202_62.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/เอกสารอ้างอิง/C.1/C.1-2%20จำนวนนักศึกษา%202_62.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.1%20การรับนักศึกษา/C.1-3%20ผู้่จบการศึกษา%20ปีการศึกษา%202562
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ตัวบ่งชี ้C.2 การได้งานท าของบัณฑติ หรือการใช้ประโยชนใ์นการประกอบวิชาชพี 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 
1. บณัฑิตท่ีส  ำเรจ็กำรศกึษำจำกคณะไดง้ำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี มีจ ำนวนเฉลี่ยรวมไมน่อ้ยกว่ำ

รอ้ยละ 80 
2. ระยะเวลำกำรไดง้ำนท ำเฉลี่ยของบณัฑิตระดบัปริญญำตรขีองคณะไมเ่กิน 3 เดือน 

รายงานผลการด าเนินงาน 
 ระดับปริญญำตรี จำกขอ้มูลยอ้นหลัง 5 ปีของกำรไดง้ำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี ผูส้  ำเร็จ
กำรศกึษำตัง้แต่ปีกำรศกึษำ 2557-2562 จะเห็นไดว้่ำ บณัฑิตท่ีจบกำรศกึษำมีงำนท ำในอตัรำเฉลี่ยสงูกวำ่คำ่คำดหวงัท่ี
ก ำหนดไวร้อ้ยละ 80 โดยมีซึ่งผูไ้ดง้ำนท ำภำยใน 1 ปีจ ำนวนรวม 221 คน จำกผูจ้บกำรศึกษำทั้งหมด 266 คน โดย
ผู้ส  ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2562 มีอัตรำกำรไดง้ำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี รอ้ยละ 78.99         
(ปีกำรศึกษำ 2561 รอ้ยละ 95.58)  ซึ่งมีค่ำใกลเ้คียงกับค่ำเฉลี่ยรวมตลอดปีกำรศึกษำ 2557-2561 มีค่ำเฉลี่ยรวม 
90.34  สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำและกำรศึกษำ (CEE) ได้งำนท ำร้อยละ 78.79 (30 คน) สำขำวิชำเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์(TCT/CED) ไดง้ำนท ำรอ้ยละ 77.28 (24 คน) สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (TE/TTE) ไดง้ำนท ำรอ้ยละ 89.42 
(99 คน) สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล (TM/TTM) ไดง้ำนท ำรอ้ยละ 50.00 (10 คน)  สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิตและ   
อตุสำหกำร (TP)  ไดง้ำนท ำรอ้ยละ 70.59 (14 คน)  สำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส ์ (TT)  ไดง้ำนท ำรอ้ยละ 55.56  
(13 คน) 
     ส ำหรับผูส้  ำเร็จกำรศึกษำจำกคณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรม ระดับปริญญำตรีส่วนใหญ่มีระยะเวลำกำรได ้    
งำนท ำอยู่ระหว่ำง  1-3 เดือน (92 คน)   โดยเฉพำะสำขำวิชำคอมพิวเตอรศ์ึกษำใช้เวลำในกำรหำงำนไดเ้ร็วท่ีสุดเฉลี่ย       
2.27 เดือน   รองลงมำสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำเฉลี่ย  2.36  ซึง่สว่นใหญ่ในภำพรวมทุกสำขำวิชำมีระยะเวลำกำรไดง้ำน
ท ำเพ่ิมขึน้  เงินเดือนเฉลี่ยมำกท่ีสุด ได้แก่ สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำและกำรศึกษำ อัตรำ 20,666.67 บำท ต่อเดือน  
รองลงมำเป็นสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ อตัรำ 20,049.25 บำท/เดือน  จำกรูปท่ี C2.4 จะสงัเกตเห็นไดว้่ำ เงินเดือนเฉลี่ย
ของผู้ส  ำเร็จกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2562  มีอัตรำเงินเดือนเฉลี่ยลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2561 จำกค่ำเฉลี่ยรวม 
18,888.53  

 
สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) ทีค่ณะฯ ได้ก าหนดไว้  

1.  บณัฑิตท่ีส  ำเรจ็กำรศกึษำจำกคณะไดง้ำนท ำหรือ 
2.  ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี มีจ ำนวนเฉลี่ยรวมไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 80 สำมำรถด ำเนินกำรไดส้งูกวำ่

คำดหวงั โดยในปีท่ีรำยงำนประกนัคณุภำพกำรศกึษำปีกำรศกึษำ 2562 มีบณัฑิตท่ีส  ำเรจ็กำรศกึษำจำกคณะไดง้ำนท ำ
หรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปีเฉลี่ยรอ้ยละ 90.84 (ปีกำรศกึษำ 2561 เฉลี่ยรอ้ยละ 95.56) 

3. ระยะเวลำกำรไดง้ำนท ำเฉลี่ยของบณัฑิตระดบัปริญญำตรขีองคณะไมเ่กิน 3 เดือน  มีผลกำรด ำเนินงำนในปี
ท่ีรำยงำนประกนัคณุภำพกำรศกึษำปีกำรศกึษำ 2562 ระยะเวลำกำรไดง้ำนท ำเฉลี่ยของบณัฑิตระดบัปริญญำตรีของ
คณะอยู่ในช่วง 2.27-3.35 เดือน   

 
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต 

1. แจง้ภำควิชำท่ีก ำกบัหลกัสตูรหรือสำขำวิชำท่ีมีอตัรำกำรไดง้ำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปีท่ีมีจ ำนวน
ลดลง และจ ำนวนเงินเดือนลดลง เพ่ือทบทวนควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำนและจ ำนวนหลกัสตูรท่ีเหมือนกนัหรือคลำ้ยคลงึกนั
ส ำหรบัมำก ำหนดจ ำนวนรบัเขำ้ รวมทัง้กำรปรบัปรุงกระบวนกำรตำ่ง ๆ หลกัสตูรส ำหรบัสรำ้งแนวทำงในกำรหำงำนท ำ
หรือแนะแนวกำรสมคัรงำนเพ่ือใหไ้ดง้ำนท่ีรวดเรว็ขึน้และเงินเดือนสงูเพ่ิมขึน้  แตอ่ย่ำงไรก็ตำมอำจจะตอ้งพิจำรณำถงึ
สภำพปัจจยัทำงเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปี พ.ศ.ท่ีท ำกำรส ำรวจขอ้มลู  นอกจำกนี ้สำขำวิชำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
(TCT) เป็นหลกัสตูรท่ีรบัผูท่ี้มีงำนท ำแลว้เขำ้ศกึษำตอ่ อำจท ำใหข้อ้มลูกำรส ำรวจอำจจะมีควำมคลำดเคลื่อน 
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2.  พฒันำระบบกำรส ำรวจภำวะกำรน ำควำมรูไ้ปใชป้ระโยชนข์องนกัศกึษำระดบับณัฑิตศกึษำ   ทัง้นีเ้น่ืองจำก
นกัศกึษำระดบับณัฑิตศกึษำสว่นใหญ่เป็นผูท่ี้มีงำนท ำก่อนเขำ้ศกึษำต่อ แต่มหำวิทยำลยัยงัไมไ่ดท้  ำแบบส ำรวจและไมม่ี
กำรรำยงำนผลกำรส ำรวจมำยงัคณะ  

 
ผลการประเมินตนเองระดับคณะ  คะแนนทีไ่ด้ 
กำรไดง้ำนท ำของบณัฑิตหรือกำรใชป้ระโยชนใ์นกำรประกอบวิชำชีพ 4 

 
ข้อมูลระดับปริญญาตรี ทัง้คณะ 

 
 

ร้อยละของบัณฑติทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี ระดับปริญญาตรี 

ปีการศึกษา สาขาวชิา (ร้อยละ) ค่าเฉลี่ย 
ที่ส าเร็จ TM TP TT TE/TTE TTC CEE TCT CED 

2557 95.24 93.33 78.57 94.44 30.00 87.50 89.09 - 81.17 
2558 75.00 86.36 72.73 90.16 ปิด 86.21 94.44 78.26 83.31 
2559 85.00 93.75 60.00 88.51 ปิด 93.88 94.12 96.97 87.46 
2560 86.96 78.95 76.47 87.13 ปิด 94.87 94.44 81.82 85.81 
2561 90.00 88.89 81.82 94.44 ปิด 94.59 90.32 90.01 
2562 50.00 70.59 55.56 89.42 ปิด 78.79 77.28 70.27 

คำ่เฉลีย่รวม 83.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
หน่วย 

นับ 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

1. จ  ำนวนบณัฑติปรญิญำตรีทัง้หมด คน 250 241 277 314 248 266 
2. จ  ำนวนบณัฑติปรญิญำตรีท่ีตอบแบบส ำรวจกำรไดง้ำนท ำ คน 250  238 272 310 246 262 
3. จ  ำนวนบณัฑติปรญิญำตรีท่ีไดง้ำนท ำภำยใน 1 ปี คน 200 176 224 242 208 164 
4. จ  ำนวนบณัฑติปรญิญำตรีท่ีประกอบอำชีพอิสระ คน 13 3 2 - 8 9 

5. จ  ำนวนบณัฑติปรญิญำตรีท่ีศกึษำตอ่ คน 11 6 8 16 7 6 
6. จ  ำนวนบณัฑติปรญิญำตรีเกณฑท์หำร คน - -  -  16 
7. จ  ำนวนบณัฑติปรญิญำตรีท่ีอปุสมบท คน - -  -  2 
8. จ  ำนวนบณัฑติปรญิญำตรีท่ีมีงำนท ำก่อนเขำ้ศกึษำ 
    แตไ่ม่ไดเ้ปล่ียนงำน 

คน 13 30 27 21 13 19 

9. จ  ำนวนบณัฑติปรญิญำตรีท่ียงัไม่ไดง้ำน คน 26 26 13 13 18 64 
ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี ร้อยละ 88.50 87.13 91.34 88.64 95.58 78.99 

ค่าเฉลี่ยรวมของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี ร้อยละ 90.34 

file://///Fte-fs6/สำนักงานคณบดี/บริการการศึกษา/กนกภัทร/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202559/SAR/เอกสารอ้างอิง/C.2%20การได้งานทำ/C.2-1%20รายงานการได้งานทำ/สรุปอัตราการได้งานทำ%20ป.ตรี.xlsx
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ระยะเวลาการได้งานท าเฉลี่ยของบัณฑติ ระดับปริญญาตรี  

ปีการศึกษา สาขาวชิา (เดือน) 
ค่าเฉลี่ย 

ที่ส าเร็จ TM TP TT TE/TTE TTC CEE TCT CED 
2557 2.30 4.08 2.82 2.18 2.00 2.50 2.36 - 2.60 
2558 2.00 2.19 2.50 2.38 ปิด 2.84 2.47 2.17 2.36 
2559 3.00 2.93 3.00 3.57 ปิด 3.00 3.54 2.00 3.00 
2560 2.45 2.80 2.92 2.16 ปิด 2.83 2.86 2.67 2.67 
2561 3.00 2.94 2.67 2.15 ปิด 2.94 2.87 2.76 
2562 3.80 4.50 3.50 3.26 ปิด 3.27 2.27 3.43 

คำ่เฉลีย่รวม 2.80 
 
 

เงนิเดอืนเฉลี่ยของบัณฑติ ระดับปริญญาตรี  

ปีการศึกษา สาขาวชิา (บาท) ค่าเฉลี่ย 
ทีส่ าเร็จ TM TP TT TE TTC CEE TCT CED 
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 
2562 19,250.00 19,821.43 19,423.08 20,049.50  20,666.67 18,645.83 19,642.75 

คำ่เฉลีย่รวม 18,888.53 
 
 
เงนิเดอืนเฉลี่ยของบัณฑติ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

ปีการศึกษา สาขาวชิา (บาท) ค่าเฉลี่ย 
ทีส่ าเร็จ MTM MTE/DTE MET/DET MCEE MTCT/DTCT TEM/DVTM DICT 

2561 42,500.00 20,500.00/ 

39166.67 

30,833.33/ 

32,500.00 

- 17,500.00/ 

40,833.33 

29,500.00/ 

37,500.00 

34,423.08 ป.โท 28,166.67 

ป.เอก 36,884.62 

2562  23,939.39 18,214.29/ 

35,500.00 

 27,916.67/ 

37,500.00 

39,166.67 19,500.00/ 

37,500.00 

21,250.00/ 

37,500.00 

35,576.92 ป.โท 28,997.84 

ป.เอก 36,715.38 

คำ่เฉลี่ยรวม ป.โท = 28,582.26    ป.เอก = 36,800.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file://///Fte-fs6/สำนักงานคณบดี/บริการการศึกษา/กนกภัทร/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202559/SAR/เอกสารอ้างอิง/C.2%20การได้งานทำ/C.2-1%20รายงานการได้งานทำ/การคิดระยะเวลาได้งานทำ%20ป.ตรี.xlsx
file://///Fte-fs6/สำนักงานคณบดี/บริการการศึกษา/กนกภัทร/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202559/SAR/เอกสารอ้างอิง/C.2%20การได้งานทำ/C.2-2%20อัตราเงินเดือน/การคิดอัตราเงินเดือน%20ป.ตรี.xlsx
file://///Fte-fs6/สำนักงานคณบดี/บริการการศึกษา/กนกภัทร/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202559/SAR/เอกสารอ้างอิง/C.2%20การได้งานทำ/C.2-2%20อัตราเงินเดือน/การคิดอัตราเงินเดือน%20ป.ตรี.xlsx
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เกณฑก์ารประเมิน 
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 รำยงำนกำรหำงำนท ำของบณัฑิต รุน่ปีกำรศกึษำ 2554-2562 
C.2-2 ระยะเวลำกำรไดง้ำนท ำเฉลี่ยของบณัฑิต  
C.2-3 อตัรำเงินเดือนเฉลี่ยของผูส้  ำเรจ็กำรศกึษำ 

เอกสารอ้างอิง/C.2%20การได้งานทำของบัณฑิต/C.2-1%20รายงานการหางานทำของบัณฑิต
file:///D:/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202562/เอกสารอ้างอิง/C.2/C.2-1%20รายงานการหางานทำของบัณฑิต
เอกสารอ้างอิง/C.2%20การได้งานทำของบัณฑิต/C.2-2%20การคิดระยะเวลาได้งานทำ%20.xlsx
เอกสารอ้างอิง/C.2%20การได้งานทำของบัณฑิต/C.2-3%20การคิดอัตราเงินเดือน


34 
 

 

ตัวบ่งชี ้C.3 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 
1. ผลการประเมินคณุภาพจากผู้ใช้บณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิมีคา่เฉล่ีย 

รวมไม่น้อยกวา่ 3.51 แตล่ะหลกัสตูร 

รายงานผลการด าเนินงาน 
              รายงานผลการด าเนินงานเพื่อให้บณัฑิตมีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติและ
กระบวนการในการประเมินคณุภาพจากผู้ ใช้บณัฑิต    โดยมีข้อมลูประกอบแสดงให้เห็นผลการด าเนินงาน 5 ปี ระดบั
ปริญญาตรี ปริญญาโทและ ปริญญาเอก  ซึ่งเป็นการสอบถามจากผู้ ใช้บัณฑิตภายใต้หัวข้อทัง้ 5 ด้านตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ  คือ 1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม  2) ด้านความรู้  3) ด้านทกัษะทางปัญญา   
4) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ  5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ปีการศึกษา 2563 ผู้ถูกประเมินท่ีเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา แบ่งเป็นระดบัปริญญาตรี 68 คน ระดบัปริญญาโท    
39 คน และระดบัปริญญาเอก 16 คน ซึ่งภาพรวมผู้ ใช้บณัฑิตมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.21 ในระดบัปริญญาตรี พบว่า
ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคา่คะแนนเฉลี่ย 3.76  ด้านทกัษะทาง
ปัญญา มีคา่เฉลี่ย 3.88 ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ มีคา่เฉลี่ย 4.11 ด้านความรู้ มีคา่เฉลี่ย 4.14 ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
มีคา่เฉลี่ย 4.19   ซึ่งต ่ากว่าคา่คะแนนเฉลี่ย 4.21 ดงันัน้ ควรให้หลกัสตูรปรับปรุง/เพิ่มเติมการใช้ภาษาตา่งประเทศใน
การติดต่อสื่อสาร พูด อ่าน เขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์สรุปข้อมูลให้มากขึน้ และควรหา
แนวทางในการเพิ่มพนูความรู้ คณุธรรม จริยธรรมให้มากขึน้   แตโ่ดยรวมคา่คะแนนเฉลี่ยของผู้ใช้บณัฑิตท่ีจบการศกึษา
ในปีการศกึษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ย 4.21 ซึง่สงูกว่าทกุปี แสดงว่า บณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษามีความรู้ความสามารถตรง
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติและสามารถท างานตอบสนองนายจ้างได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกบั
ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก ส่วนใหญ่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.00  แต่ยงัคงมีค่าใกล้เคียงกับปีก่อนหน้านี ้
สรุปผลการด าเนินงานในด้านนีบ้รรลเุป้าหมายตามนโยบายคณุภาพ (ค่าคาดหวงั) ท่ีตัง้ไว้   ทัง้นี ้คณะได้มีการน าผล
ประเมินจากนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตมาปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีการท า ELO รายวิชาให้ตอบสนองกับความ
ต้องการของนายจ้าง (ผู้ใช้บณัฑิต) 
 

 สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าเป้าหมาย)  
1. ผลการประเมินคณุภาพจากผู้ใช้บณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิ โดยใช้เกณฑ์ 

TQF 5 ด้าน ทกุหลกัสตูรและระดบัการศกึษาพบวา่แตล่ะระดบัการศกึษามีคา่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกวา่ 3.51 ตามคา่เป้าหมาย   
ท่ีก าหนดไว้ 
 
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต 

1. ทกุหลกัสตูรในระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท ควรพจิารณาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการ
พฒันาด้านทกัษะทางปัญญาและด้านการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารฯ ให้ทนัสมยักบัสภาพสงัคม เทคโนโลยีและเศรษฐกิจท่ี
เป็นปัจจบุนั 

2. ทกุหลกัสูตรทัง้ในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ควรเพิ่มและเน้นการใช้ภาษาองักฤษใน
การสือ่สารและการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการท างานกบัยคุอตุสาหกรรม 4.0  และดจิิทลัสมยัใหม่  ได้แก่  
Work for home, ประชมุทางไกลแบบออนไลน์ 
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ผลการประเมินตนเองระดบัคณะ คะแนนที่ได้ 
คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 4 

 

ระดบัการศกึษา 
จบปีการศกึษา 

2562 

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 4.19 0.579 4.14 0.502 3.88 0.605 4.11 0.484 3.76 0.592 4.03 0.492 

ปริญญาโท 4.53 0.484 4.54 0.452 4.30 0.402 4.36 0.461 4.15 0.432 4.39 0.385 

ปริญญาเอก 4.55 0.554 4.76 0.381 4.59 0.524 4.40 0.769 4.38 0.456 4.54 0.471 

รวม 4.35 0.569 4.35 0.527 4.11 0.596 4.23 0.539 3.97 0.576 4.21 0.499 
 

 
ระดับคณะ  
ข้อมูลพืน้ฐานในภาพรวมของคณะ 

รายการข้อมูล 
หน่วย
นับ 

ปีการศึกษา 
2559 

    (จบ 2558) 
2560 

    (จบ 2559) 
2561 

   (จบ 2560) 
2562 

   (จบ 2561) 
2563 

   (จบ 2562) 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา คน 424 387 463 325 371 
1.1 ระดบัปริญญาตรี คน 241 277 314 248 266 
1.2 ระดบัปริญญาโท คน 96 58 106   37  70 
1.3 ระดบัปริญญาเอก คน 87 52 43   40  35 

2. จ านวนบัณฑติที่ได้รับการประเมนิ คน 152 104 124 109 123 
2.1 ระดบัปริญญาตรี คน 73 57 74 86 68 
2.2 ระดบัปริญญาโท คน 33 22 37 9 39 
2.3 ระดบัปริญญาเอก คน 46 25 13 14 16 

 

รายการข้อมูล 
หน่วย
นับ 

ปีการศึกษา 
2559 

    (จบ 2558) 
2560 

    (จบ 2559) 
2561 

   (จบ 2560) 
2562 

   (จบ 2561) 
2563 

   (จบ 2562) 

3. ผลรวมค่าคะแนนที่ได้จากการ
ประเมนิบัณฑติ 

คะแนน 644.91 436.71 518.00 446.63 517.75 

3.1 ระดบัปริญญาตรี คะแนน 300.76 233.54 302.92 344.00 274.00 
3.2 ระดบัปริญญาโท คะแนน 137.61 91.96 158.08 38.63 171.08 
3.3 ระดบัปริญญาเอก คะแนน 206.54 111.21 57.00 64.00 72.67 

4. คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพ
บัณฑติ 

คะแนน 4.25 4.20 4.18 4.10 4.21 

4.1 ระดบัปริญญาตรี คะแนน 4.12 4.10 4.09 4.00 4.03 
4.2 ระดบัปริญญาโท คะแนน 4.17 4.18 4.27 4.29 4.39 
4.3 ระดบัปริญญาเอก คะแนน 4.49 4.45 4.38 4.57 4.54 
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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. 

 
เอกสารอ้างอิง 

C.3-1  รายงานสรุปความพงึพอใจนายจ้าง รุ่นปีการศกึษา 2554-2562   
 

เอกสารอ้างอิง/C.3%20คุณภาพของบัณฑิต/C.3-1%20พุึงพอใจนายจ้าง%2054-62
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ตัวบ่งชี ้C.4 ผลงานของผู้เรียน 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 
1. จ านวนผลงานวิชาการ รางวลั และ/หรือการน าเอาผลงานไปใช้ประโยชน์ของผลงานนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี

เฉลี่ยรวมทกุหลกัสตูร หลกัสตูรละไม่น้อยกวา่ 2 ผลงาน 
2. ร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตอ่ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 20 
3. ร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตอ่ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 100 

รายงานผลการด าเนินงาน 

คณะได้รวบรวมข้อมลูผลงานวิชาการของนกัศกึษาแตล่ะระดบัการศกึษา ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้  
ปีการศกึษา 2563 นกัศกึษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา ได้รับรางวลัชนะเลิศในการประกวดหนงัสัน้ “วิศวกรดีมี

จรรยาบรรณ” ของคณะกรรมการสทิธิและจรรยาบรรณ วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ จ านวน  
2 ทีม จากทัง้หมด 15 ทีม และได้เข้ารับรางวลัในงานวิศวกรรมสถานแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563  
(ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิ https://www.facebook.com/EITShortfilm)  ได้แก่ 
           - ทีม หวานเจ๊ียบ ผลิตหนงัสัน้ เร่ือง “ Civil Eng Survival Fight For Future” ทีมงานประกอบด้วย 
1) น.ส.กญัญพฒัน  ไชยทา   2) น.ส.ธรรศมิา  นรสงิห์  3) น.ส.ก่ิงแก้ว  สมัมา  4) น.ส.จรรยพร  ทรงปาญาต ิ 5) น.ส.
หฤชนนั  ใจลงักา  6) นายณรงค์กรณ์  ขนัทอง   7) นายจกัรกริช  สวุรรณี    8) นายพนัธกานต์  ศรีชา  9) น.ส.ณณณิชา  
เย็นสขุ   10) นายฉตัรชยั  ชปูระสทิธ์ิ   โดยมี ดร.ศริิพฒัน์  มณีแก้ว เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 

- ทีม Cubic Film ผลิตหนงัสัน้ เร่ือง “IF YOU DO (ถ้าคณุท า)” ทีมงานประกอบด้วย 
1) น.ส.นาตาลี  ลีฬหาพนากลุ  2) นายพงศ์ภคั  แก้วลาย  3) นายรัชพล กนัฉิม  4) นายศตาย ุตว่นมิหน้า  5) น.ส จตพุร 
ศริิพทุธานนท์  6) น.ส.กมลพรรณ  แผ่คณุ   7) น.ส.ชตุมินัต์  แม้นกระโทก   8) น.ส.ธญัวลยั  สมนวล   9) นายวรทศัน์  ลาวงั   
10) นายณฐัสทิธ์ิ สง่มา  โดยมี ดร.ศริิพฒัน์  มณีแก้ว เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
https://fb.watch/1QiWp8hiVx/
https://fb.watch/1QiWp8hiVx/
https://fb.watch/1QiVblehqm/
https://fb.watch/1QiVblehqm/
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ส่วนการแข่งขนัทางวิชาการจะเป็นผลงานการแข่งขนัทางวิชาการเร่ืองการสอน (TEACHING ACADEMY 
AWARD 2021) ซึง่เป็นการจดัแขง่ขนัประจ าทกุปีของกลุม่มหาวิทยาลยัท่ีมีหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต เป็น
การแข่งขันระดบัภายในประเทศ ซึ่งในปีนีง้ดจัดเน่ืองจากเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19)  

สว่นการเผยแพร่ผลงานท่ีเป็นโครงงานของนกัศกึษาในระดบัปริญญาตรี คณะได้รวบรวมน าเสนอเพื่อเผยแพร่
สู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของคณะ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงผลงานความก้าวหน้าของหลักสูตรต่าง  ๆ ท่ีจัด       
การเรียนการสอนตามอตัลกัษณ์ของคณะ “บณัฑิตท่ีคดิเป็น ท าเป็น ถ่ายทอดเป็น”  

ระดบัปริญญาโท  ซึ่งได้ท าข้อมลูผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลงั 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) แยกเป็น
สาขาวิชา ซึ่งมีปริมาณบทความลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้านี ้    แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือน าข้อมลูรายปีทัง้ 5 ปีมาหา
ค่าเฉลี่ยและท าการเทียบผลการด าเนินงานในปี 2563 กบัค่าเฉลี่ยดงัแสดงในภาพท่ี C.4.1 แล้วพบว่ามีค่าต ่ากว่า
ค่าเฉลี่ยเพียงเล็กน้อย ทัง้นีเ้น่ืองมาจากในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมามีการรับนักศึกษาแผน ข. เพิ่มขึน้หลายหลกัสูตร ซึ่ง
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ส่วนใหญ่เป็นผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท แผน ก. และนักศึ กษาท่ีส าเร็จ
การศกึษาในปีการศกึษา 2563 บางสว่นมีผลงานท่ีเผยแพร่ในปีปฏิทิน  2563 ท าให้ไม่สามารถน ามานบัได้กบัรอบปีการ
ส าเร็จการศกึษา จงึเป็นสาเหตท่ีุท าให้อตัราสว่นผลงานวิจยัตอ่จ านวนนกัศกึษามีคา่ลดลง 

ระดับปริญญาเอก ซึ่งได้ท าข้อมูลผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) แยกเป็น
สาขาวิชา  ซึ่งมีจ านวนบทความลดลงและมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาลดลงด้วยเช่นกัน เม่ือเทียบอัตราส่วนจ านวน
ผลงานวิจยัต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2563 มีอตัราส่วนจ านวนผลงานต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา    
สงูกว่าค่าเฉลี่ย  แต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเง่ือนไขการจบพบว่า นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษามีการตีพิมพ์ท่ี
เป็นไปตามเง่ือนไขของหลกัสตูรก าหนด  โดยส่วนใหญ่เป็นผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดบันานาชาติ และรองลงมา
คือวารสารวิชาการในระดบันานาชาตท่ีิไม่ได้อยูใ่นฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ.  

 
จ านวนผลงานวชิาการนักศึกษาระดับปริญญาตรีแยกตามหลักสูตร 

หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี 

บทความวิจยั
ท่ีน าเสนอ 
และตีพิมพ์ 

การเผยแพร่
ผลงาน
ในเวป็ไซต์ 

การ
ประกวด
สิ่งประดิษฐ์ 

การแข่งขนั
ทางวิชาการ 

โครงงานของ 
นศ./อาจารย์ท่ี

น าไปใช้ประโยชน์
ภายนอก 

การจด 
อนสุิทธิบตัร / 
ลิขสิทธ์ิ / 
สิทธิบตัร    

วิศวกรรมเคร่ืองกล 0 2 0 2 0 0 
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 0 2 0 0 0 0 
วิศวกรรมการผลิตและอตุสาหการ 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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จ านวนผลงานวชิาการนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาพรวมของคณะ  
รายการ หน่วยนับ ปี พ.ศ. 

  2559 2560 2561 2562 2563 

บทความวิจยัท่ีน าเสนอ และตีพิมพ์ เร่ือง 0 4 1 0 0 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ชิน้งาน 11 2 3 0 0 
การแข่งขนัทางวิชาการ คน 7 10 23 28 2 
โครงงานของนกัศกึษา/อาจารย์ ที่น าไปใช้ประโยชน์ภายนอก โครงงาน 0 0 0 0 0 
การจดอนสุทิธิบตัร / ลขิสทิธ์ิ / สทิธิบตัร    เร่ือง 0 0 0 0 0 

 
 
จ านวนผลงานวจิัยนักศึกษาระดับปริญญาโท (ระดับชาต ิ/ นานาชาต)ิ 

สาขาวชิา 
ปี พ.ศ.  

2559 2560 2561 2562 2563 

วิศวกรรมเคร่ืองกลศกึษา 0/0 7/2 0/0 0/0 0/0 

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

วิศวกรรมไฟฟ้า 0/0 2/4 4/0 0/0 1/0 

คอมพิวเตอร์ศกึษา 1/0 23/0 11/0 2/0 0/0 

วิศวกรรมโยธาและการศกึษา 0/0 2/2 2/0 0/0 3/0 

เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา 2/0 1/0 1/0 0/0 0/0 

บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา 1/0 2/0 2/7 3/0 2/0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศกึษา 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

รวม 5/0 37/8 20/7 5/0 6/0 
 
 
จ านวนผลงานวจิัยนักศึกษาระดับปริญญาเอก  (ระดับชาต ิ/ นานาชาต)ิ 

สาขาวชิา ปี พ.ศ. 

 2559 2560 2561 2562 2563 

วิศวกรรมเคร่ืองกลศกึษา - - - - - 
วิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา 0/1 1/6 19/0 0/0 0/0 

วิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน - - 0/4 0/0 0/3 

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

วิศวกรรมโยธาและการศกึษา 0/2 0/0 0/0 0/0 1/3 

เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา 9/1 13/0 14/0 6/0 5/1 

บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา 8/0 16/0 9/0 5/0 5/0 

วิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศกึษา 1/0 2/1 0/1 0/0 0/0 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศกึษา 1/9 7/3 9/11 0/0 0/16 

รวม 57/38 55/12 68/37 20/15 13/24 
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ระดับปริญญาโท  

รายการข้อมูล 
หน่วย

นับ 
2559 2560 2561 2562 2563 

1.   จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโททัง้หมด คน 58 102 45 29* 10 
2.  จ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เร่ือง 5 45 27 5 6 
       2.1 บทความฉบบัสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่  เร่ือง - - - - - 
       2.2 บทความฉบบัสมบรูณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก 
การประชมุวิชาการระดบัชาติ  

เร่ือง 2 22 17 2 4 

       2.3 บทความฉบบัสมบรูณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก 
การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ   

เร่ือง - 12 4 - - 

       2.4 บทความฉบบัสมบรูณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดบัชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. วา่ด้วย หลกัเกณฑ์ 
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
พ.ศ. 2556 แต่มหาวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวิทยาลยัอนมุตัิและจดัท า 
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไปและแจ้งให้ ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 วนั  
นบัแต่วนัที่ออกประกาศ 

เร่ือง - - - - - 

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนสุิทธิบตัร  เร่ือง - - - - - 

       2.6 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู  
TCI  กลุม่ที่ 2  

เร่ือง 3 3 - 3 2 

1.7 2.7 บทความฉบบัสมบรูณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
ระดบันานาชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. วา่ด้วย 
หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่มหาวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวทิยาลยัอนมุตัิและ
จดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 
30 วนันบัแต่วนัทีอ่อกประกาศ (ซึง่ไมอ่ยู่ใน Beall’s list) 

เร่ือง - - - - - 

1.8 2.8 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู  
             TCI กลุม่ที่ 1 

เร่ือง - 8 6 - - 

       2.9 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติที ่
ปรากฏในฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง - - - - - 

       2.10 ผลงานได้รับการจดสิทธิบตัร  เร่ือง - - - - - 
3. ผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานที่ตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนกัศกึษาและ
ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท 

 2.80  18.60 9.80 2.2 2.0 

4.  ร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อ
ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท 

ร้อยละ 4.83 18.23 23.75 7.59 20.00 

 * ปีการศกึษา 2563 ใช้จ านวนนกัศกึษาที่ส าเร็จการศกึษาจากข้อมลู http://ureport.kmutnb.ac.th ณ วนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 
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* ปีการศกึษา 2563 ใช้จ านวนนกัศกึษาที่ส าเร็จการศกึษาจากข้อมลู http://ureport.kmutnb.ac.th ณ วนัท่ี 9 สิงหาคม 2564 

 

 

 

ระดับปริญญาเอก 

รายการข้อมูล 
หน่วย

นับ 
2559 2560 2561 2562 2563 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกทัง้หมด คน 52 40 40 22* 13 

2. จ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เร่ือง 35 84 73 28 39 

2.1 บทความฉบบัสมบรูณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชมุวิชาการระดบัชาติ   

เร่ือง - 16 6 

 

12 - 

2.2 บทความฉบบัสมบรูณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชมุวิชาการระดบันานาชาติ   

เร่ือง 4 15 13 - 2 

2.3 บทความฉบบัสมบรูณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ระดบัชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. วา่ด้วย หลกัเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตม่หาวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวิทยาลยัอนมุตัิ

และจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ

ภายใน 30 วนันบัแตว่นัที่ออกประกาศ   

เร่ือง - - - - - 

2.4 ผลงานที่ได้รับการจดอนสุิทธิบตัร  เร่ือง - - - - - 

2.5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

กลุม่ที่ 2  

เร่ือง 6 11 1 2 9 

2.6 บทความฉบบัสมบรูณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ระดบันานาชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. วา่ด้วย 

หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตม่หาวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวิทยาลยั

อนมุตัิและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. 

ทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัที่ออกประกาศ (ซึง่ไมอ่ยู่ใน Beall’s list)   

เร่ือง - 3 - 4 - 

2.7 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

กลุม่ที่ 1  

เร่ือง 15 36 44 10 4 

2.8 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติที่ปรากฏ

ในฐานข้อมลูระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

เร่ือง 4 3 9 - 24 

2.9 ผลงานได้รับการจดสิทธิบตัร  เร่ือง - - - - - 

3. ผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนกัศกึษา

และผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก 

 25.20 45.40 51.00 14.8 33.00 

4. ร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อ

ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอก 

ร้อยละ 48.46 101.35 127.50 67.27 89.19 
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สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 
1. จ านวนผลงานวชิาการ รางวลั และ/หรือการน าเอาผลงานไปใช้ประโยชน์ของผลงานนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี

เฉลี่ยรวมทกุหลกัสตูร หลกัสตูรละไม่น้อยกวา่ 2 ผลงาน มีผลการด าเนินงานตามนโยบายคณุภาพท่ีตัง้ไว้ 2 ผลงาน  
2. ร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตอ่ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 20  มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายคณุภาพมีผลคะแนนเฉลี่ยได้ร้อยละ 20.00 
3. ร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนกัของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตอ่ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 100  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายคณุภาพมีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.19 
 
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต 
 1. สง่เสริมให้แตล่ะหลกัสตูรท่ีรับนกัศกึษาแผน ข น าผลงานสารนิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระน าเสนอหรือ
เผยแพร่ในการประชมุวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมทกัษะการน าเสนอ
ผลงานของนกัศกึษาในหลกัสตูร 
 2. สง่เสริมให้แตล่ะหลกัสตูรมีการก าหนดเง่ือนไขการจบโดยมีผลงานวิจยัหรือตีพิมพ์ในระดบันานาชาตเิพิ่ม
มากขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถแข่งขนักบัหลกัสตูรอ่ืนๆ ในมหาวทิยาลยัและนอกมหาวิทยาลยัได้ 
 
การประเมินตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 
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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เอกสารอ้างอิง 
C.4-1 ผลงานวิชาการของอาจารย์และนกัศกึษา ปี 2555-2562 
C.4-2 ผลงานวิชาการของอาจารย์และนกัศกึษา ปี 2563 
C.4-3 รางวลัชนะเลศิในการประกวดหนงัสัน้ “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ”  https://1th.me/qfsIP 
 

เอกสารอ้างอิง/C.4/C.4%20ผลงานของนักศึกษา/C.4-1%20ผลงานวิชาการ%20นศ.และอาจารย์%20ปี%202555-2562
เอกสารอ้างอิง/C.4/C.4%20ผลงานของนักศึกษา/C.4-2%20ผลงานวิชาการ%20นศ.%20และอาจารย์%20%20ปี%202563.pdf
https://1th.me/qfsIP
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ตัวบ่งชี ้C.5 คุณสมบัตขิองอาจารย์  
นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 

1. คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึน้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 2 ตอ่ปี 
2. สดัสว่นนกัศกึษาตอ่อาจารย์ประจ าเฉล่ียรวมไม่เกิน 20:1 ส าหรับกลุม่สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
3. สดัสว่นนกัศกึษาตอ่อาจารย์ประจ าเฉล่ียรวมไม่เกิน 30:1 ส าหรับกลุม่สาขาวิชาครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 

รายงานผลการด าเนินงาน 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มีจ านวนบคุลากรท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกรวม 93 คน คิดเป็นร้อยละ 

83.96  (ปีการศกึษา 2562 ร้อยละ 83.96) และระดบัปริญญาโท 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.32 (ปีการศกึษา 2561 ร้อยละ 
23.58) คณุวฒุิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในคณะมีแนวโน้มท่ีมากขึน้ ตัง้แต่ปีการศกึษา 2555-2561  แต่ใน 
ปีการศกึษา 2563 มีอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการลดลงเน่ืองจากเกษียณอายรุาชการ จ านวน  5 คนด้วยกนั  แต่ก็
ได้รับอาจารย์ใหม่เข้ามาทดแทนอาจารย์ท่ีเกษียณอายุราชการ โดยคณะมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ และมีการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องเหมือนเดิม อาทิเช่น  การจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์
อตุสาหกรรม ระดบัชาติ ครัง้ท่ี 13 และระดบันานาชาติ ครัง้ท่ี 8 อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทกุปี  (จดัแบบออนไลน์ในปี
การศกึษา 2562-2563) การส่งคณาจารย์เข้าร่วมฟังการบรรยายแนวทางการจดัท าผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีจดัโดยมหาวิทยาลยั รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์เก่ียวกับเกณฑ์และแนวทางการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ผ่านทางระบบเอกสารของคณะ  ท าให้บุคลากรของคณะมีความสนใจในการท าผลงานทางวิชาการและขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ 

ในภาพรวมจ านวนบุคลากรของแต่ละภาควิชามีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน แต่ เน่ืองด้วยการฝึก
ปฏิบตัิการสอนและรายวิชาท่ีมีการทดลอง จ าเป็นต้องมีการควบคมุชัน้เรียนอย่างใกล้ชิด   เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การจดัการเรียนการสอน ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ซึง่บางสว่นเป็นนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาของ
คณะท่ีมีประสบการณ์ฝึกปฏิบตัิการสอนและการทดลองเฉพาะด้าน ส าหรับรายวิชาบณัฑิตศกึษาได้เชิญบคุลากรจาก
ภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จริงเสริมกบัการเรียนใน
รายวิชาท่ีสอนโดยคณาจารย์ประจ า ซึง่ถือว่าเป็นจดุแข็งที่ได้ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการควบคมุจ านวนอาจารย์
พิเศษดงัแสดงไว้ในตารางท่ี 1   ส าหรับการคิดค่า FTE ของอาจารย์ คิด 1 FTE เท่ากบัอาจารย์ประจ า 1 คน ส่วน
อาจารย์พิเศษคิดค่า FTE จากชัว่โมงสอน   เม่ือน าไปคิดสดัส่วนกบัค่า FTEs ของนกัศกึษาจะได้คา่ดงัตารางด้านล่าง  
ซึ่งเม่ือเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของส านกัมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สกอ. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์     
20 : 1 ผลด าเนินงานในปีการศกึษา 2563  สดัส่วน FTES นกัศกึษาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้คณะ เท่ากบั 13.99   
(ปีการศกึษา 2562 เท่ากบั 11.40)  เน่ืองจากในปีการศกึษา 2563  มีอาจารย์เกษียณอายรุาชการ  แตอ่ย่างไรก็ตาม ยงัมี
คา่ต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ของ  สกอ. ถือได้ว่ามีการควบคมุคณุภาพดีอยู่  ท าให้สามารถควบคมุดแูลนกัศกึษาได้อย่าง
ทัว่ถึง  จากตารางท่ี 6 จะสงัเกตได้ว่า สดัส่วนอาจารย์ผู้สอนมีเพียงพอต่อจ านวนนกัศกึษา (ภาพรวมของคณะ อาจารย์ต่อ
นกัศกึษา 1 : 13.99)  ซึ่งท าให้อาจารย์ผู้สอนสามารถพฒันาคณุภาพด้านการสอน มีเวลาในการท าผลงานวิชาการและ
วิจยั และมีเวลาให้ความช่วยเหลือดแูลนกัศกึษาในการท าวิทยานิพนธ์ สงัเกตได้ว่า สดัสว่นอาจารย์ตอ่ผู้สอนด าเนินการ
ได้ดีขึน้กว่าปีท่ีแล้ว ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. (1 : 20) ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ เรียน  สรุปผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
นโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) ที่ได้ตัง้ไว้  แตอ่ยา่งไรก็ตามคณะมีนโยบายเพิ่มจ านวนนกัศกึษาในหลกัสตูรของภาควิชา
ท่ีมีค่า FTE ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของคณะ โดยได้ก าหนดนโยบายในการเพิ่มจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไปเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว   
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จะเห็นวา่คา่ FTEs นกัศกึษาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าช่วงปีการศกึษา 2563 เฉลี่ยของคณะ เร่ิมมีแนวโน้มขยบั
สงูขึน้ อาจจะมาด้วยปัจจยัจ านวนอาจารย์ท่ีเกษียณและนกัศกึษาท่ีเพิ่มขึน้ในบางหลกัสตูร   

ตารางที่ 1  คุณวุฒแิละต าแหน่งทางวชิาการของอาจารย์ของคณะ 

ต าแหน่งทางวชิาการ 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 261 2562 2563 
อาจารย์ประจ า 116 113 111 112 108 108 110 106 111 

ศ.ดร. 1 0 1 1 2 3 3 3 4 
รศ.ดร. 16 16 15 19 19 22 23 22** 19** 
ผศ.ดร. 23 27 26 29 25 20 33 37 41 
รศ. 2 3 3 3 3 3 3 0** 0 
ผศ. 8 8 6 8 8 9 10 7 6 
อ.ดร. 36 29 28 29 28 33 26 27 29 
อ. 30 30 32 21 23 18 12 10 11 

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

หมายเหตุ   ** เกษียณอายรุาชการ 
 
ตารางที่ 2 คุณวุฒขิองอัตราก าลังสายวชิาการ ปีการศึกษา 2563 

ภาควชิา 
วุฒกิารศึกษา ประเภทต าแหน่ง รวม 

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

ครุศาสตร์เคร่ืองกล 23 9 0 0 18 8 6 0 32 
ครุศาสตร์ไฟฟ้า 29 7 0 0 8 19 6 3 36 
ครุศาสตร์โยธา 13 0 0 0 2 10 0 1 13 
คอมพิวเตอร์ศกึษา 14 1 0 0 5 10 0 0 15 
ครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 6 0 0 0 4 0 1 1 6 
บริหารเทคนิคศกึษา 5 0 0 0 3 0 2 0 5 
ผู้ มีความรู้/เช่ียวชาญ 4 0 0 0 1 0 3 0 4 

รวมทัง้หมด 94 17 0 0 41 47 18 5 111 
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ตารางที่ 3 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ในคณะ 
ปีการศกึษา จ านวนอาจารย์ทัง้หมด

ต้นปีการศกึษา 
จ านวนอาจารย์ลาออก/เกษียณ 

ระหวา่งปีการศกึษา 
จ านวนอาจารย์ 
เข้าใหมร่ะหวา่ง 
ปีการศกึษา 

จ านวนอาจารย์
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 
2563 106 5 10 111 

 
ตารางที่  4 ค่า FTEs ของนักศึกษา แยกตามภาควิชา  

ภาควิชา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ครุศาสตร์เคร่ืองกล 226.60 286.14 248.53 237.96 238.23 234.88 312.77 413.48 375.70 

ครุศาสตร์ไฟฟ้า 419.31 550.46 401.32 327.08 375.36 377.67 324.12 325.23 347.61 

ครุศาสตร์โยธา 121.21 179.22    209.59 202.92 203.94 198.62 203.27 205.17 182.57 

คอมพิวเตอร์ศกึษา 207.28 286.72 342.85 322.63 269.53 243.24 201.90 209.35 172.72 

ครุศาสตร์เทคโนโลยีฯ  37.13  46.26  48.75  51.52   18.92 16.01 18.17 44.52 14.21 

บริหารเทคนิคศกึษา  28.25  80.68  57.25  48.76   18.13 21.38 14.88 10.50 5.75 

รวม 1,039.78 1,429.48 1,308.29 1,190.87 1,124.11 1,091.80 1,075.11 1208.22 1,098.56 
 
ตารางที่ 5  ค่า FTE ของอาจารย์ประจ าและอาจารย์พเิศษ  

ภาควิชา 
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
อาจารย์ประจ า 116.00 113.00 111.00 129.92 108.00 108.00 110.00 106.00 111.00 
ครุศาสตร์เคร่ืองกล 34.00 32.00 31.00 29.81 33.00 32.00 32.00 29.00 32.00 
ครุศาสตร์ไฟฟ้า 38.00 37.00 35.00 32.42 32.00 33.00 34.00 34.00 36.00 
ครุศาสตร์โยธา 16.00 15.00 15.00 16.70 15.00 15.00 16.00 15.00 13.00 
คอมพิวเตอร์ศกึษา 14.00 15.00 15.00 27.06 14.00 14.00 14.00 14.00 15.00 
ครุศาสตร์เทคโนโลยีฯ 7.00 7.00 7.00 14.71 7.00 7.00 7.00 9.00 6.00 
บริหารเทคนิคศกึษา 7.00 7.00 8.00 9.22 7.00 7.00 7.00 5.00 6.00 
อาจารย์พเิศษ 8.60 9.00 6.18 7.29 11.11 13.28 9.78 9.30 9.40 

รวม 124.60 122.00 117.18 137.21 119.11 121.28 119.78 115.30 117.40 
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ตารางที่ 6 สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ า ระดับภาควชิาและคณะ 

ปีการศึกษา 
FTEs นักศกึษา ต่อ จ านวนอาจารย์ประจ า 

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 13.71 3.67 1.83 11.40 
2563 11.88 10.13 18.12 13.70 8.33 2.67 13.02 

หมายเหตุ  เกณฑ์มาตรฐานของส านกัมาตรฐานและประเมินผลอดุมศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
     กลุม่สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์   20 : 1 กลุม่สาขาวิชา ครุศาสตร์ / ศกึษาศาสตร์    30 : 1 
 
สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าเป้าหมาย)  

1. คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึน้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 2 ตอ่ปี มีผลการด าเนินงานเกินกวา่คา่เป้าหมาย
ก าหนด สามารถเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการได้ร้อยละ 7.20%  เน่ืองจากคณะมีกลไกในการสนบัสนนุและสง่เสริมการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการรวมทัง้เป็นเกณฑ์ในการตอ่สญัญาจ้างประจ า 

2. สดัส่วนนกัศกึษาต่ออาจารย์ประจ าเฉลี่ยรวมไม่เกิน 20:1 ส าหรับกลุม่สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา (TTC) จัดการเรียนการสอนหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา FTEs นกัศกึษาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า 18.12 

3. สดัสว่นนกัศกึษาตอ่อาจารย์ประจ าเฉล่ียรวมไม่เกิน 30:1 ส าหรับกลุม่สาขาวิชาครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ มีผล
การด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์  

 
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต 

1.  ควรเร่งบรรจอุาจารย์ใหม่เพ่ือทดแทนอตัราเกษียณให้มีอตัราก าลงัเทา่เทียมหรือใกล้เคียงกบัปีก่อนหน้านี ้
โดยจดัท าแผนการบรรจอุาจารย์ใหม่และวางแผนเผ่ืออตัราเกษียณในปีการศกึษาถดัไป 
 
ผลการประเมินตนเองระดบัคณะ คะแนนที่ได้ 

คณุสมบตัขิองอาจารย์ 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. 

 
 
เอกสารอ้างอิง 

C.5-1 อตัราการคงอยูข่องอาจารย์ 
C.5-2 ข้อมลูจ านวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา่ (FTES) 
C.5-3 คา่ FTE ของอาจารย์ 
C.5-4 หนงัสือขออนมุตัจ้ิางอาจารย์พิเศษ 

เอกสารอ้างอิง/C.5/C.5-1%20อัตราการคงอยู่ของอาจารย์%20แยกภาควิชา.xlsx
file:///F:/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202563/เอกสารอ้างอิง/C.5/C.5.2%20ค่า%20FTE%20นักศึกษา%20%20ปี%202555-2563.xlsx
file:///F:/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202563/เอกสารอ้างอิง/C.5/C.5-3%20ค่า%20FTE%20ของอาจารย์
file:///F:/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202563/เอกสารอ้างอิง/C.5/C.5-4%20จ้างอาจารย์พิเศษ
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ตัวบ่งชี ้C.6 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 
นโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) 
 1. คณาจารยผ์ลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจยัไดร้บัตีพิมพห์รือเผยแพรไ่มน่อ้ยกวา่จ านวนของอาจารยป์ระจ า 
 2. มีหนงัสือหรือต าราท่ีไดร้บัการเผยแพรไ่มน่อ้ยกวา่ปีละ 1 ผลงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 
คณะได้รวบรวมข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัยท่ีมีการตีพิมพ์ในระยะเวลา พ.ศ.2559-2563 เมื่อพิจารณาจ านวน

บทความท่ีเผยแพร่เทียบกับจ านวนอาจารยป์ระจ าพบว่า มีจ านวนผลงานทางวิชาการรวมทัง้หมดไม่นอ้ยกว่าจ านวน
อาจารยป์ระจ า แหล่งการเผยแพร่ส่วนใหญ่จะเป็นการเผยแพร่ผลผลงานวิจยัท่ีอยู่ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ี
อยู่ในฐานขอ้มลู ISI และ Scopus จ านวน 70 บทความ รองลงมาเป็นผลงานวิจยัท่ีไดร้บัการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 23 บทความ และบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีไดร้บัการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติท่ีมีจ  านวน 8 บทความ  และมีจ านวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดบัชาติ  TCI 1 มีจ านวน 4 บทความ และ TCI 2 จ านวน 18 บทความ  ต  าราเพ่ือขอรบัรองคุณภาพ 
จ านวน  4 เล่ม ผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองคก์ระดบัชาติว่าจา้งใหด้  าเนินการ จ านวน 4 เรื่อง  ซึ่งจากผลการเผยแพร่
ผลงานวิจยันีม้ีแนวโนม้การตีพิมพใ์นระดบันานาชาติเพ่ิมขึน้สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความสามารถในการยกระดบัคณุภาพของ
ผลงานวิจยัและความกา้วหนา้ทางงานวิจยัของบคุลากรคณะ   

คณะไดก้ าหนดแผนเก่ียวกบัผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าไวใ้นแผนปฏิบตัิการประจ าปี และมีการติดตามผล
เป็นระยะ 6 และ 12 เดือน ตามกรอบการรายงานค ารบัรองการปฎิบตัิงานและการรายงานผลของแผนปฏิบตัิงานประจ าปี 
และจากการที่มสีง่เสริมการของคณะเก่ียวกบัการใหก้ารสนบัสนนุทนุในการท าวิจยัและการผลิตหนงัสือและต าราติดตอ่ 
กนัอย่างตอ่เน่ือง มีหนงัสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลกัเกณฑข์องประกาศมหาวิทยาลยัแตไ่มไ่ดน้  ามาขอรบัการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 4 เลม่ ดงันี ้ 

1. รศ.ดร.ชยัวิชิต  เชียรชนะ  เรื่อง วิธีวิทยาการวิจยัขัน้สงู : การมุ่งเนน้การคิดเชิงวิพากษส์  าหรบัการวิจยั (Advanced 
research methodology : A focus on critical thinking for research) ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของรายวิชา 020617050 ระเบียบวิธี
วิจยัขัน้สงู (Advanced Research Methodology) 

2. ผศ.ดร.ศภุชยั  หอวิมานพร  เรื่อง ระบบสกาดา้และโครงข่ายพีแอลซี  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 020133154 
สกาดา้และโครงข่านพีแอลซี (SCADA System and PLC Network) 

3. ผศ.ดร.สนัติ  หุตะมาน  เรื่อง การขบัเคลื่อนดว้ยไฟฟ้าและระบบเซอรโ์ว  ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของรายวิชา 020133131 
การขบัเคลื่อนดว้ยไฟฟ้าและระบบเซอรโ์ว  (Electric Drive and Servo System) 

4. ผศ.ดร.ศศิธร ชแูกว้ เรื่อง การใชหุ้่นยนตเ์ป็นฐานส าหรบัจดักิจกรรมการเรียนรู ้ ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของรายวิชา 
020177204 วิศวกรรมศกึษาเพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู ้(Engineering Education for Learning Process Development) 

รศ.ดร.บณัฑิต  สขุสวสัดิ์ ภาควิชาครุศาสตรเ์ครื่องกล ไดร้บัการจดอนสุิทธิบตัร จ านวน 1 เรื่อง คือ เครื่องมือวดั    
แรงกลงึ 3 แกนดว้ยโหลดเซลลข์นาดเลก็ วนัท่ีขอรบัอนสุิทธิบตัร 29 กรกฎาคม 2563 ออกให ้ณ วนัท่ี 27 พฤษภาคม  2564 

ในสว่นของผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานระดบัชาติวา่จา้งใหด้  าเนินการ จ านวน  เรื่อง คือ 
1. โครงการอบรมพฒันาทกัษะครูอาชีวศกึษาดา้นการจดัการเรียนการสอนออนไลน ์ รุน่ท่ี 1 และ 2 ส  านกัพฒันา

สมรรถนะครูและบคุลากรอาชีวศกึษา ว่าจา้งโดยส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
2. โครงการจดัท ารายละเอียดขอ้มลู (Matadata) และน าเขา้ Content เขา้สูแ่พลตฟอรม์ OBEC Content 

Center วา่จา้งโดยส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
3. โครงการพฒันาระบบการใหค้วามรูใ้นการด าเนินธุรกิจแบบครบวงจร (SME Academy 365) หน่วยงาน

ส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าจา้งโดยส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจอตุสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
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4. โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารหน่วยงาน สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงศกึษาธิการ 
วา่จา้งโดยสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงศกึษาธิการ  

ผลงานวิชาการ ระดับคณะ  

รายการ หน่วยนับ 
ปี พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 2563 
การประกวดสิง่ประดษิฐ์ ชิน้งาน 2 2 3 0 0 

การแขง่ขนัทางวิชาการท่ีรว่มกบันกัศกึษา คน 8 10 10 9 2 
โครงงานของนกัศกึษา/อาจารยท์ีน่  าไปใช้
ประโยชนภ์ายนอก 

โครงงาน 4 0 - 1 - 

 
 
ผลงานวิชาการ ระดับคณะ  

  

รายการ 
หน่วย
นับ 

ปี พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 2563 

1. จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด คน 108 108 110 106 111 
2. จ านวนนกัวิจยัประจ าทัง้หมด คน - - - - - 
3. จ านวนผลงานวิจยัท่ีไดร้บัการตพีิมพห์รอืเผยแพร ่ เรื่อง 123 141 186 145 132 
    3.1 บทความวิจยัฉบบัสมบรูณท่ี์ไดร้บัการตีพิมพใ์นรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบัชาติ 

เรื่อง 15 31 30 25 8 

    3.2 บทความวิชาการฉบบัสมบรูณท่ี์ไดร้บัการตีพิมพใ์นรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบัชาติ 

เรื่อง - - - - - 

    3.3 บทความวิจยัฉบบัสมบรูณท่ี์ไดร้บัการตีพิมพใ์นรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบันานาชาติ 

เรื่อง 48 33 45 39 23 

    3.4 บทความวิชาการฉบบัสมบรูณท่ี์ไดร้บัการตีพิมพใ์นรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชมุวิชาการระดบันานาชาติ 

เรื่อง - - - - - 

    3.5 บทความวิจยัฉบบัสมบรูณท่ี์ไดร้บัการตีพิมพใ์นวารสารทาง
วิชาการระดบัชาติท่ีไม่อยู่ในฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.ว่าดว้ย
หลกัการ การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่มหาวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวิทยาลยั
อนมุตัิและจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให ้
ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกาศ 

เรื่อง - - - - - 

    3.6 บทความวิชาการฉบบัสมบรูณท่ี์ไดร้บัการตีพิมพใ์นวารสารทาง
วิชาการระดบัชาติท่ีไม่อยู่ในฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ. ว่าดว้ย 
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตม่หาวิทยาลยัน าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัอนมุตัิและจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป 
และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกาศ 

เรื่อง - - - - - 

    3.7 ผลงานท่ีไดร้บัการจดอนสุิทธิบตัร เรื่อง - - 2 - 1 
    3.8 บทความวิจยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มลู 
TCI กลุ่มท่ี 2 

เรื่อง 9 11 2 6 18 
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สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง)  

1. คณาจารยผ์ลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจยัไดร้บัตีพิมพห์รือเผยแพรไ่มน่อ้ยกวา่จ านวนของอาจารยป์ระจ า 
มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าคาดหวงั มีผลงานรวมทัง้สิน้ 132 บทความ 

2. อาจารยไ์ดร้บัการจดอนสุิทธิบตัร  จ านวน 1 เรื่อง (รศ.ดร.บณัฑิต สขุสวสัดิ)์ 
2. มีหนงัสือหรือต าราท่ีไดร้บัการเผยแพรไ่มน่อ้ยกวา่ปีละ 1 ผลงาน  มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามคา่คาดหวงั

ท่ีก าหนดไวโ้ดยมีหนงัสือ 4 เลม่ เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอนของหลกัสตูร 
 

รายการ 
หน่วย
นับ 

ปี พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 2563 

    3.9 บทความวิจยัฉบบัสมบรูณท่ี์ไดร้บัการตีพิมพใ์นวารสารทาง
วิชาการระดบันานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานขอ้มลูตามประกาศ ก.พ.อ.  
ว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่มหาวิทยาลยัน าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัอนมุตัิและจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป 
และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกาศ (ซึง่
ไม่อยู่ใน Beall’s list) 

เรื่อง - 2 - 4 - 

    3.10 บทความวิชาการฉบบัสมบรูณท่ี์ไดร้บัการตีพิมพใ์นวารสาร
ทางวิชาการระดบันานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานขอ้มลูตามประกาศ 
ก.พ.อ. ว่าดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบั
การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่มหาวิทยาลยัน าเสนอ
สภามหาวิทยาลยัอนมุตัิและจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการ
ทั่วไป และแจง้ให ้ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีออกประกาศ 
(ซึง่ไม่อยู่ใน Beall’s list) 

เรื่อง - - - - - 

    3.11 บทความวิจยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มลู TCI กลุม่ท่ี 1 

เรื่อง 37 44 67 14 4 

    3.12 บทความวิชาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐาน 
ขอ้มลู TCI กลุ่มท่ี 1 

เรื่อง - - - - - 

    3.13 บทความวิจยัท่ีตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติ
ท่ีปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง 14 20 42 56 70 

    3.14 บทความวิชาการท่ีตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดบั
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง - - - - - 

    3.15 ผลงานไดร้บัการจดสิทธิบตัร เรื่อง - - 1 - - 
    3.16 ผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาติวา่จา้งใหด้ าเนินการ เรื่อง 3 - - - 4 
    3.17 ต าราหรอืหนงัสือหรอืงานแปลที่ไดร้บัการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้ 

ผลงาน 2 2 - - - 

    3.18 ต าราหรอืหนงัสือหรอืงานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลกัเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ไดน้ ามาขอรบัการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลงาน 3 2 1 1 4 
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แนวทางการด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนา 
คณะจะสง่เสริมการท าวิจยัระดบันานาชาติอย่างตอ่เน่ืองและสนบัสนนุใหแ้ตล่ะภาควิชาจดัหาครุภณัฑเ์พ่ือใช้

ในการจดัการเรียนการสอนและวิจยั รวมทัง้สง่เสริมการท างานวิจยักบัหน่วยงานภายนอก  นอกจากนีจ้ะพิจารณา
กิจกรรมหรือโครงการท่ีสง่เสริมใหค้ณาจารยจ์ดสิทธิบตัรหรืออนสุิทธิบตัรในแผนปฏิบตัิงานประจ าปี 

 
ผลการประเมินตนเองระดับคณะ คะแนนท่ีได ้
ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั 4 
  
 
เกณฑก์ารประเมิน 
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 ผลงานวิชาการของอาจารยแ์ละนกัศกึษา ปี 2555-2562 
C.6-2 ผลงานวิชาการของอาจารยแ์ละนกัศกึษา ปี 2563 
C.6-3 รางวลัชนะเลิศในการประกวดหนงัสัน้ “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ” https://1th.me/qfsIP 

 

เอกสารอ้างอิง/C.6/C.6-1%20ผลงานวิชาการ%20นศ.และอาจารย์%20ปี%202555-2562
เอกสารอ้างอิง/C.6/C.6-2%20ผลงานวิชาการ%20นศ.%20และอาจารย์%20%20ปี%202563.xlsx
https://1th.me/qfsIP
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ตัวบ่งชี ้C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 
1. จ านวนหลกัสตูรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรตามที่มหาวิทยาลยัก าหนด 100%  
2. มีแผนพฒันาคณุภาพของหลกัสตูรในคณะ 100% 

รายงานผลการด าเนินงาน 
 ปีการศกึษา 2563 คณะเปิดหลกัสตูรทัง้หมด 22 หลกัสตูร ในระดบัหลกัสตูรได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร เพื่อจดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร ควบคมุ ก ากบั ดแูล 
ตดิตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร รวบรวมและจดัเก็บข้อมลูในการ
จดัท ารายงานการประเมินตนเองของหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN-QA  ซึง่จะมีการประชมุร่วมกนัในการจดัท าแผนพฒันา
คณุภาพ (นโยบายคณุภาพ) ทกุเดือน  และได้รับการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาโดยคณะกรรมการประเมินคณุภาพ
การศกึษาภายในระดบัหลกัสตูรท่ีคณะได้แตง่ตัง้ขึน้ปรากฏวา่ทกุหลกัสตูรผ่านเกณฑ์มาตรฐานทัง้หมด (100%) ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้
  

 
ปีการศึกษา 

หลักสูตร / สาขาวชิา 2561 2562 2563 

 
องค์ 1 

สกอ. 

องค์ 2  

(AUN QA) 

องค์ 1 

สกอ. 

องค์ 2  

(AUN QA) 

องค์ 1 

สกอ. 

องค์ 2  

(AUN QA) 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต       

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล (TM/TTM) ผา่น 3 ผา่น 3 ผา่น 4 
 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT/TTT) ผา่น 4 ผา่น 4 ผา่น 4 
 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและอตุสาหการ (TP/TTP) ผา่น 4 ผา่น 4 ผา่น 4 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (TE/TTE) ผา่น 3 ผา่น 3 ผา่น 3 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT/CED) ผา่น 3 ผา่น 4 ผา่น 4 
วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ        
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา (5 ปี) (CEE) ผา่น 3 ผา่น 3 ผา่น 3 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา (5 ปี) (TEE)  ยงัไมเ่ปิด ผา่น 3 ผา่น 3 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต       
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลศกึษา (MTM)  ผา่น 3 ผา่น 3 ผา่น 4 
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (MTE) ผา่น 3 ผา่น 3 ผา่น 3 

 สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศกึษา (MTCT) ผา่น 3 ผา่น 4 ผา่น 4 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา  (MET) ผา่น 3 ผา่น 4 ผา่น 4 

 สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา  (TEM) ผา่น 3 ผา่น 4 ผา่น 4 
วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ       
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา (MCEE) ผา่น 3 ผา่น 3 ผา่น 3 
วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ       
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศกึษา 

 (MICT) 

ผา่น 3 ผา่น 3 ผา่น 3 
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ปีการศึกษา 

หลักสูตร / สาขาวชิา 2561 2562 2563 

 
องค์ 1 

สกอ. 

องค์ 2  

(AUN QA) 

องค์ 1 

สกอ. 

องค์ 2  

(AUN QA) 

องค์ 1 

สกอ. 

องค์ 2  

(AUN QA) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต       
     สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลศกึษา (DMEE) ผา่น 4 ผา่น 4 ผา่น 3 
     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา (DTE) ผา่น 3 ผา่น 3 ผา่น 3 
     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน  (E-DEEE) ผา่น 3 ผา่น 3 ผา่น 3 
     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา (DTCT) ผา่น 3 ผา่น 4 ผา่น 4 
     สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศกึษา  (DCEE) ผา่น 3 ผา่น 3 ผา่น 3 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศกึษา (DET) ผา่น 3 ผา่น 4 ผา่น 4 
     สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา  (DVTM) ผา่น 3 ผา่น 4 ผา่น 4 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศกึษา (DICT) 

ผา่น 3 ผา่น 3 ผา่น 3 

   
สรุปผลการด าเนินงานของคณะ 

รายการ 
หน่วย
นับ 

ปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

1. จ านวนหลกัสตูรทัง้หมด หลกัสตูร 22 21 21 22 22 
2. จ านวนหลกัสตูรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร หลกัสตูร 22 21 21 22 22 

3. ร้อยละของหลกัสตูรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
  
 ผลการด าเนินงานของคณะในตวับ่งชีนี้ไ้ด้มีการตรวจน าเกณฑ์ในการตรวจประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
ระดบัหลกัสตูร ตามข้อก าหนด CUPT AUNQA มาเป็นตวัก าหนดนโยบายคณุภาพระดบัหหลกัสตูร เพื่อให้แต่ละ
หลกัสตูรไปด าเนินการจดัท าแผนพฒันาหลกัสตูรส าหรับการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพตามข้อก าหนด ซึง่ในสว่นนี ้
ได้มีการด าเนินการร่วมกนัของทกุหลกัสตูรผ่านการประชมุของตวัแทนผู้บริหารหลกัสตูรตา่ง ๆ เม่ือพิจารณาผลจากการ
ประเมินประกันคุณภาพระดบัหลกัสูตรในภาพรวมถือว่ามีแนวโน้มผลการด าเนินงานของแต่ละหลกัสูตรท่ีดีขึน้และ
หลกัสตูรทกุหลกัสตูรผ่านการประเมินคณุภาพตามข้อก าหนด AUN-QA  100% ตามนโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) ท่ี
ก าหนดไว้ 
  
ผลการประเมินตนเองระดบัคณะ คะแนนที่ได้ 
การก ากบัมาตรฐานหลกัสตูร 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. 

 
เอกสารอ้างอิง 
 C.7-1  ค าสัง่แตง่ตัง้คณะประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 

C.7-2  รายงานการประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 
C.7-3  ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร 
C.7-4  ผลประเมินหลกัสตูร (จะสง่ให้ภายหลงัเน่ืองจากกรรมการประเมินยงัไม่สง่ผลประเมิน) 

เอกสารอ้างอิง/C.7/C.7-1%20กรรมการประกันหลักสูตร.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.7/C.7-1%20กรรมการประกันหลักสูตร.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.7/C.7-2%20รายงานประชุมหลักสูตร%201_64.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.7/C.7-3%20คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินหลักสูตร.pdf
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ตัวบ่งชี ้C.8 การปฏบิัตติามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 
 
ตัวบ่งชี ้C.8.1 การปฏบิัตติามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ 
นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 

1. ผลการประเมินการปฏิบตัติามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการประจ าคณะ ไม่น้อยกวา่ 4.00 

รายงานผลการด าเนินงาน 
1.  กรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ    ปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 และข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วา่ด้วยคณะกรรมการประจ าสว่นงานวิชาการ พ.ศ. 2551 ข้อ 9   
            2. กรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ  มีการจดัท าแผนปฏิบตัิการตามแผนพฒันาการศึกษาคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 (ระยะ 5 ปี)  และแผนปฏิบตักิาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
            3. กรรมการประจ าสว่นงานวิชาการ ปฏิบตัติามกฎ ระเบียบและข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ วา่ด้วยคณะกรรมการประจ าสว่นงานวิชาการ พ.ศ. 2551 ข้อ 9  
            4. กรรมการประจ าสว่นงานวิชาการ ก ากบั ตดิตามผลการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมายตามแผนยทุธศาสตร์/
แผนปฏิบตักิารประจ าปี จากรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตักิาร ประจ าปีงบประมาณ 
ทกุปี พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะแก่สว่นงาน/หน่วยงานในด้านตา่ง ๆ ด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั มีการควบคมุการ   
ใช้จ่ายเงินด้วยระบบบญัชี 3 มิต ิ ด้วยความซื่อสตัย์ โปร่งใสตรวจสอบได้ การจดัการฐานข้อมลู และมีก ากบัดแูลการ
ควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

5.  กรรมการประจ าสว่นงานวิชาการ ด าเนินการบริหารจดัการสว่นงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล 10 ข้อ  ในปีการศกึษา 
2563 คณะกรรมการประจ าสว่นงานวิชาการได้มีการประเมินตนเอง และรายงานผลประเมินในท่ีประชมุคณะกรรมการ
ประจ าสว่นงานวิชาการ โดยผลประเมินเฉล่ียภาพรวม เทา่กบั 4.79 (มากท่ีสดุ)  ดงัแสดงในรูปท่ี C.3.1     

ตามผลประเมินหลกัธรรมาภิบาลทัง้ 10 ข้อ ได้ค่าเฉลี่ยรวม  4.72 (มากท่ีสดุ)  โดยใช้หลกัความโปร่งใส 4.88  หลกั
ภาระรับผิดชอบ หลกัการนิติธรรม และหลกัมุ่งเน้นฉนัทามติ มีคา่เฉลี่ยเท่ากนั 4.81 รองลงมา ได้แก่ หลกัตอบสนอง และ
หลกัความเสมอภาค มีคา่เฉล่ียเท่ากนั 4.75 หลกัประสิทธิผล  มีคา่เฉลี่ย 4.69 หลกัประสิทธิภาพ และหลกัการกระจาย
อ านาจ มีคา่เฉลี่ยเท่ากนั  4.62  หลกัการมีสว่นร่วม มีคา่เฉลี่ย 4.56   ซึง่แสดงให้เห็นว่ามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส 
ยตุิธรรม เท่าเทียม และซ่ือสตัย์ สจุริต สามารถตรวจสอบได้ โดยยดึกฎระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบัตามมหาวิทยาลยัอย่าง
เคร่งครัด มีการติดตามผลตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี และหามาตรการในการด าเนินงานให้บรรลตุามแผนอย่างตอ่เน่ือง
เป็นระบบ  มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัหิน้าท่ีเป็นอยา่งดี     
 
สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าเป้าหมาย)  

1.  ผลการประเมินการปฏิบตัติามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการประจ าสว่นงานไม่น้อยกวา่ 4.00 มีผลการด าเนินงาน
สงูกวา่คา่คาดหวงัท่ีก าหนดไว้  4.72 
 
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต 

1. อาจจะพิจารณาน าผลการประเมินข้อที่น้อยท่ีสดุมาด าเนินการวางแผนการปรับปรุงการท างานของกรรมการ
ประจ าสว่นงาน    

สรุปผลการด าเนินงานของคณะ 
ค่าคาดหวัง 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
บทบาทและหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ 4.53 4.59 4.70 4.85 4.72 

 

file://Fte-fs6/สำนักงานคณบดี/บริการการศึกษา/กนกภัทร/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202559/SAR/เอกสารอ้างอิง/C.8%20ประเมินผู้บริหาร/C.8.1-1%20แผนพัฒนาคณะ%205%20ปี.pdf
file://Fte-fs6/สำนักงานคณบดี/บริการการศึกษา/กนกภัทร/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202559/SAR/เอกสารอ้างอิง/C.8%20ประเมินผู้บริหาร/C.8.1-2%20แผนปฏิบัติการ%20ปีงบประมาณ%2060.pdf
file://Fte-fs6/สำนักงานคณบดี/บริการการศึกษา/กนกภัทร/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202559/SAR/เอกสารอ้างอิง/C.8%20ประเมินผู้บริหาร/C.8.1-3%20ข้อบังคับว่าด้วยกรรมการประจำส่วนงาน.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/เอกสารอ้างอิง/C.8%20ประเมินผู้บริหาร/C%209.4-1%20สรุปผลตามแผนปฏิบัติการ.pdf


57 
 

 

ผลการประเมินตนเองระดบัคณะ  คะแนนที่ได้ 
การปฏิบตัติามบทบาทหน้าท่ีของกรรมการประจ าคณะ 5 

   
รายละเอียดผลการประเมินตนเองตามการปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าส่วนงานวชิาการ  

ความคดิเห็น 
n=16 แปลผล 

     
1. การปฏิบตังิานตามบทบาทอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการประจ าสว่นงานวิชาการ 
1.1  คณะกรรมการประจ าสว่นงานวิชาการ ท าพนัธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าท่ี 

ท่ีก าหนดในพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
      1)  ความเข้าใจบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของกรรมการประจ าสว่นงาน 
           วชิาการ ตามพระราชบญัญตัิ มจพ. 

 
4.69 

 
.479 

 
มากท่ีสดุ 

2)  การปฏิบตังิานตามภาระหน้าท่ีท่ีก าหนดในพระราชบญัญตั ิมจพ. 4.75 .447 มากท่ีสดุ 
ค่าเฉล่ีย 4.72 .446 มากที่สุด 

1.2  คณะกรรมการประจ าสว่นงานวิชาการ ก าหนดยทุธศาสตร์ทิศทาง และ 
นโยบายการบริหารงาน 

1)  พิจารณานโยบายและแผนงานของสว่นงานวิชาการ ท่ีสอดคล้องกบั 
ยทุธศาสตร์ของสว่นงาน 

 
 

4.62 
 

 
 

.619 
 

 
มากท่ีสดุ 

2)  การพิจารณาระเบียบและข้อบงัคบัของสว่นงาน 4.69 .602 มากท่ีสดุ 
3)  การพิจารณาหลกัสตูร และรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัสตูรการเรียนการสอน 4.75 .447 มากท่ีสดุ 
4)  การเสนอแตง่ตัง้ และถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ  
    รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ของสว่นงาน 

4.44 .727 มาก 

5)  การพิจารณาก าหนดนโยบายงานวิจยั และงานบริการวิชาการ 4.50 .730 มาก 
6)  การวดัผล ประเมิน อนมุตัผิลและควบคมุมาตรฐานการศกึษาของสว่นงาน 4.81 .403 มากท่ีสดุ 
7)  การประกนัคณุภาพการศกึษา เพ่ือพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน

การศกึษาของสว่นงาน 
4.56 .629 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย 4.62 .511 มากที่สุด 
1.3  คณะกรรมการประจ าสว่นงานวิชาการ ปฏิบตัติามกฎ ระเบียบ และ 

ข้อบงัคบัของสว่นงาน 
1)  การปฏิบตัติามกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบัของสว่นงาน 

 
 

4.75 

 
 

.447 

 
 

มากท่ีสดุ 
2)  การแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ีเฉพาะแทนคณะกรรมการ

ประจ าสว่นงาน 
4.38 .719 มาก 

3)  ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีหวัหน้าสว่นงานวิชาการหรือมหาวิทยาลยั
มอบหมาย 

4.81 .403 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย 4.65 .479 มากที่สุด 
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ความคดิเห็น 
n=16 

แปลผล 
    

1.4  คณะกรรมการประจ าสว่นงานวิชาการ ตดิตามผลการด าเนินงานของ 
สว่นงานให้บรรลเุป้าหมาย 

1)  การเอาใจใสแ่ละความระมดัระวงั 

 
4.81 

 
.403 

 
มากท่ีสดุ 

2)  ซ่ือสตัย์สจุริต และรักษาผลประโยชน์ของสว่นงาน 4.81 .403 มากท่ีสดุ 
3)  ปฏิบตัติามกติกา 4.81 .403 มากท่ีสดุ 
4)  โปร่งใสและเปิดเผย 4.81 .403 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย 4.81 .371 มากที่สุด 
1.5  คณะกรรมการประจ าสว่นงานวิชาการ ด าเนินงานด้วยหลกัธรรมาภิบาล 

1)  หลกัประสทิธิผล 
4.69 .479 

 
มากท่ีสดุ 

2)  หลกัประสทิธิภาพ 4.62 .500 มากท่ีสดุ 
3)  หลกัตอบสนอง 4.75 .447 มากท่ีสดุ 
4)  หลกัภาระรับผิดชอบ 4.81 .403 มากท่ีสดุ 
5)  หลกัความโปร่งใส 4.88 .342 มากท่ีสดุ 
6)  หลกัการมีสว่นร่วม 4.56 .629 มากท่ีสดุ 
7)  หลกัการกระจายอ านาจ 4.62 .500 มากท่ีสดุ 
8)  หลกันิตธิรรม 4.81 .403 มากท่ีสดุ 
9)  หลกัความเสมอภาค 4.75 .447 มากท่ีสดุ 
10) หลกัมุ่งเน้นฉนัทามติ 4.81 .403 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย 4.72 .372 มากที่สุด 
ค่าเฉล่ียรวมข้อ 1 4.71 .407 มากที่สุด 

2. การจดัประชมุคณะกรรมการประจ าสว่นงานวิชาการ    
2.1  ความเหมาะสมของความถ่ีในการจดัประชมุของคณะกรรมการประจ า 

สว่นงานวิชาการ 
4.81 .403 มากท่ีสดุ 

2.2  ความเหมาะสมของการประชมุ (ก าหนดให้มีการสง่วาระลว่งหน้า 
อยา่งน้อย2 สปัดาห์ ก่อนการประชมุ) 

4.69 .479 มากท่ีสดุ 

2.3 ความเหมาะสมของวาระการประชมุแตล่ะครัง้ 4.69 .479 มากท่ีสดุ 
2.4 ความเหมาะสมของ เอกสาร ข้อมลู ประกอบวาระการพิจารณา เพียงพอ 

ตอ่การตดัสินใจของคณะกรรมการประจ าสว่นงานวิชาการ 
4.75 .447 มากท่ีสดุ 

2.5 ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช้ในการประชมุของคณะกรรมการ 
ประจ าสว่นงานวิชาการ 

4.69 .479 มากท่ีสดุ 

2.6 การจดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการประจ าสว่นงานวิชาการ มี 
ความชดัเจน ครบถ้วน ถกูต้อง 

4.75 .447 มากท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ียรวมข้อ 2 4.73 .398 มากที่สุด 
ค่าเฉล่ียโดยภาพรวม 4.72 .383 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. 

 
เอกสารอ้างอิง 

C.8.1-1  แผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560-2564)  
C.8.1-2  แผนปฏิบตักิาร ปีงบประมาณ 2563 
C.8.1-3  ข้อบงัคบัวา่ด้วยคณะกรรมการประจ าสว่นงาน 
C.8.1-4  ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าสว่นงานวิชาการ ปีการศกึษา 2563 
C.8.1-5  รายงานแผน/ผลปฏิบตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (รอบ 5 เดือน) 

 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง/C.8%20การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร/C.8.1-1%20แผนพัฒนาคณะ%205%20ปี.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.8%20การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร/C.8.1-2%20แผนปฏิบัติการ%20ปีงบประมาณ%2063.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.8%20การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร/C.8.1-3%20ข้อบังคับว่าด้วยกรรมการประจำส่วนงาน.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.8%20การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร/C.8.1-3%20ข้อบังคับว่าด้วยกรรมการประจำส่วนงาน.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.8%20การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร/C.8.1-4%20%20ผลประเมินประจำส่วนงาน.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.8%20การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร/C.8.1-5%20รายงานแผน-ผลปฏิบัติการ%20ปีงบประมาณ%202564%20(5%20เดือน).pdf
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ตัวบ่งชี ้C.8.2 การปฏบิัตติามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารคณะ 
 
ตัวบ่งชี ้C.8.2 สมรรถนะคณบด ี
นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 

1. ผลการประเมินการปฏิบตัติามบทบาทหน้าท่ีผู้บริหารคณะ ไม่น้อยกวา่ 4.00 

รายงานผลการด าเนินงาน 

  ผลการปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีผู้บริหารคณะ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสมรรถนะคณบดี  (ใช้ของมหาวิทยาลยั)   
ด้านประสทิธิผลการบริหารหลกัสตูร  ด้านประสทิธิผลของการบริหารงานตามตวับง่ชีห้ลกัในแผนยทุธศาสตร์ระดบัคณะ             
ด้านการแสวงหารายได้ ด้านการบริหารงานและความรับผิดชอบท่ีตอบสนองความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง
ในปีการศกึษา 2563 ได้คะแนนภาพรวมทัง้ 5 ด้านเทา่กบั 4.31  

จากผลการประเมินทัง้ 5 ด้านพบว่า ในภาพรวมผลประเมินเฉลี่ยเท่ากบั 4.78 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  โดยด้าน
สมรรถนะคณบดีอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.78)  ส่วนผลประเมินด้านประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร (4.32) ด้าน
ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชีห้ลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ (4.35) การบริหารงานและความ
รับผิดชอบท่ีตอบสนองความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (4.29) และด้านการแสวงหารายได้ (4.12)    

 
 รายละเอียดผลประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของคณบดี มีการประเมินภายใต้หัวข้อท่ี     

ครอบคลุมในประเด็นดงันี ้ 
1. ด้านสมรรถนะคณบดี  ได้คะแนน  95.73 จากคะแนนเตม็ 100   

มหาวิทยาลยัมีข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วา่ด้วย การประเมินผล 
การปฏิบตัิงานของอธิการบดี และหวัหน้าสว่นงาน พ.ศ. 2557  ประกาศ ณ วนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ. 2557  โดยสภา
มหาวิทยาลัยมีการออกค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานวิชาการทุกรอบ      
การปฏิบตัิงานท่ีด ารงต าแหน่ง  ซึ่งในปีการศกึษา 2563  สภามหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบในคราวประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ครัง้ที่ 4/2564 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564  โดยประเมินผลการปฏิบตัิงานตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินหวัหน้าสว่นงานท่ีก าหนดในข้อบงัคบัฯ   
      1.1 ด้านการบริหารงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลยั ได้คะแนน 21.84 จากคะแนนเตม็ 25  
                   1.2. ด้านประสทิธิผลของแผนปฏิบตังิานประจ าปี  ได้คะแนน 25.00 จากคะแนนเตม็ 25 
         1.3. ด้านความสามารถในการบริหาร ได้คะแนน 24.38 จากคะแนนเตม็ 25 
.          1.4 ด้านการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล  ได้คะแนน 24.54 จากคะแนนเตม็ 25 
 

ประเดน็การประเมนิผล 
ปีการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 

1. ด้านการบริหารงานตามนโยบายของสภามหาวิทยาลยั 22.20 23.03 23.91 21.84 
2. ด้านประสิทธิผลของแผนปฏิบตัิงานประจ าปี 20.00 25.00 25.00 25.00 
3. ด้านความสามารถในการบริหาร 22.31 23.48 23.87 24.38 
4. ด้านการจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 23.04  23.94 24.13 24.54  

คะแนนที่ได้ 87.55 

(4.38) 

95.45 

(4.77) 

96.91 

(4.85) 

95.76 

(4.78) 
 
 

file:///C:/Users/User/Downloads/เอกสารอ้างอิง/C.8%20กรรมการคณะ/C.8.2-1%20ประเมินคณบดี.pdf
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2. ด้านสมรรถนะผู้บริหารคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
 1) ด้านประสทิธิผลการบริหารหลกัสตูร  ได้คะแนน 4.32 
 

ประเดน็การประเมนิ   S.D. แปลผล 

การบริหารหลักสูตร/พฒันาหลักสูตร 
1. มีการควบคมุ ก ากบัดแูลให้มีการปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 4.37 0.57 มาก 
2. มีการบริหารหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานการอดุมศกึษาและคณุวฒุิวิชาชีพ 4.36 0.61 มาก 
3. มีการควบคุม ก ากับกระบวนการจดัการเรียนการสอนและประเมินผลผู้ เรียนอย่างเป็น
ระบบ 

  4.29 0.65 มาก 

4. มีการสง่เสริมและพฒันาคณุภาพการเรียนการสอนของอาจารย์อยา่งตอ่เน่ือง  4.26 0.65 มาก 
5. มีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือสนบัสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 4.30 0.67 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.32 0.62 มาก 

 2) ด้านประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งขีห้ลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ ซึ่งสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลยั ได้คะแนน 4.09  

ประเดน็การประเมิน   S.D. แปลผล 
ประสทิธิผลของการบริหารงานตามตัวชีห้ลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ 
1.1 ผลการปฏิบตัิงานบรรลตุามเป้าหมายของตวับง่ชีท้ี่ก าหนดในแผนกลยทุธ์ 4.22 0.58 มาก 

1.2 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบตัิงานและน ามาปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เน่ือง 
เป็นระบบ 

4.15 0.68 มาก 

ค่าเฉลี่ย   4.09   0.59 มาก 
 
 3)  ด้านการแสวงหารายได้   คณะมีการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ทางการเงิน (พ.ศ. 2555-2559)   โดย 
คณะมีการให้บริการทางวิชาการหลายประเภท  ได้แก่  งานบริการทดสอบ ตรวจสอบวสัด ุ จดัฝึกอบรมสมัมนาให้กบั
หน่วยงานภายนอก งานส ารวจและวิเคราะห์โครงสร้าง  และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก
ทัง้ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ 2563 เพิ่มอีก 2 หน่วยงาน เพื่อแสวงหารายได้เพิ่มขึน้  โดยใน
ปีงบประมาณ 2562 มีรายได้ 7,854,889.00 บาท  น้อยกว่าปีงบประมาณ 2561 มีรายได้ 14,899,094.00 บาท ได้
คะแนน 4.12 เน่ืองจากอยูใ่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 19 (COVID 19) 

  
ประเดน็การประเมนิ   S.D. แปลผล 

การแสวงหารายได้ 

1. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือแสวงหา
รายได้เพ่ิมเติม 

4.12 0.86 มาก 
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 4) ด้านการบริหารงานและความรับผิดชอบท่ีตอบสนองความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ได้คะแนน 4.16      
ประเดน็การประเมิน    S.D. แปลผล 

การบริหารยุทธศาสตร์ 
4.1 มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่และผลงานตอ่เป้าหมายที่ก าหนดไว้  4.33  0.66 มาก 
4.2 รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ รับบริการ ผู้มีสว่นได้สว่นเสียและน ามาพฒันาปรับปรุง  4.19  0.69 มาก 
การบริหารความเสี่ยง    
1. มีการบริหารความเสี่ยงตอ่ปัจจยัเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานตามพนัธกิจ   4.13  0.70 มาก 
ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร    
1. มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ  4.14  0.77 มาก 
การจัดการความรู้ในคณะ    
1. มีการจดัเก็บรวบรวมองค์ความรู้ตา่ง ๆ เผยแพร่ไว้ในคลงัความรู้ของคณะอยา่งตอ่เน่ือง   3.99  0.76 มาก 

ค่าเฉล่ีย  4.16 0.72 มาก 
 
 

ประเดน็การประเมนิ   แปลผล 
สมรรถนะคณบดี  (ใช้ของมหาวิทยาลยั)  4.78 มากท่ีสดุ 
ประสิทธิผลการบริหารหลกัสตูร 4.32 มาก 
ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตวับง่ชีห้ลกัในแผนยทุธศาสตร์ระดบัคณะ 4.09 มาก 
การแสวงหารายได้ 4.12 มาก 
การบริหารงานและความรับผิดชอบท่ีตอบสนองความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 4.16 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.29 มาก 
   

สรุปผลการด าเนินงานของคณะ ค่าคาดหวัง 

รายการ ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563  

บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารคณะ 4.16 4.24 4.33 4.29 4.00 
 
  
ผลการประเมินตนเองระดบัคณะ คะแนนที่ได้ 
การปฏิบตัติามบทบาทหน้าท่ีผู้บริหารคณะ 5 

  
สรุป จากนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) ที่คณะได้ก าหนดไว้  

1. ผลการประเมินการปฏิบตัติามบทบาทหน้าท่ีผู้บริหารคณะ ไม่น้อยกวา่ 4.00 มีคา่ผลการด าเนินงานสงูกวา่
เกณฑ์คา่คาดหวงัท่ีก าหนดไว้ 4.33 อยูใ่นระดบัมาก ผลการประเมินเม่ือพิจารณาคา่เฉลี่ยมีคา่เกินกวา่ท่ีนโยบายคณุภาพ 
(คา่คาดหวงั) ก าหนดไว้ ซึง่จะสงัเกตได้วา่ ด้านการแสวงหารายได้เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้วจาก 4.09 เป็น 4.26  เน่ืองจากใน
ปีนีผู้้บริหารคณะได้ด าเนินการพฒันาการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในและภายนอกเพ่ิมขึน้  จงึท าให้
รายได้ของคณะเพิ่มขึน้ด้วย  ซึง่ผู้บริหารของคณะก็ยงัคงเร่งสร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัหน่วยงานตา่ง ๆ ตอ่ไปอยา่ง
ตอ่เน่ือง 
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แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต 
คณะจะด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแสวงหารายได้ให้กับหน่วยงาน เน่ืองจากสภาวะ

ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี จงึจ าเป็นต้องใช้ทนุในการพฒันาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการ
เรียนรู้ให้ทนัสมยัอยา่งตอ่เน่ือง  

 
เกณฑ์การประเมนิ 
Rating Description 

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

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

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

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

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

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

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

 
เอกสารอ้างอิง 

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

เอกสารอ้างอิง/C.8%20การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร/C.8.2-1%20ผลประเมินคณบดี.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.8%20การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร/C.8.2-2%20ผลประเมินความพึงพอใจผู้บริหารคณะ.pdf
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ตัวบ่งชี ้C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 
1. ผลการประเมินความพงึพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารตามหลกัธรรมาภิบาล ไม่น้อยกวา่ 3.51 

รายงานผลการด าเนินงาน 
 การบริหารและจดัการของผู้บริหารคณะสามารถแบ่งออกเป็นประเด็นใหญ่ ๆ ได้ 7 ด้านหลกั ๆ ดงัแสดงใน
รูปท่ี C9.1  โดยมีหลกัสตูรเป็นแกนกลางในการบริหารจดัการ โดยมีการท าแผนพฒันาการศกึษา ฉบบัท่ี 12 ของคณะ 
และแผนพฒันาบุคลากร ระยะ 4 ปี ท่ีสอดคล้องกับแผนพฒันาการศึกษา  โดยในการบริหารจดัการได้ยึดหลกัการ
บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล และมีการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินท่ีเป็นต้นทนุการผลิตของนกัศกึษาแยกราย
หลกัสตูร  และเพื่อมุ่งเน้นความส าเร็จในการบริหารจัดการ คณะจึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคมุภายในส าหรับก ากบักิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงตามแผนการปฏิบตัิงานประจ าปี  สว่นการก ากับคณุภาพการผลิต
บณัฑิตได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารระบบประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัคณะและหลกัสตูรส าหรับก ากบัดแูลการ
ประกันคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดหรือเกณฑ์ข้อตกลงต่าง  ๆ  ส่วนคณะกรรมการ
ด าเนินการจดัการความรู้ของคณะมีหน้าท่ีสกดัน าเอาความรู้ท่ีจ าเป็นตา่ง ๆ ในการบริหารจดัการและการจดัการเรียน
การสอนมาเผยแพร่ให้บคุลากรเพื่อให้ท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี C.9.1 การบริหารและจดัการของผู้บริหารคณะ 

 
 9.1 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มีการจดัท าแผนพฒันาการศกึษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) บคุลากรมี   
สว่นร่วมในการก าหนดแนวทางและวธีิการจดัท าแผนจากการสมัมนาคณะ ซึง่มีการทบทวนวิสยัทศัน์ อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ 
และสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) ซึง่บคุลากรทกุภาคสว่นได้มีสว่นร่วมในการจดัท า 

9.2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินท่ีประกอบไปด้วย ต้นทนุตอ่หน่วยในแตล่ะหลกัสตูร สดัสว่นคา่ใช้จ่าย 
เพ่ือพฒันานกัศกึษา อาจารย์ บคุลากร การจดัการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง  เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มคา่ของการบริหาร
หลกัสตูร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิตและโอกาสในการแขง่ขนั คณะมีการวิเคราะห์คา่ใช้จ่ายตอ่หลกัสตูร
และคา่ใช้จ่ายตอ่หวันกัศกึษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์จากต้นทนุทางตรงและต้นทนุทางอ้อมท่ีเกิดจาก
การบริหารจดัการจากสว่นกลางของมหาวิทยาลยั ซึง่ใช้ข้อมลูย้อนหลงัตัง้แตปี่งบประมาณ 2559-2563 โดยมีผลการ
วิเคราะห์ดงันี ้

file:///D:/SAR%20ปีการศึกษา%202563/SAR%20ปีการศึกษา%202563/เอกสารอ้างอิง/C.9%20ผลบริหารคณะ/C.9.1%20แผนพัฒนาการศึกษาคณะ%205%20ปี%20.pdf
file:///D:/SAR%20ปีการศึกษา%202563/SAR%20ปีการศึกษา%202563/เอกสารอ้างอิง/C.9%20ผลบริหารคณะ/C.9.2%20ต้นทุนต่อหน่วย.pdf
file:///D:/SAR%20ปีการศึกษา%202563/SAR%20ปีการศึกษา%202563/เอกสารอ้างอิง/C.9%20ผลบริหารคณะ/C.9.2%20ต้นทุนต่อหน่วย.pdf
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       ต้นทนุตอ่หลกัสตูรตอ่นกัศกึษา 5 ปี งบประมาณย้อนหลงั 

 ภาควิชา / สาขาวิชา ระดบั 
ปี งปม.
2559 

ปี งปม. 
2560 

ปี งปม. 
2561 

ปี งปม. 
2562 

ปี งปม. 
2563 

ครุศาสตร์เคร่ืองกล  / สาขาวิชา       

 วิศวกรรมเคร่ืองกล  (TM/TTM)  ตรี 162,498.02 212,701.75 130,440.88 127,002.25 41,716.96 

 วิศวกรรมการผลิตและอตุสาหการ  (TP/TTP)  ตรี 134,568.68 196,648.79 104,680.15 99,646.01 40,408.19 

 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT/TTT) ตรี 172,247.91 260,559.65 131,327.60 153,202.01 51,582.12 

 วิศวกรรมเคร่ืองกลศกึษา  (MTM) โท 160,065.17 6,713,415.55 221,174.71 193,588.16 159,629.70 

 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ( MTT) โท 462,410.49 1,118,902.59 ปิด ปิด ปิด 

    วิศวกรรมเคร่ืองกลศกึษา (DMEE) เอก ยงัไม่เปิด ยงัไม่เปิด ยงัไม่เปิด 773,308.97 588,798.08 

ครุศาสตร์ไฟฟ้า / สาขาวิชา       

 วิศวกรรมไฟฟ้า (TE) ตรี 
ตรี 

129,290.19 151,453.26 130,340.70 
105,042.54 

  126,773.09           37,181.83 
                       (TTE) 

 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา  (TEE) ตรี    103,164.13 38,552.67 

 วิศวกรรมไฟฟ้า  (MTE) โท 154,145.65 1,118,902.59 358,455.56 519,168.26 189,338.99 

 วิศวกรรมไฟฟ้าศกึษา  (DTE) เอก 252,852.96 559,451.30 389,899.03 471,971.15 204,988.96 

       วิศวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน (E-DEEE) เอก 423,900.55 1,491,870.12 2,987,129.64 1,817,088.91     1,256,102.58 

ครุศาสตร์โยธา / สาขาวิชา       

 วิศวกรรมโยธาและการศกึษา (CEE) ตรี 112,346.54 104,359.24 103,005.78 114,050.39 32,431.79 

 วิศวกรรมโยธาและการศกึษา (MCEE) โท 646,236.84 - 210,856.21 308,256.15 30,530.27 

 วิศวกรรมโยธาและการศกึษา (DCEE) เอก 861,649.12  3,356,707.78 2,389,703.71 1,600,768.80     1,530,875.01 

คอมพิวเตอร์ศกึษา / สาขาวิชา       

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT) ตรี 
ตรี 

78,456.39 250,859.20 
114,261.65 
110,481.95 

     178,853.99           36,212.18 
                                  (CED) 

 คอมพิวเตอร์ศกึษา  (MTCT) โท 147,656.54 745,935.06 339,183.75 385,049.79 157,012.82 

 คอมพิวเตอร์ศกึษา  (DTCT)   เอก 249,375.49 994,580.08 143,382.22 549,120.28 392,532.05 

 ครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ / สาขาวิชา       
 เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา (MET) โท 802,423.57   1,678,353.89 1,105,237.97 869,606.84       215,892.63 

 เทคโนโลยีเทคนิคศกึษา (DET) เอก 230,762.33 959,059.36 305,882.08 370,834.47     274,772.44 
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ 
     การศกึษา (MICT) 

โท 430,380.04    3,356,707.78   456,216.16 876,096.44       314,025.64 

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ 
     การศกึษา (DICT) 

เอก 143,460.01 372,967.53 157,503.20    214,828.20      113,141.59 

บริหารเทคนิคศกึษา / สาขาวิชา       

 บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (TEM) โท 353,695.94 394,906.80 376.978.33 537,709.98     117,759.62 

 บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (DVTM) เอก 719,802.26 671,341.56 216,211.29 346,112.17       104,675.21                  
 9.3 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายในของคณะท่ี
ประกอบด้วยผู้บริหารและหวัหน้าภาควิชาเป็นกรรมการ เพ่ือท าหน้าท่ีในการก าหนดแนวทาง ตดิตาม วิเคราะห์และให้
ข้อเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี ้รองคณบดีฝ่ายบริหารและผู้ รับผิดชอบงานประกนัคณุภาพการศกึษา
ของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั เพ่ือตดิตามผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง
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ของทกุสว่นงาน และรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั โดยแตล่ะภาควิชาจะมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง ระบคุวามเสี่ยง และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงเข้าท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ ซึง่
ในปีงบประมาณ 2563 มีการบริหารความเสี่ยง 1 โครงการ คือ เสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลกัษณ์ของสว่นงานสูส่ากล 
โดยแตล่ะความเสี่ยงจะมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจดัล าดบัความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
(แบบ RA) หลงัจากวิเคราะห์และจดัล าดบัความเสี่ยงแล้วจะมีการจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงส าหรับโครงการ/กิจกรรม 
(แบบ RMP) ซึง่จะมีการก าหนดแล้วเสร็จและผู้ รับผิดชอบ มีการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง (แบบ RM) ปีละ 2 ครัง้ รายงานในท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั เพ่ือ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและน ามาจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณตอ่ไป   

9.4 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลครบทัง้ 10 ข้อ และบคุลากรของคณะมี
ความพงึพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารตามหลกัธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ท่ี 4.11 
                    - หลกัประสทิธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารของคณะ (รองคณบดี) มีความรับผิดชอบการด าเนินงาน
ตามประเดน็ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยทุธ์ท่ีบรรจใุนแผนปฏิบตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบตักิาร จ านวน 23 โครงการ จากทัง้หมด 23 โครงการ (ร้อยละ 100)  
               - หลกัประสทิธิภาพ  (Efficiency) มีการตดิตามโครงการท่ีไม่เป็นไปตามแผนปฏิบตักิารประจ าปี และหา
มาตรการในการด าเนินงานให้บรรลตุามแผนอย่างตอ่เน่ืองเป็นระบบ มีการรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรของสว่นงานร่วมกนัอยา่ง
ประหยดั (Full Resource) มีการก าหนดมาตรการประหยดัพลงังาน (เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED) และมีการ
ควบคมุการใช้งบประมาณอยา่งคุ้มคา่ ได้แก่ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบตังิาน เช่น การ
น าระบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ (e-doc) มาใช้ในระบบงานสารบรรณ การเปิด-ปิดห้องเรียนด้วยระบบคย์ีการ์ด การ
สแกนบาร์โค้ดหน้าห้องสอบของอาจารย์ และจดัท าเอกสารประชมุทาง google drive  ซึง่เป็นการประหยดักระดาษได้
เป็นอยา่งดี   
               - หลกัการตอบสนอง  (Responsiveness) มีการบริหารงานได้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด  ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร ประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการของคณะ แล้วน าผลประเมินมาพฒันาปรับปรุง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียเหลา่นัน้  (C.11 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย) 
 - หลกัภาระรับผิดชอบ (Accountability) มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัหิน้าท่ี โดยก าหนดผู้ รับผิดชอบ
แตล่ะฝ่ายอยา่งชดัเจน ได้แก่ คณะกรรมการประจ าสว่นงานวชิาการ คณะกรรมการบริหารระบบประกนัคณุภาพการศกึษา  
คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสง่เสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  คณะกรรมการสง่เสริมการวิจยั 
นวตักรรมและบริการวิชาการ คณะกรรมการด าเนินการจดัการความรู้  คณะกรรมการกิจการนกัศกึษา  คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง  
       - หลกัความโปร่งใส  (Transparency)  คณะมีการบริหารจดัการอย่างมีหลกัการ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารแก่ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทางเว็บไซต์คณะ และ facebook   
               - หลกัการมีสว่นร่วม  (Participation)  เปิดโอกาสให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ แก้ปัญหา และ
พฒันาหน่วยงาน ได้แก่ การระดมความคดิในการจดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปีจากการสมัมนาคณะ และมีสว่นร่วม
แสดงความคดิเห็นในท่ีประชมุคณะกรรมการตา่ง ๆ ท่ีมอบหมาย 
               - หลกัการกระจายอ านาจ  (Decentralization)  คณะมีการแตง่ตัง้รองคณบดีฝ่ายตา่ง ๆ เพื่อมอบอ านาจ 
การตดัสินใจแก่รองคณบดีฝ่ายตา่ง ๆ อยา่งเหมาะสม และมีการประเมินความพงึพอใจตอ่การบริหารงานของผู้บริหาร 
มีภาพรวมอยูท่ี่ 4.22 (มาก) 
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               - หลกันิตธิรรม  (Rule of Law) มีการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ยดึกฎระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั 
ของมหาวิทยาลยัอยา่งเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบตั ิโดยค านงึถึงสทิธิเสรีภาพของบคุลากรเป็นส าคญั 
               - หลกัความเสมอภาค  (Equity) บคุลากรได้รับการปฏิบตัแิละบริการอยา่งเทา่เทียมกนัด้วยความยตุธิรรม 
บุคลากรทุกคนได้รับบริการสวสัดิการในด้านต่าง ๆ เท่าเทียมกัน เช่น ด้านการรักษาพยาบาล กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
การประกนัสขุภาพกลุม่  การประกนัสงัคม ท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 
              - หลกัมุ่งเน้นฉันทามติ  (Consensus Oriented)  บริหารงานโดยค านึงถึงเสียงข้างมากจากคณะ 
กรรมการฝ่ายต่าง ๆ ท่ีมอบหมายให้ แล้วน ามติท่ีประชุมเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการเพื่อ
พิจารณาเสนอแนะ ให้ความคดิเห็นหรือหาแนวทางแก้ไขร่วมกนั  
 5.  มีคณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้ของคณะ  ก าหนดนโยบายการจัดท าแผนการจัดการความรู้ให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการความรู้ภายในคณะเกิด
ผลสมัฤทธ์ิและด าเนินการจดัการความรู้เพ่ือให้บคุลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้  มีการประชมุจดัท าแผนการจดัการ
ความรู้ของคณะน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกปีอย่างต่อเน่ือง 
และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนให้มหาวิทยาลยั รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน  มีการจัดเก็บความรู้จากแนว
ปฏิบัติท่ีอยู่ในตัวบุคคลเหล่านัน้มาสรุปและเผยแพร่เป็นลายลักษณ์บนเว็บไซต์การจัดการความรู้ของคณะ และ 
weblog การจดัการความรู้ www.fte.kmutnb.ac.th/prakan.php และ Facebook KM Zone ของคณะ มีการน า
ความรู้ท่ีได้จากการจดัการความรู้ในปีการศกึษาท่ีผ่านมาและปีปัจจบุนัมาเป็นแนวทางปฏิบตัิเพื่อการปฏิบตัิงานจริง 
อาทิ มีการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดบัชาติ ครัง้ท่ี 13 และระดบันานาชาต ิ     
ครัง้ท่ี 8 รวมทัง้มีการเข้าร่วมกิจกรรม KM Sharing day : 2021 (ครัง้ท่ี 8)  
  ในปีการศกึษา 2563 มีการก าหนดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนการจดัการความรู้คณะ 2 ด้าน แต่
เน่ืองจากเกิดเหตกุารณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 จงึท าให้คณะไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน แตค่ณะ 
ได้สง่ผลงานเข้าร่วมกิจกรรม KM Sharing day : 2021 (ครัง้ที่ 8) ของมหาวิทยาลยัท่ีจดัด้วยระบบออนไลน์ ซึง่ตวัแทน
ของคณะได้รับรางวลัชนะเลิศทัง้ 2 ประเภท คือ 1) การน าเสนอผลงานด้านการเรียนการสอน เร่ือง การสอนวิชาเขียน
แบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) ด้วยรูปแบบห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom) ตามชีวิตวิถี (New Normal) 
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโรคโคโรนาไวรัส (COVID 19) โดย อ.ภาณวุฒัน์ สรนนัต์ศรี ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล 
2) ประเภทโปสเตอร์ เร่ือง การบริหารจดัการเชิงพืน้ท่ีเสมือนจริง โดย ผศ.ดร.ดวงกมล โพธ์ินาค ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ศกึษา 
 6. คณะมีการจดัท าแผนพฒันาบคุลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สอดคล้องกบัแผนพฒันาการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) และตามมต ิก.บ.ม. มหาวิทยาลยั เร่ือง ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
พฒันาคณาจารย์และบคุลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารและการจดัการข้อมลูทาง ด้านงานบคุคล
ของคณะ โดยในแผนพฒันาบคุลากร ประกอบด้วยรายละเอียดของการพฒันาบคุลากร เช่น การวางแผนอตัราก าลงั
ของบคุลากร ข้อมลูการส ารวจความต้องการในการอบรมของบคุลากร ข้อมลูการส ารวจความต้องการในการเสนอผลงาน
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ เป็นต้น โดยจะมีการรายงานผลไว้ในแผนปฏิบตักิาร ประจ าปี
งบประมาณเสนอตอ่คณะกรรมการประจ าสว่นงานวิชาการเพื่อให้ข้อเสนอแนะ  

ในปีการศกึษา 2563  มีบคุลากรสายวิชาการ 111 คน ได้รับการพฒันา จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 82.88 
คือ ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล จ านวน 29 คน  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จ านวน 34 คน  ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
จ านวน 11 คน  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา จ านวน 10 คน  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ จ านวน 5 
คน และภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา จ านวน 3 คน ส่วนบุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ 67 คน ได้รับการพฒันา

เอกสารอ้างอิง/C.9%20ผลบริหารคณะ/C.9.5-1%20กรรมการ%20KM.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.9%20ผลบริหารคณะ/C.9.5-1%20กรรมการ%20KM.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.9%20ผลบริหารคณะ/C.9.5-1%20กรรมการ%20KM.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.9%20ผลบริหารคณะ/C.9.5-2%20รายงานการประชุม%20KM%201_63.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.9%20ผลบริหารคณะ/C.9.5-2%20รายงานการประชุม%20KM%201_63.pdf
file://Fte-fs6/สำนักงานคณบดี/บริการการศึกษา/กนกภัทร/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202559/SAR/เอกสารอ้างอิง/C.9%20ผลบริหารคณะ/C.9.5-4%20รายงานแผน%20.pdf
http://www.fte.kmutnb.ac.th/prakan.php
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เอกสารอ้างอิง/C.9%20ผลบริหารคณะ/C.9.6-2%20สำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากร.pdf
file:///D:/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202562/เอกสารอ้างอิง/C.9%20ผลบริหารคณะ/C.9.6-2%20บุคลากรได้รับการพัฒนา.pdf
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จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25  คือ  ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล จ านวน 8 คน ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จ านวน       
6 คน  ภาควิชาครุศาสตร์โยธา จ านวน 5 คน  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ จ านวน 2 คน ภาควิชาบริหาร
เทคนิคศกึษา จ านวน 1 คน ส านกังานคณบดี จ านวน 11 คน    หากสรุปในภาพรวมถือว่ามีการพฒันาบคุลากรสงูกว่า
เกณฑ์ 50% ท่ีตัง้ไว้  อย่างไรก็ตาม คณะจะได้มีการติดตามผลลพัธ์การน าความรู้ไปใช้ในการพฒันางานในล าดบั
ตอ่ไป (รวมทัง้คณะ จ านวน 125 คน จากทัง้หมด 178 คน คดิเป็นร้อยละ 70.22) 

7.  ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา มีคณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดบัคณะ    
ท่ีประกอบด้วยผู้บริหารและหวัหน้าภาควิชา  ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน รูปแบบและวางแผน
งานประกันคณุภาพการศกึษาของคณะ ควบคมุ ก ากับ ดแูล ติดตามและประเมินผล ปรับปรุงพฒันาการด าเนินการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง และมีคณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร ประกอบด้วย
อาจารย์ประจ าหลกัสูตรหรือตวัแทนจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) หลกัสตูร นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีหน่วย
บริหารคณุภาพการศกึษาของคณะร่วมเป็นกรรมการเครือขา่ยประกนัคณุภาพการศกึษาของมหาวิทยาลยั   
  ทกุปีการศกึษาจะมีการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูรและระดบัคณะ ในปีการศกึษา 2562 
ได้มีการอบรมผู้สอน เร่ือง การจดัการศกึษาท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ์ Outcome Based Education (OBE) ส าหรับผู้สอน และ
อบรมอาจารย์ให้เป็นผู้ประเมินคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูรตามเกณฑ์ (AUN QA) แบบการเข้าเย่ียมพืน้ท่ี (Site 
Visit) โดยสง่อาจารย์ประจ าภายในคณะเข้ารับการอบรม   สว่นการจดัท า SAR หลกัสตูรตามแนวทาง AUN QA 
ภายในคณะเอง มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร ซึง่มีการประชมุเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดบัหลกัสตูรทกุปีการศกึษา 
  จากผลการด าเนินงานบริหารและจดัการของผู้บริหารคณะแสดงให้เห็นว่ามีผู้บริหารให้ความส าคญักับการ
บริหารงานในทกุมิตขิองคณะโดยในการบริหารงานได้ใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารท าให้เกิดความโปร่งใส เช่ือมัน่
และเกิดประสทิธิผลในการบริหารงานตามแนวทางนโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) ที่ได้ก าหนดไว้ 
 

สรุปผลการด าเนินงานของคณะ 
ค่าคาดหวัง 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ผลการบริหารและจดัการของผู้บริหารคณะ 3.98 4.13 4.11 4.19 4.22 3.51 

   
ผลการประเมินตนเองระดบัคณะ คะแนนที่ได้ 
ผลการบริหารและจดัการของผู้บริหารคณะ 5 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง)  

ผลการประเมินความพงึพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารตามหลกัธรรมาภิบาล ไม่น้อยกวา่ 3.51 มีผล
การด าเนินงานสงูกวา่คา่คาดหวงัท่ีก าหนดไว้  4.22  ซึง่สงูกวา่ปีการศกึษา 2562 (4.19)  

 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง/C.9%20ผลบริหารคณะ/C.9.7-1%20กรรมการประกันคณะ.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.9%20ผลบริหารคณะ/C.9.7-2%20กรรมการประกันหลักสูตร.pdf
file:///D:/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202562/เอกสารอ้างอิง/C.9%20ผลบริหารคณะ/C.9.7-3%20กรรมการประกันหลักสูตร.pdf
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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. 

 
เอกสารอ้างอิง 

 C.9.1    แผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 C.9.2    การวิเคราะห์ต้นทนุตอ่หน่วย  
 C.9.3-1 ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ 
 C.9.3-2 ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลยั 
 C.9.3-3 รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครัง้ท่ี 1/2563 
 C-9.3-4 การประเมินความเสี่ยง (แบบ RA) 
 C.9.3-5 การบริหารความเสี่ยงส าหรับโครงการ (แบบ RMP) 
 C.9.3-6 รายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง (แบบ RM) 
 C.9.4-1 ผลประเมินผู้บริหารด้านหลกัธรรมาภิบาล 10 ข้อ 
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C.9.6-3  ผลการพฒันาบคุลากร 
C.9.7-1 คณะกรรมการบริหารระบบประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัคณะ 
C.9.7-2 คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 
C.9.7-3 รายงานการประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร ครัง้ที่ 1/2564 
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ตัวบ่งชี ้C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 
 1. บคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุได้รับการพฒันาไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 

รายงานผลการด าเนินงาน 
คณะได้จดัท าแผนพฒันาบคุลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  คณะมีการส ารวจความต้องการของบคุลากร

สายวิชาการและสายสนบัสนนุวิชาการในการขอก าหนดต าแหน่ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  ซึ่งปีการศกึษา 2563 ตาม
แผนการส ารวจในปี พ.ศ. 2563 จะต้องมีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการรวม 5 คน  ผลการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2563 มีผู้
ขอก าหนดต าแหน่งรวมทัง้สิน้ 7 คน  ซึง่มีคา่สงูกวา่แผนท่ีก าหนดไว้    สว่นสายสนบัสนนุวิชาการก าหนดแผนไว้ จ านวน 8 คน 
ในปีการศกึษา 2563 สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ีได้ส ารวจไว้ทัง้หมด  และได้สง่เสริมสนบัสนนุให้สายสนบัสนนุวิชาการ
ท่ีต้องขอก าหนดต าแหน่งให้สงูขึน้เข้ารับการอบรมด้านการวิเคราะห์และจดัท าเอกสารก าหนดต าแหน่ง   

 
ตารางที่ 1 การส ารวจความต้องการในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบคุลากรสายวิชาการ 

ภาควิชา 
ขอก าหนดต าแหน่ง ปี พ.ศ. (ที่ต้องการขอก าหนดต าแหน่ง) 
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 
 
ตารางที่ 2  การส ารวจความต้องการในการขอก าหนดต าแหน่งให้สงูขึน้ของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ  

ภาควิชา 
ขอก าหนดต าแหน่ง ปี พ.ศ. (ที่ต้องการขอก าหนดต าแหน่ง) 

 ช านาญการ ช านาญการ
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 
ส านกังานคณบดี 8 2 1 1 1 1 0 8 

รวมทัง้หมด 12 4 1 4 2 3 0 8 
 
ในปีการศกึษา 2563  มีบคุลากรสายวิชาการ 111 คน ได้รับการพฒันา จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 82.88 

คือ ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล จ านวน 29 คน  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จ านวน 34 คน  ภาควิชาครุศาสตร์โยธา 
จ านวน 11 คน  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จ านวน 10 คน  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ จ านวน      
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5 คน และภาควิชาบริหารเทคนิคศกึษา จ านวน 3 คน สว่นบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ 67 คน ได้รับการพฒันา
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25  คือ  ภาควิชาครุศาสตร์เคร่ืองกล จ านวน 8 คน ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จ านวน       
6 คน  ภาควิชาครุศาสตร์โยธา จ านวน 5 คน  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ จ านวน 2 คน ภาควิชาบริหาร
เทคนิคศกึษา จ านวน 1 คน ส านกังานคณบดี จ านวน 11 คน    หากสรุปในภาพรวมถือว่ามีการพฒันาบคุลากรสงูกว่า
เกณฑ์ 50% ท่ีตัง้ไว้  อย่างไรก็ตาม คณะจะได้มีการติดตามผลลพัธ์การน าความรู้ไปใช้ในการพฒันางานในล าดบั
ตอ่ไป (รวมทัง้คณะ จ านวน 125 คน จากทัง้หมด 178 คน คดิเป็นร้อยละ 70.22) 

 
ตารางที่ 3 ความต้องการในการขอกรอบอตัราก าลงัเพิ่ม  

ภาควชิา 
ปีงบประมาณ 

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

ครุศาสตร์เคร่ืองกล 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
ครุศาสตร์ไฟฟ้า 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
ครุศาสตร์โยธา 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 
ครุศาสตร์เทคโนโลยีฯ 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 
บริหารเทคนิคศกึษา 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
คอมพิวเตอร์ศกึษา 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
ศนูย์บรูณาการวิชาชีพฯ 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
ส านกังานคณบดี 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

รวมทัง้หมด 0 0 4 5 2 4 4 5 1 1 
 

 จากผลการส ารวจความต้องการในการขอกรอบอัตราก าลังเพิ่มปีงบประมาณ 2563 มีหน่วยงานท่ีท าแผน     
ขอกรอบอตัราก าลงัเพิ่มไว้ 8 หน่วยงาน  มีสายวิชาการท่ีต้องขออตัราเพิ่ม 4 อตัรา และสายสนบัสนนุวิชาการ 5 อตัรา  
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563 สามารถด าเนินการขออัตราเพิ่มได้ตามท่ีก าหนดกรอบไว้ (100%)         
แตอ่ย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหารได้ท าการสรุปอตัราเกษียณอายรุาชการในช่วงปี พ.ศ. 2562-2566  เพื่อน ามาเร่งรัดการขอ
อตัราก าลงัเพิ่มและการบรรจบุคุลากรใหม่เพ่ือทดแทนอตัราเกษียณในอนาคตทัง้สายวิชาการและสายสนบัสนนุวิชาการ  
ส าหรับในแง่ของการพัฒนาวิชาการทดแทนอัตราเกษียณได้มีการด าเนินการจัดการถ่ายทอดความรู้ด้านการเรียน     
การสอน โดยดึงเอาองค์ความรู้จากบุคลาการผู้อาวโุสก่อนเกษียณกับคณาจารย์อาวโุสก่อนเกษียณเพื่อเรียนรู้และน า
ความรู้และประสบการณ์สอนในชัน้เรียนมาใช้สอนทดแทนบุคลากรอาวโุส   อีกทัง้บุคลากรใหม่ต้องได้รับการอบรม
สมรรถนะ 

 
 
 
 

 
 
 
 



73 

 

ข้อมูลบุคลากรได้รับการพฒันารวมสายวิชาการและสายสนับสนุน  

ภาควิชา 
บุคลากรได้รับการพัฒนา ค่าคาดหวัง 

2559 2560 2561* 2562 2563  
ครุศาสตร์เคร่ืองกล 21 26 16 9 37 - 
ครุศาสตร์ไฟฟ้า 19 30 38 11 40 - 
ครุศาสตร์โยธา 9 18 9 12 16 - 
คอมพิวเตอร์ศกึษา 12 15 17 10 10 - 
ครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 9 9 1 7 7 - 
บริหารเทคนิคศกึษา 6 6 5 7 4 - 
ส านกังานคณบดี 21 34 16 34 11 - 

รวม 97 138 102 91 125 - 
ร้อยละ 55.11 77.53 56.04 52.00 70.22 50.00 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง)  

1. บคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุได้รับการพฒันา ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ในปีการศกึษา 2563 มีผลการ
ด าเนินงานเกินกวา่คา่นโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) ก าหนดไว้ เม่ือพจิารณาจากจ านวนบคุลากรรวมทัง้หมดมีผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 70.22 ซึ่งมีผลการด าเนินงานสูงขึน้เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส       
โคโรนา COVID 19 จงึท าให้บคุลากรต้องท างานท่ีบ้าน (Work for Home) และหน่วยงานตา่ง ๆ ไม่สามารถจดักิจกรรม
แบบรวมกลุม่เผชิญหน้าได้ จงึใช้ระบบการอบรม/ประชมุ/สมัมนาด้วยระบบออนไลน์ ท าให้บคุลากรของคณะสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ได้สะดวกสบายขึน้  

แตอ่ย่างไรก็ตาม คณะได้มีการติดตามการน าความรู้หลงัจากการฝึกอบรมเพื่อน าไปใช้งานก าหนดแนวทางใน
การส่งเสริมและพฒันาบุคลากรต่อไป รวมทัง้มีการส่งเสริมให้มีการพฒันาบุคลากรให้มีความสามารถในด้านอ่ืน  ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง เช่น การแสวงหาแหล่งทุนภายนอก สนับสนุนทุนวิจัย เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานใน     
ตวับง่ชีอ่ื้น 

 
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต 

1. สง่เสริมให้บคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุ จดัท าแผนพฒันาสมรรถนะรายบคุคลให้ตรงภารกิจท่ีจะต้อง
ปฏิบตัหิรือใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนให้ทนัสมยัตอ่การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก โดยการจดัอบรมการเรียนการสอน
ออนไลน์ การสอบออนไลน์ เป็นต้น 

 
ผลการประเมินตนเองระดบัคณะ คะแนนที่ได้ 
บคุลากรได้รับการพฒันา 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. 

 
 
เอกสารอ้างอิง 
 C.10-1 แผนพฒันาบคุลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
 C.10-2 การส ารวจความต้องการในการพฒันา 

C.10-3  บคุลากรได้รับการพฒันา 
C.10-4  อบรมบคุลากรใหม ่

file:///F:/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202562/เอกสารอ้างอิง/C.10%20พัฒนาบุคลากร/C.10-1%20แผนพัฒนาบุคลากร_2560.pdf
file:///F:/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202562/เอกสารอ้างอิง/C.10%20พัฒนาบุคลากร/C.10-2%20สำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากร.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.10%20พัฒนาบุคลากร/C.10-3%20บุคลากรได้รับการพัฒนา.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.10%20พัฒนาบุคลากร/C.10-4%20อบรมบุคลากรใหม่.pdf
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ตัวบ่งชี ้C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

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

รายงานผลการด าเนินงาน 

 ผลจากการส ารวจความพงึพอใจของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัง้ 4 กลุม่ได้แก่ นกัศกึษา ผู้ ใช้บณัฑิต ศิษย์เก่า และ
บคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุ ดงัแสดงคา่คะแนนเฉลี่ยในรูปท่ี C11.1  พบว่าผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัง้ 4 กลุม่มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ใช้บัณฑิตมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.21 แสดงให้เห็นว่าการผลิต
บณัฑิตในระดบัตา่ง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บณัฑิตได้ และบคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุน
มีคา่คะแนนความพงึพอเฉลี่ย 4.04  แสดงให้เห็นวา่กระบวนการผลิตบณัฑิตภายในคณะมีความเหมาะสมและสามารถ
สื่อสารกับบุคลากรทกุระดบัได้อย่างทัว่ถึง  รองลงมา คือคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.74 
สะท้อนให้เห็นวา่กระบวนการผลิตบณัฑิตในบริบทของผู้ รับบริการมีความพงึพอใจในระดบัมาก  แตอ่าจจะมีบางอย่าง
ท่ีต้องได้รับการปรับปรุงหรือพฒันา ส่วนคะแนนความพึงพอใจของศิษย์เก่ามีคา่เฉลี่ย 3.78  มีผลประเมินอยู่ในระดบั
พงึพอใจมาก แตอ่าจต้องมีการพฒันาหรือปรับปรุงบ้างในบางเร่ือง อาทิเช่น การเผยแพร่ขา่วสารปัจจบุนัไปยงัศิษย์เก่า 
 
1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา 
 คณะมีการส ารวจความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การให้บริการในด้านตา่ง ๆ ทัง้ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอกทกุปีการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง และน าผลมาพฒันาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของนกัศกึษา รวมทัง้ตดิตาม
ผลการด าเนินงานในรอบปีถดัไป ซึง่ในภาพรวมพบวา่นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่การให้บริการมากขึน้ และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้เร่ือย ๆ  โดยหวัข้อที่สามารถน ามาพฒันาปรับปรุงให้เป็นประโยชน์กบันกัศกึษาตอ่ไปได้ดงันี ้
 - คณุภาพการจดัการเรียนการสอน ด าเนินการโดยงานทะเบียนและสถิตินกัศกึษาของมหาวิทยาลยั ซึง่เป็น
การประเมินคณุภาพด้านแผนการสอนและอปุกรณ์การสอน ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านวิธีการสอน และด้านผลสมัฤทธ์ิ
การเรียนรู้ของรายวิชาทัง้ 5 ด้าน  (ปีการศกึษาละ 2 ภาคเรียน) ผลด าเนินงานมีคา่เฉล่ีย 4.38 ซึง่มากกวา่คา่คาดหวงั  
3.51 
        - ความพร้อมของสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ อปุกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหลง่เรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสม เพียงพอ ทนัสมยั ผลด าเนินงานมีคา่เฉล่ีย 3.63  
        - ความพร้อมของสิง่อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ เช่น สถานท่ีและอปุกรณ์จดักิจกรรม ระบบสาธารณปูโภค 
สขุาภิบาล การบ ารุงรักษา ดแูล ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร อปุกรณ์การศกึษา สภาพแวดล้อม
ภายในคณะ พืน้ท่ีสีเขียว ระบบป้องกนัอคัคีภยั ระบบรักษาความปลอดภยั ฯลฯ ผลด าเนินงานมีคา่เฉลี่ย 3.71  ซึง่ในปี
นีค้ณะได้น าข้อเสนอแนะของปีท่ีแล้วมาปรับปรุง ได้แก่  ปรับปรุงห้องน า้ เปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศ  ตดิตัง้สญัญาณแจ้ง
เหตเุพลิงไหม้และระบบดบัเพลิง  ตดิตัง้ระบบไฟทางเดิน ฯลฯ 
        - การให้ค าปรึกษาและแนะแนว ซึง่มีทัง้จากอาจารย์ท่ีปรึกษา เจ้าหน้าท่ีประจ าภาควชิาและงานวชิาการของคณะ
ซึง่จะด าเนินการด้วยระบบออนไลน์ (facebook, line)เน่ืองจากเกิดเหตกุารณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) มีการจดัโครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ โครงการอบรมจริยธรรมและกลุม่สมัพนัธ์นกัศกึษาใหม่ เพ่ือให้
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ค าแนะน าด้านวิชาการ กิจการนกัศกึษา ทนุการศกึษา อบรมจริยธรรมแก่นกัศกึษาท่ีเข้าใหม่ ผลด าเนินงานมีคา่เฉล่ีย 
3.91 
        - การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน   ประเมินการอ านวยความสะดวกในการออกฝึกงาน/แหลง่ฝึกงาน 
จดัโครงการนิเทศนกัศึกษา ฝึกอบรม สมัมนา ประกวดสิ่งประดิษฐ์  โครงการปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศึกษา เป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กบันกัศกึษาในการหางานท า    โดยเชิญผู้ มีประสบการณ์หรือสถานประกอบการมาให้ค าแนะน า
ในการสมคัรงาน/สมัภาษณ์งาน (จดัแบบออนไลน์) ซึง่ผลด าเนินงานมีคา่เฉล่ีย 3.77 
 ในปีการศกึษา 2563 ได้จดัโครงการพฒันาคณุธรรม จริยธรรม เพื่อความเป็นครู ให้แก่นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ของ
หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า เ 

 ความพงึพอใจด้าน 
คะแนนเฉล่ียในแต่ละปีการศึกษา 

ค่าคาดหวัง 
2559 2560 2561 2562 2563 

1. คณุภาพการจดัการเรียนการสอน 4.69 4.70 4.75 4.70 4.38 3.51 
2. สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 3.63 3.62 3.59 3.58 3.63 3.51 
3. สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 3.71 3.70 3.68 3.66 3.71 3.51 
4. การให้ค าปรึกษาและแนะแนว 3.91 3.82 3.80 3.79 3.91 3.51 
5. การเตรียมความพร้อมเพื่อท างาน 3.77 3.75 3.75 3.71 3.77 3.51 

เฉลี่ย 3.94 3.92 3.91 3.89 3.88 3.51 
  
2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต  
             มหาวทิยาลยัมีการสอบถามคณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตจิากผู้ใช้บณัฑิต
ภายใต้หวัข้อทัง้ 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิคอื 1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม มีคา่เฉลี่ย 4.35           
2) ด้านความรู้ มีคา่เฉล่ีย 4.35  3) ด้านทกัษะทางปัญญา มีคา่เฉล่ีย 4.11  4) ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล
และความรับผดิชอบ มีคา่เฉล่ีย 4.23  5) ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีคา่เฉล่ีย 3.97 ทัง้ระดบัปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ในภาพรวม และมีคะแนนเฉลี่ย 4.21 จะสงัเกตได้วา่ 
ผู้ใช้บณัฑิตพงึพอใจบณัฑิตท่ีจบจากคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมในด้านคณุธรรม จริยธรรม และด้านความรู้มากท่ีสดุ  และ
พงึพอใจน้อยท่ีสดุด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แตย่งัเกินคา่คาดหวงัท่ี
ก าหนดไว้ โดยคณะจะน าข้อมลูต่าง ๆ เหล่านีไ้ปพฒันานกัศึกษาให้เป็นบณัฑิตท่ีมีคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้ ใช้บณัฑิตท่ีสามารถท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพในทกุด้านตามท่ีกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ
ก าหนดไว้  
  
ข้อมูลพืน้ฐานในภาพรวมของคณะ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คะแนนเฉล่ียในแต่ละปีการศึกษา ค่าคาดหวัง 

2559 2560 2561 2562  
1. ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต 

-  ปริญญาตรี 
-  ปริญญาโท 
-  ปริญญาเอก 

 
4.10 
4.18 
4.45 

 
4.06 
4.34 
4.39 

 
4.00 
4.29 
4.57 

 
4.03 
4.39 
4.54 

 
3.51 
3.51 
3.51 

 
3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า 
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 คณะมีการส ารวจความพงึพอใจของศษิย์เก่าในด้านตา่ง ๆ ทางเว็บไซต์คณะ, Facebook, Line ทัง้ระดบั
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึง่สว่นใหญ่ท างานอยูใ่นภาคการศกึษา ภาคอตุสาหกรรม เจ้าของกิจการ
ตามล าดบั และอ่ืน ๆ ได้แก่ รับราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี ้ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ยงัได้ร่วมกนั
จดัท าโครงการจดัประชมุวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรมเป็นประจ าทกุปีอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือให้ศษิย์ปัจจบุนัและศิษย์เก่า
ได้มีสว่นร่วมในการจดัโครงการนี ้  ซึง่ในปีนีเ้ป็นการจดัในระดบัชาต ิ ครัง้ท่ี 13 และระดบันานาชาต ิ ครัง้ท่ี 8 ซึง่จาก
เหตกุารณ์สถานการณ์ COVID 19 จงึมีการจดัประชมุแบบออนไลน์  โดยมีศษิย์เก่าจากในประเทศและตา่งประเทศมา
สง่ผลงานเข้าร่วมและน าเสนอบทความทางออนไลน์  
 

ความพงึพอใจด้าน 
คะแนนเฉล่ียในแต่ละปีการศึกษา ค่าคาดหวัง 

2559 2560 2561 2562 2563  
1. ด้านการให้บริการข้อมลูขา่วสาร 3.88 3.78 3.68 3.67 3.68 3.51 
2. ด้านจดักิจกรรมพฒันาประสบการณ์ 
    วชิาชีพ  

3.73 3.87 3.79 3.81 3.79 3.51 

3. ด้านบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนว 3.78 3.89 3.82 3.85 3.88 3.51 
  
4. ข้อมูลป้อนกลับจากสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 คณะมีการส ารวจความพงึพอใจตอ่ท างานของบคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุวิชาการในด้านตา่ง ๆ  
และน าผลประเมินความพงึพอใจของบคุลากรเสนอในท่ีประชมุคณะกรรมการประจ าสว่นงานวิชาการ เพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของบคุลาการ รวมทัง้ติดตามผลการด าเนินงานในรอบปีถดัไป  ซึง่คณะให้ความส าคญั
กบัสภาพแวดล้อมในการท างานของบคุลากร รวมทัง้สวสัดิการและสทิธิประโยชน์ท่ีบคุลากรพึงได้รับ ความก้าวหน้าใน
การท างาน โดยคณะได้น าข้อมลูท่ีได้จากบคุลากรมาด าเนินการพฒันาปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง ได้แก่ ปรับปรุงห้องเรียน/
ห้องปฏิบตักิาร ห้องน า้ ห้องพกัอาจารย์ ซอ่มแซมระบบประปาและทอ่สขุาภิบาล ระบบเคร่ืองปรับอากาศ ระบบ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า การท าความสะอาด ตดิตัง้สญัญาณแจ้งเหตเุพลงิไหม้และระบบดบัเพลงิ มีการสนบัสนนุและ
พฒันาการเข้าสูต่ าแหน่งของบคุลากรทกุระดบั โดยมีการส ารวจความต้องการและสนบัสนนุงบประมาณในการพฒันา
ตนเอง  ปีการศกึษา 2563  มีผลประเมินภาพรวม 4.04  (ปีการศกึษา 2562 มีผลประเมิน 4.06)  ในปีการศกึษานีท่ี้มี
ผลประเมินความพงึพอใจน้อยกวา่ปีท่ีแล้วเน่ืองจากบคุลากรไม่พอใจด้านการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ และอปุกรณ์ท่ี
ใช้ในการเรียนการสอน (HDML) ภายในห้องเรียน  อยา่งไรก็ตามคณะได้น าข้อเสนอแนะมาพิจารณาหาทางแก้ไขตอ่ไป 
 

ความพงึพอใจด้าน 
คะแนนเฉล่ียในแต่ละปีการศึกษา ค่าคาดหวัง 

2559 2560 2561 2562 2563  

1. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 3.80 4.06 3.94 3.90 3.93 3.51 
2. ด้านการปฏิบตัิงานและภาระงานท่ีรับผิดชอบ 4.15 4.27 4.20 4.12 4.18 3.51 
3. ด้านการบริหารและจดัการ 4.00 4.05 4.04 3.97  3.98 3.51 
4. ด้านสวสัดกิารและขวญัก าลงัใจ 4.16 4.22 4.15 4.19 4.25 3.51 

  
 จากผลการปฏิบตังิานประจ าปีการศกึษา 2563 ของคณะได้ท าการส ารวจข้อมลูจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย จ านวน 
4 กลุม่ได้แก่ นกัศกึษา ผู้ใช้บณัฑิต  ศษิย์เก่า บคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุ  โดยผลประเมินในภาพรวมจากมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.98 จากนกัศกึษามีคา่เฉล่ียรวมเทา่กบั 3.74 จากผู้ใช้บณัฑิตมีคา่เฉล่ียรวมเทา่กบั 4.21 จากศิษย์เก่า
มีคา่เฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.78 จากบคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุวิชาการ มีคา่เฉล่ียรวมเทา่กบั 4.04  ซึง่คา่เฉล่ีย
รวมจากผู้มีสว่นได้สว่นเสียแตล่ะกลุม่มีคา่สงูกวา่นโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) ก าหนดไว้  

file:///C:/Users/User/Downloads/เอกสารอ้างอิง/C.11%20ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/C.11-8%20พึงพอใจศิษย์เก่า%20ปีการศึกษา%2061.pdf
file://Fte-fs6/สำนักงานคณบดี/บริการการศึกษา/กนกภัทร/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202561/เอกสารอ้างอิง/C.11%20ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/C.11-10%20ประชุมวิชาการ.pdf
file:///E:/Assoc%20Work%202018/งานประกันคุณภาพการศึกษา/เล่มประกันคณะ%202560/เอกสารอ้างอิง/C.11%20ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/C.11-4%20พึงพอใจต่อการทำงาน_60.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/เอกสารอ้างอิง/C.11%20ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/C.11-11%20พึงพอใจต่อการทำงาน_61.pdf
file:///E:/Assoc%20Work%202018/งานประกันคุณภาพการศึกษา/เล่มประกันคณะ%202560/เอกสารอ้างอิง/C.11%20ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/C.11-2%20พุึงพอใจนายจ้าง%2054-59/ความพึงพอใจนายจ้าง%20รุ่นปีการศึกษา%2059.pdf
file://Fte-fs6/สำนักงานคณบดี/บริการการศึกษา/กนกภัทร/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202559/SAR/เอกสารอ้างอิง/C.11%20ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/C.11-3%20พึงพอใจศิษย์เก่า.pdf
file:///E:/Assoc%20Work%202018/งานประกันคุณภาพการศึกษา/เล่มประกันคณะ%202560/เอกสารอ้างอิง/C.11%20ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/C.11-4%20พึงพอใจต่อการทำงาน_60.pdf
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สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) ที่ก าหนดไว้ 
 1. ผลประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การให้บริการในด้านตา่ง ๆ ไม่น้อยกวา่ 3.51 มีผลการด าเนินงาน 
สงูกวา่คา่คาดหวงัท่ีก าหนดไว้ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.74 
 2. ผลประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตในด้านตา่ง ๆ ไม่น้อยกวา่ 3.51 มีผลการด าเนินงานสงูกวา่คา่
คาดหวงัท่ีก าหนดไว้ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.21 
 3. ผลประเมินความพงึพอใจของศิษย์เก่าในด้านตา่ง ๆ  ไม่น้อยกวา่ 3.51   มีผลการด าเนินงานสงูกวา่คา่
คาดหวงัท่ีก าหนดไว้ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.78 
 4. ผลประเมินความพงึพอใจของบคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุในด้านตา่ง ๆ ไม่น้อยกวา่ 3.51 มี
ผลการด าเนินงานสงูกวา่คา่คาดหวงัท่ีก าหนดไว้ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.04   
 แนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุง 
 คณะอาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยนคา่คาดหวงับางตวัท่ีมีคา่คะแนนเฉลี่ยมากกวา่ 4.00 ตดิตอ่กนัมากวา่ 3 ปี 
พร้อมทัง้ท าแผนพฒันาตามข้อประเมินตา่ง ๆ ในแบบสอบถาม พร้อมทัง้ท าการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมลูของผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์ตา่ง ๆ  
 
ผลการประเมินตนเองระดบัคณะ คะแนนที่ได้ 

ข้อมลูป้อนกลบัจากผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 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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เอกสารอ้างอิง 

C.11-1  ความพงึพอใจของนกัศกึษา  
C.11-2  ค าสัง่แตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษา 
C.11-3  โครงการปัจฉิมนิเทศ    
C.11-4  ความพงึพอใจของนายจ้าง 
C.11-5  ความพงึพอใจของศษิย์เก่า 
C.11-6  โครงการจดัประชมุวิชาการครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
C.11-7  ความพงึพอใจของบคุลากร 
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file:///F:/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202563/SAR%20ปีการศึกษา%202563/เอกสารอ้างอิง/C.11%20ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/C.11-2%20แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.11%20ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/C.11-3%20โครงการปัจฉิมนิเทศ.pdf
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ตัวบ่งชี ้C.12 การบริการวชิาการแก่สังคมของคณะ 
นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 

1.  ผลประเมินความพงึพอใจการบริการวิชาการแก่สงัคมไม่น้อยกวา่ 4.00 

รายงานผลการด าเนินงาน 
 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมได้ก าหนดให้การบริการวิชาการและสงัคมเป็นเร่ืองท่ีท้าทายส าหรับคณะ เพ่ืองาน
การค้าและบริการท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม รวมทัง้มีการบรูณาการกบัพนัธกิจของคณะทัง้ด้านการเรียนการสอน
และการวิจยั รวมถึงการบริการให้กบัชมุชนและสงัคม ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 คณะมีรายได้ 24,557,414.50 บาท
(ปีงบประมาณ 2562 = 23,430,210 บาท       

1. คณะมีการก าหนดนโยบายการบริการวชิาการแก่สงัคมบรรจใุนแผนปฏิบตักิารตามแผนพฒันาคณะครุศาสตร์ 
อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และค ารับรองการปฏิบตังิาน ในประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างศกัยภาพ
การให้บริการวชิาการให้มีความเข้มแข็งและเป็นท่ียอมรับ และแผนการให้บริการวิชาการแก่สงัคมท่ีอยูใ่นแผนปฏิบตักิาร
และนอกแผนปฏิบตักิาร โดยมีการก าหนดเป้าหมาย กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ดั ระยะเวลา งบประมาณและ
ผู้ รับผิดชอบไว้อยา่งชดัเจน และด าเนินงานตามระเบียบหลกัเกณฑ์การให้บริการวิชาการและการจดัสรรรายได้จากการรับ
งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลยัตามประกาศมหาวิทยาลยั ฉบบัท่ี 9 ซึง่ทกุโครงการด าเนินการตามกระบวนการ PDCA 
ตัง้แตเ่สนอแบบโครงการด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนด และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตักิารและตาม
ตวัชีว้ดัค ารับรองการปฏิบตังิาน ประจ าปีงบประมาณ รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือนให้มหาวิทยาลยัทกุปี แตล่ะโครงการ
สะท้อนภาพลกัษณ์ความเป็นครูช่างตามอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของคณะ รวมทัง้สร้างเครือขา่ยความร่วมมือภายในประเทศ
และตา่งประเทศอยา่งตอ่เน่ือง  

2. แผนปฏิบตักิารและค ารับรองการปฏิบตังิาน  ได้มาจากการระดมความคดิเห็นของบคุลากรท่ีเป็นตวัแทนของทกุ
ภาควิชาในการก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ดั ระยะเวลา งบประมาณและผู้ รับผิดชอบ สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์
ของคณะ ได้แก่ การบริการวิชาการตอ่สงัคม และการบริการวิชาการเพื่อการค้า 

 บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 - โครงการให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนจิตรลดา  ตัง้แตว่นัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564   

บรูณาการกบัการเรียนการสอน วิชา 201052003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั และวิชา 201042003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั   
- โครงการฝึกอบรมตดิตัง้ป๊ัมน า้โซลา่เซลล์เพ่ือการเกษตรส าหรับผู้ ต้องขงัความประพฤตดิีเรือนจ าชัว่คราว

เขาพลอง จ.ชยันาท ระหวา่งวนัท่ี 10-11 พฤษภาคม 2564 ให้กบัเรือนจ าชัว่คราวเขาพลอง จ.ชยันาท 
    - คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มจพ. โดย รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ได้ท า
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กบั บริษัท อิมเมจิเนียร่ิง เอ็ดดเูคชัน่ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 เพื่อ
สร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ พัฒนาการเรียนรู้และเตรียม
ความพร้อมเชิงดิจิทัลให้กั[นักศึกษาและพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่สัมพันธ์กับการเรียนการสอนของภาควิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา และกับโรงเรียนสตรีนนทบรีุ เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2564  

 บริการวิชาการเพื่องานการค้า 
 -  โครงการส ารวจและตรวจสอบอาคารโรงงาน บริษัท เทอราโกร เฟอร์ดิไลเซอร์ จ ากัด ระหว่างวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กนัยายน 2563 จ านวนเงิน 432,000 บาท 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพและวางรากฐานสมองผ่านกระบวนการโค้ดติง้  โดยจัดอบรมให้กับนักเรียน
ปัญญาภิวฒัน์ ระดบัชัน้ ปวช. 1-2 ระหวา่งวนัท่ี 14-25 กนัยายน 2563 ณ ปัญญาภิวฒัน์ ศนูย์การเรียนรู้บางกะปิ 

 - โครงการให้บริการทดสอบ ตรวจสอบวสัดทุางวิศวกรรมโยธา ด าเนินการปีการศกึษา 2563 จ านวน 1,065 งาน 
จ านวนเงิน 1,589,452.50 บาท 
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file:///C:/Users/kanokpat.FTE3D/Downloads/เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-2%20คำรับรอง%20ปีงบประมาณ%202562.pdf
file:///C:/Users/kanokpat.FTE3D/Downloads/เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-3%20แผนบริการวิชาการ%20ปีการศึกษา%202562%20.pdf
file://Fte-fs6/สำนักงานคณบดี/บริการการศึกษา/กนกภัทร/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202561/เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-4%20หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการ.pdf
file:///C:/Users/kanokpat.FTE3D/Downloads/เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-5%20รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ.pdf
file://Fte-fs6/สำนักงานคณบดี/บริการการศึกษา/กนกภัทร/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202560/SAR/SAR/เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-2%20รายงานคำรับรองการปฎิบัติงาน%209%20เดือน.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-6%20ฝึกสอนโรงเรียนจิตรลดา.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-6%20ฝึกสอนโรงเรียนจิตรลดา.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-8%20ติดตั้งโซล่าเซลล์.pdf
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3. มีการด าเนินงานแบบบรูณาการพนัธกิจ  คณะมีการสง่เสริมสนบัสนนุให้คณาจารย์และนกัศกึษาน าความรู้ท่ี
ได้รับจาการบริการวิชาการไปบรูณาการกบัการเรียนการสอนหรืองานวิจยั ท าให้นกัศกึษาได้ปฏิบตังิานจริงนอกห้องเรียนและ
เป็นการสร้างความร่วมมือในการพฒันากบัชมุชน ท าให้นกัศกึษารับประสบการณ์ตรงและมีจิตสาธารณะ  ดงันัน้ โครงการ
ตา่ง ๆ ท่ีให้บริการวชิาการจะมีการบรูณาการกบัการเรียนการสอนท่ีตอบสนองพนัธกิจของคณะ (ให้ค าปรึกษา การทดสอบ 
การส ารวจ รวมทัง้การฝึกอบรมและพฒันาการเรียนการสอน งานวิจยั) สะท้อนภาพลกัษณ์อตัลกัษณ์ของคณะ (บณัฑิตท่ี
คดิเป็น ท าเป็น ถ่ายทอดเป็น)  ได้แก่ 

    บูรณาการด้านการเรียนการสอน 
 - โครงการให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนจิตรลดา  ตัง้แตว่นัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564   

บรูณาการกบัการเรียนการสอน วิชา 201052003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั และวิชา 201042003 วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 
(บริการให้เปลา่)   

 - โครงการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์เบือ้งต้นส าหรับบุคคลทั่วไปผ่านระบบ Online ระหว่างวันท่ี                 
22 กุมภาพนัธ์ ถึง 22 เมษายน 2564 (เฉพาะวนัจนัทร์และวนัพฤหสับดี) บูรณาการกับการเรียนการสอนวิชา 
020213602 ปฏิบตักิารวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ขัน้สงู 

 - โครงการฝึกอบรมระบบสมองกลฝังตวัและการประยกุต์ส าหรับบคุคลทัว่ไป ผ่านระบบ Online ระหว่าง
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ ถึง 28 เมษายน 2564 (เฉพาะวนัพธุและวนัศกุร์) บรูณาการกบัการเรียนการสอนวิชา 020213017 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

- โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือชมุชน ครัง้ท่ี 7 ระหวา่งวนัท่ี 10-12 ธนัวาคม 2563 ณ ศนูย์ปฏิบตัธิรรม
สวนโมกข์อนัดามนั  ต.บางวนั อ.ครุะบรีุ จ.พงังา  มีผู้ เข้าร่วมโครงการ 63 คน  เป็นการบรูณาการกบัการเรียนการสอน วิชา 
020515001 กลวิธีการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพ, วชิา 020515002 การบริหารการอาชีวะและเทคนิคศกึษา และวชิา 
0205158041 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในภาคอตุสาหกรรม โครงการนีไ้ด้ด าเนินการมาตัง้แตปี่การศกึษา 2555 ท าให้เยาวชน
และประชาชนในชมุชนเข้มแข็งและยัง่ยืนด้วยการตอ่ทอดไปดดัแปลงวสัดใุนท้องถ่ินเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูคา่เพิ่มเพ่ือ
จ าหน่าย เช่น การท าผ้ามดัย้อม (บริการให้เปลา่)   

- โครงการวิจยัและพฒันาตู้  You Turn ให้กบับริษัท พีทีที โกบอล เคมีคอล จ ากดั (มหาชน)  ระหวา่งวนัท่ี 
10 พฤศจิกายน ถึง 9 ธนัวาคม  2563 เป็นการบรูณาการกบัการเรียนการสอน วิชา 020003226 Educational Research 

 - โครงการให้บริการทดสอบ ตรวจสอบวสัดทุางวิศวกรรมโยธา ด าเนินการตลอดปีการศกึษา 2563 (1,065 งาน)  
มีผลประเมินความพึงพอใจผู้ รับบริการอยู่ท่ี 4.60 เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอน วิชา 020323205 วสัดทุาง
วิศวกรรมโยธาและการทดสอบ และวิชา 020323104 กลศาสตร์วสัด ุ1   
 บูรณาการด้านการวจิัย 

 - โครงการบริการวิชาการและวิจยั เร่ือง โครงการวิจยัและพฒันาระบบ E-Learning ส าหรับโครงการพฒันา
นวตักรรมการแพทย์ดิจิทลัเพื่อต่อสู้กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง (NDC) สู่ระบบสาธารณสขุไทย เพื่อความยัง่ยืนทางด้าน
สขุภาพ จดัให้กบัส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ระหว่างวนัท่ี 1-30 มีนาคม 2564 จ านวนเงิน 
398,500.00 บาท  
 4. มีผลการด าเนินงานท่ีท าให้ชมุชนและสงัคม  รวมทัง้คณะ/สถาบนั มีการพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มีศนูย์วิจยัเฉพาะทางไว้บริการวิชาการ ได้แก่ 1) ศนูย์วิจยัและพฒันาหุ่นยนต์อตุสาหกรรม  
2) ศนูย์วิจยัเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา 3) ศนูย์วิจยัการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยี 4) ศนูย์วิจัยวิศวกรรมน า้และ
โครงสร้างพืน้ฐาน 5) ศนูย์วิจยัไฟฟ้าและระบบควบคมุอตุสาหกรรม  6) ศนูย์วิจยัเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรม
ด้วยระบบไทรโบโลยี   7) ศนูย์วิจยัพลงังานทดแทน  โดยทัง้ 7 ศนูย์ตัง้อยูท่ี่ส านกัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. 
 

file:///C:/Users/User/Downloads/เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-6%20ฝึกสอนโรงเรียนจิตรลดา.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-6%20ฝึกสอนโรงเรียนจิตรลดา.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-8%20ฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-9%20ฝึกอบรมสมองกลฝังตัว.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-10%20เทคโนโลยีเพื่อชุมชน.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-12%20ตู้%20you%20turn.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-11%20%20ฝึกอบรม%20e-learning.pdf
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สรุปคะแนนการประเมนิระดับคณะ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา ค่าคาดหวัง 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
การบริการวชิาการแก่สงัคม 3.25 3.00 4.00 4.00 4.56 4.59 4.85 4.70 4.00 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง)  

ผลประเมินความพงึพอใจการบริการวิชาการแก่สงัคมไม่น้อยกวา่ 4.00 มีผลการด าเนินงานเกินคา่คาดหวงัท่ี
ก าหนดไว้ ได้คา่คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.70 

 
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต 

คณะควรท าแผนการหารายได้จากการบริการวิชาการในรูปแบบโครงการฝึกอบรมตลอดปีงบประมาณเพื่อให้
สามารถวางแผนและควบคมุเงินรายได้จากการบริหารวิชาการเพิ่มเติมจากรูปแบบงานบริการวิชาการอ่ืน ๆ  

 
ผลการประเมินตนเองระดบัคณะ 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. 
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เอกสารอ้างอิง 
C.12-1  แผนปฏิบตักิาร ประจ าปีงบประมาณ 2563 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
C.12-2  รายงานผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัค ารับรองการปฏิบตังิาน ประจ าปีงบประมาณ 2563   
C.12-3  แผนการให้บริการวิชาการ ปีการศกึษา 2563 
C.12-4  หลกัเกณฑ์การให้บริการวิชาการ ฉบบัท่ี 9 
C.12-5 รายงานแผน/ผลปฏิบตักิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
C.12-6  โครงการให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนจิตรลดา 
C.12-7  โครงการฝึกอบรมระบบตดิตัง้ป๊ัมน า้โซลา่เซลล์เพ่ือการเกษตร 
C.12-8  โครงการฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์เบือ้งต้นส าหรับบคุคลทัว่ไปผ่านระบบ online 
C.12-9  โครงการฝึกอบรมสมองกลฝังตวัและการประยกุต์ส าหรับบคุคลทัว่ไปผ่านระบบ online 
C.12-10 โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือชมุชน 
C.12-11  โครงการวิจยัและพฒันาระบบ E-Learning ส าหรับโครงการพฒันานวตักรรมการแพทย์ดจิิทลั 
C.12-12  โครงการวิจยัและพฒันาตู้  You Turn 

 
 

เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-1%20แผนปฏิบัติการ%20ปีงบประมาณ%2063.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-2%20รายงานคำรับรอง%20ปีงบประมาณ%202563.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-3%20แผนบริการวิชาการ%20ปีการศึกษา%2063.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-4%20หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการ.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-4%20หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการ.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-5%20รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-6%20ฝึกสอนโรงเรียนจิตรลดา.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-6%20ฝึกสอนโรงเรียนจิตรลดา.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-7%20ติดตั้งโซล่าเซลล์.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-8%20ฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-9%20ฝึกอบรมสมองกลฝังตัว.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-10%20เทคโนโลยีเพื่อชุมชน.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-11%20%20ฝึกอบรม%20e-learning.pdf
เอกสารอ้างอิง/C.12%20บริการวิชาการ/C.12-12%20ตู้%20you%20turn.pdf
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ตัวบ่งชี ้C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 
1. ผลประเมินความพงึพอใจการสง่เสริมสนบัสนนุศิลปะและวฒันธรรมไม่น้อยกวา่ 4.00 

รายงานผลการด าเนินงาน 
 คณะได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมสนบัสนนุศิลปะและวฒันธรรมท่ีอาจกล่าวได้ว่าเป็นวฒันธรรม
องค์กรท่ีชัดเจน โดยการก าหนดให้กิจกรรมในด้านนีต้้องมีการด าเนินงานด้วย 2 ส่วนหลกั คือ โครงการท่ีคณะหรือ
ภาควิชาด าเนินงาน และโครงการที่นกัศกึษาด าเนินการ ดงัแสดงในรูปท่ี C13.1 ทัง้นี ้เพื่อให้ทัง้บคุลากรและนกัศกึษา
ทกุคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดงักล่าว อนัน ามาซึ่งความตระหนักถึงการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมอย่างแท้จริง 
และก าหนดให้จะต้องมีโครงการท่ีด าเนินการแบบบูรณาการพันธกิจและสะท้อนอัตลกัษณ์ของคณะท่ีก าหนดไว้ว่า
บณัฑิตท่ีคิดเป็น ท าเป็น ถ่ายทอดเป็น  โดยในบางกิจกรรมได้มีการขยายผลไปสูห่น่วยงานอ่ืน เช่น การแสดงกลองยาว
พืน้บ้านท่ีได้รับเชิญจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยัให้ร่วมแสดงอยูเ่ป็นประจ าอยา่งตอ่เน่ือง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี C.13.1 สรุปกลไกในการด าเนินงานสง่เสริมสนบัสนนุศลิปะและวฒันธรรม 

 
คณะก าหนดนโยบายการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมในแผนปฏิบตัิการตามแผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์

อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม คณุธรรมและจริยธรรม  
ในส่วนของนกัศึกษาก าหนดไว้ในแผนกิจกรรมสโมสรนกัศกึษา  ประจ าปีการศึกษาทกุปีการศกึษา  โดยมีการก าหนด
เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตวัชีว้ัด ระยะเวลา งบประมาณและผู้ รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับ      
อตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ของคณะ   ซึ่งทกุโครงการได้ด าเนินงานแบบ  PDCA ตัง้แต่เสนอโครงการ เม่ือได้รับอนมุตัิจึง
ด าเนินงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด และเม่ือสิน้สุดโครงการจะมีการสรุปผลและประเมินผลในรายงานแผน/ผล
ปฏิบตัิงาน ประจ าปีงบประมาณทกุปี ส่วนโครงการท่ีนกัศกึษาด าเนินการจะมีการสรุปผลและประเมินผลเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการกิจการนกัศกึษา เพ่ือพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงในการด าเนินงานครัง้ตอ่ไป     

ปีการศกึษา 2563 ได้เกิดเหตกุารณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรม
ได้ตามแผน  แตค่ณะและภาควิชาได้ตระหนกัถึงเร่ืองนีจ้งึมีการด าเนินงานได้ดงันี ้

1. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564  เพ่ือเป็นการอนรัุกษ์และสง่เสริมประเพณีไทย   
2.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ส่งบุคลากร จ านวน 6 คนเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ  เร่ือง “โครงการ

เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและหลกัธรรมาภิบาล” ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 เพื่อสร้าง
จิตส านกึท่ีดีในการปฏิบตัริาชการด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต เพ่ือมุ่งสูก่ารเป็นองค์กรโปร่งใส  

การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการท่ีคณะและภาควิชาด าเนินงาน โครงการท่ีนกัศึกษาด าเนินการ 

โครงการท่ีได้ด าเนินการแบบบูรณาการพนัธกิจและสะท้อนอตัลกัษณ์ของคณะ  
 บัณฑิตท่ีคิดเป็น ท าเป็น ถ่ายทอดเป็น 

นโยบายการส่งเสริมศิลปวฒันธรรมในแผนปฏิบัติการตามแผนพฒันา
การศึกษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี  พ ศ 2560-2564  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม คณุธรรมและจริยธรรม 

แผนกิจกรรมสโมสรนกัศึกษา  วาระท่ี 4.5  ประจ าปี
การศึกษาทกุปีการศึกษา  สอดคล้องกับอตัลกัษณ์ 
เอกลกัษณ์ของคณะ 

file:///C:/Users/kanokpat.FTE3D/Downloads/เอกสารอ้างอิง/C.13/C.13-5%20ฟังบรรยายหลักธรรมาภิบาล.pdf
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3. โครงการร่วมใจแตง่กายด้วยผ้าไทย (ทกุวนัศกุร์) ตลอดปีการศกึษา  เน่ืองจากผ้าไทยเป็นผ้าพืน้เมืองเกิดมา
จากภมูิปัญญาและฝีมือคนไทยท่ีรู้จกัและกลา่วขานกนัไปทัว่โลก  ซึง่ถือเป็นเอกลกัษณ์ไทยอย่างหนึ่งที่ควรรักษาไว้และ
ยงัเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เห็นความส าคญัของผ้าไทยจึงได้จัดท า
โครงการแตง่กายด้วยผ้าไทย เพ่ือสวมใสเ่ม่ือถึงเทศกาลวนัส าคญัตา่ง ๆ หรือมีกิจกรรมร่วมงานกบัหน่วยงานภายนอกก็
จะมีการแต่งกายด้วยผ้าไทยเสมอจนได้รับค าชมอยู่เสมอ ตวัอย่างเช่น แต่งกายด้วยผ้าไทยเข้าร่วมในพิธีถวายสตัย์
ปฏิญาณเป็นข้าราชการท่ีดีของแผ่นดิน เป็นต้น  แต่ในปีนีเ้กิดการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID 19 ท าให้การ
ด าเนินงานต่าง ๆ ต้องลดลงหรือจัดในรูปแบบออนไลน์    แต่อย่างไรก็ตาม คณะยังคงใส่ผ้าไทยเหมือนเดิม แต่
ปรับเปลี่ยนเป็นผ้าไทย  ภาคไหนของก็ได้ของประเทศไทย โดยมิได้ท าโครงการขอเสนอซือ้ผ้าไทยเหมือนปีก่อน 

4. โครงการพฒันาคณุธรรม จริยธรรม เพื่อความเป็นครู ให้กบันกัศกึษา ท่ีจดัโดยภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า เม่ือ
วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564  เพื่อให้นกัศกึษาได้พฒันาด้านจิตใจให้มีคณุธรรม จริยธรรม และน าไปประยกุต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตสูก่ารพฒันาตนเพ่ือเป็นครูท่ีดี 
 
สรุปคะแนนการประเมนิระดับคณะ  

รายการ 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
การสง่เสริมสนบัสนนุศิลปะและวฒันธรรม 5 5 5 5 4 

 
สรุป ผลการด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง)  

เน่ืองจากในปีการศกึษานีไ้ด้เกิดเหตกุารณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 จงึท าให้ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมได้ตามแผน 
 
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต 

อาจบรูณาการกิจกรรมสง่เสริมสนบัสนนุศิลปะและวฒันธรรมให้เป็นสว่นหนึ่งของการอบรมนกัศกึษาตาม
เกณฑ์ของครุุสภาในการท ากิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ของหลกัสตูร 
 
ผลการประเมินตนเองระดบัคณะ คะแนนที่ได้ 
การสง่เสริมสนบัสนนุศิลปะและวฒันธรรม 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. 
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Rating Description 
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. 

 
เอกสารอ้างอิง 

C.13-1 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
C-13-2 โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง “การเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรมและหลกัธรรมาภิบาล”    

 C.13-3 โครงการพฒันาคณุธรรม จริยธรรม เพื่อความเป็นครู 

file:///F:/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202563/SAR%20ปีการศึกษา%202563/เอกสารอ้างอิง/C.13%20ศิลปวัฒนธรรม/C.13-1%20สงกรานต์.pdf
file:///F:/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202563/SAR%20ปีการศึกษา%202563/เอกสารอ้างอิง/C.13%20ศิลปวัฒนธรรม/C.13-2%20ฟังบรรยายคุณธรรม%20จริยธรรม.pdf
file://Fte-fs6/สำนักงานคณบดี/บริการการศึกษา/กนกภัทร/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202561/เอกสารอ้างอิง/C.13%20ศิลปวัฒนธรรม/C.13-6%20ฟังบรรยายหลักธรรมาภิบาล.pdf
file:///F:/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202563/SAR%20ปีการศึกษา%202563/เอกสารอ้างอิง/C.13%20ศิลปวัฒนธรรม/C.13-3%20โครงการพัฒนาความเป็นครู.pdf


87 
 

ตัวบ่งชี ้S.1 จ านวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 
1. มีจ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์เฉลี่ยรวมตอ่คน ไม่น้อยกวา่ 220,000 บาท 

รายงานผลการด าเนินงาน 
คณะมีการสง่เสริม สนบัสนนุให้เกิดการผลติงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ โดยเฉพาะด้านการจดัสรรเงิน และการ

แสวงหาแหลง่ทนุสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ มีการจดัท าแผนพฒันาการศกึษา คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ระยะ 5 ปี) ในประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจยั พฒันา  
และสร้างสรรค์นวตักรรม ดงันี ้
         เป้าประสงค์ท่ี 3.1  เป็นมหาวทิยาลยัวิจยัเพ่ือการจดัอนัดบัและการน าไปใช้ประโยชน์ 
         - กลยทุธ์ท่ี 2 สนบัสนนุทนุวิจยัภายในมหาวทิยาลยัและแสวงหาแหลง่ทนุวิจยัจากภายนอก 
        มหาวิทยาลยัได้จดัตวัเองอยูใ่น กลุม่ ค1 ซึง่เน้นการวิจยั อยูใ่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย สกอ. 
ได้ก าหนดเงนิสนับสนุนต่อคนไว้ที่ 220,000 บาท  ซึง่ถ้าดจูากข้อมลูประกอบย้อนหลงัตัง้แตปี่การศกึษา 2559 จนถึง 
2562 จะมีเงินสนบัสนนุงานวิจยัตอ่คนสงูกวา่เกณฑ์คา่เฉล่ียของ สกอ. ท่ีก าหนดไว้  แตใ่นปีการศกึษา 2563 นีไ้ด้เกิด
เหตกุารณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จงึท าให้หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนต้องชลอตวัใน
การให้ทนุสนบัสนนุวิจยั 
ข้อมูลพืน้ฐานในภาพรวมของคณะ 

รายการข้อมูล หน่วย
นับ 

2559 2560 2561 2562 2563 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1. จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ 

บาท   65,754,756.71   29.346,511.04       52,232,892.21       32,236,917.90 14,134,013.31 

  ภายในมหาวิทยาลยั บาท     8,180,000.00   7,990,000.00      5,050,000.00       2,745,000.00 1,930,000.00 

  ภายนอกมหาวิทยาลยั บาท   57,574,756.71 21,356,511.04   47,182,892.21   29,216,917.90  12,204,013.31 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั คน 108 108 110 106 111 
3. จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนกัวิจยั 

บาท
ต่อคน 

     608,840.34     271,726.95          474,844,47          301,527.53 127,333.45 

 
จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยั   =   จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัจากภายในและภายนอก 
                                                               จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 

 =   1,930,000.00 + 12,204,013.31   =   14,134,013.31 
                 111 
                                             =    127,333.45  บาทตอ่คน 
 

รายการ 
ปีการศึกษา ค่าคาดหวัง 

2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนเงินสนบัสนนุงานวจิยั/ 
งานสร้างสรรค์ 

608,840.34 271,726.95 474,544.47 301,527.53 127,333.45 220,000.00 
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 ผลการด าเนินงานในปีการศกึษา 2563 มีจ านวนเงินสนบัสนนุการวิจยัและงานสร้างสรรค์ต ่ากวา่ทกุปี  อนัเน่ือง 
มาจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและเหตกุารณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และยงัพบว่า
จ านวนนกัวิจยัท่ีขอทนุจากหน่วยงานภายนอกมีจ านวนเพิ่มขึน้และเป็นอาจารย์ท่ีบรรจใุหม่  อยา่งไรก็ตาม คณะยงัเห็น
ความส าคญัในเร่ืองนีอ้ยูโ่ดยได้จดัท าปฏิทินทนุสนบัสนนุการวิจยัส าหรับเผยแพร่ให้บคุลากรในคณะทราบถึงแหลง่ทนุและ
รายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ทนุจากหน่วยงานตา่ง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์   

 
สรุป ผลการด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง)  

ผลประเมินเงินทนุวิจยัตอ่อาจารย์ประจ าพบวา่มีคา่น้อยกวา่คา่คาดหวงัท่ีได้ตัง้ไว้โดยใช้เกณฑ์ของ สกอ. ในการ
พิจารณา 220,000 บาท ตอ่คน  

 
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต 

คณะจ าเป็นต้องท าการหาเครือขา่ยหรือหน่วยงานภายนอกท่ีสนบัสนนุทนุวิจยัและสง่เสริมการวิจยัให้หน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือท าการสง่เสริมการท างานวิจยัของบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง และให้มีการทบทวนปรับแก้หลกัเกณฑ์ในการ
พิจารณาให้ทนุสนบัสนนุการวิจยัในครัง้ตอ่ไป 
 
การประเมินตนเองระดับคณะ คะแนนที่ได้ 
จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 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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เอกสารอ้างอิง 
S.1-1  ทนุวิจยัภายใน ปี พ.ศ. 2563 
S.1-2  ทนุวิจยัภายนอก ปี พ.ศ. 2563 

file://Fte-fs6/สำนักงานคณบดี/บริการการศึกษา/กนกภัทร/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202561/เอกสารอ้างอิง/S.1%20ทุนวิจัย/ทุนภายใน_61.pdf
file://Fte-fs6/สำนักงานคณบดี/บริการการศึกษา/กนกภัทร/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202561/เอกสารอ้างอิง/S.1%20ทุนวิจัย/ทุนภายใน_61.pdf
file:///F:/SAR/SAR%20ปีการศึกษา%202562/เอกสารอ้างอิง/S.1/S.1-1%20ทุนภายนอก%20ปี%202562.pdf
เอกสารอ้างอิง/S.1%20ทุนวิจัย/S.1-2%20ทุนภายนอก.pdf
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ตัวบ่งชี ้S.2 Student Mobility – Inbound/outbound, part-time/full/time of International Students 

นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง)  
1. มีจ านวนนกัศกึษาแลกเปลี่ยน และ/หรือนกัศกึษาตา่งชาตท่ีิลงทะเบียนเรียนไม่น้อยวา่ 10 คน ตอ่ปีการศกึษา 

 
รายงานผลการด าเนินงาน 
 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนนกัศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2555 โดยมีทัง้แบบ Inbound 
และ Outbound จากประเทศตา่ง ๆ ในภมูิภาคอาเซียนและนอกอาเซียน โดยมีประเทศท่ีมีการแลกเปลี่ยนนกัศกึษา
รวม 5 ประเทศ ดงัสรุปในภาพท่ี S.2.1 โดยการแลกเปลี่ยนนกัศกึษาในภมูิภาคอาเซียนแบบ Inbound มีกรมความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ เป็นผู้สนบัสนนุทนุการศกึษาส าหรับนกัศกึษาแลกเปลี่ยนแบบ 
Full Time และแบบท่ีลงทะเบียนเรียนในหลกัสตูร (Subjects in Course) สว่นการแลกเปลี่ยนนกัศกึษาไทยกบั
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีสมาคมศษิย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นผู้สนบัสนนุให้นกัศกึษาได้ไปฝึกสหกิจศกึษา (Internship) เป็นเวลา 1 ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี S.2.1 ภาพรวมการแลกเปลี่ยนนกัศกึษาปีการศกึษา 2563 
 

 ส าหรับผลการแลกเปลี่ยนแบบ Full Time และ Internship ระหว่างปีการศกึษา 2557-2562  ในปีการศกึษา 2562 
มียอดจ านวนนกัศึกษาแลกเปลี่ยนลดลง แต่ยงัมีจ านวนสงูกว่าค่าคาดหวงัท่ีก าหนดไว้ ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวน
นกัศกึษาแลกเปลี่ยนท่ีลงทะเบียนเรียนในหลกัสตูรจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน  13 คน 
และจากประเทศเยอรมนันี 1 คน ตามล าดบั และมีการสง่นกัศกึษาของคณะไปฝึกสหกิจศกึษา (Out Bound) ครัง้แรก
เม่ือปีการศกึษา 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 2 คน  โดยมีสาระการด าเนินงานดงัตอ่ไปนี ้
 คณะมีการก าหนดการด าเนินงานด้านนีไ้ว้ในค ารับรองการปฏิบัติงานทุก ปีงบประมาณ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ของมหาวิทยาลยั ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 
บริหารจดัการหลกัสตูรเพื่อการผลิตบณัฑิตท่ีพงึประสงค์  เป้าประสงค์ท่ี 2.1 หลกัสตูรมีความชดัเจนและมีจดุเดน่สามารถ
ตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมและสงัคม  ตวัชีว้ดั 2.1.9 จ านวนหลกัสตูรท่ีมีนักศึกษาต่างชาติลงทะเบียน
หรือนกัศกึษาแลกเปลี่ยน  โดยมีการก าหนดหน่วยนบั  คา่เป้าหมายตวัชีว้ดัไว้อย่างชดัเจน เพี่อจะได้ติดตามรายงานผล

การแลกเปลี่ยนนกัศึกษา

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ราชอาณาจกัรกัมพชูา

สาธารณรัฐสหภาพพม่า

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

              

OutboundInbound

Internship

Full Time
Subjects in Couse

Full Time
Subjects in Couse

Full Time

Full Time

หน่วยงานให้ทนุ :
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

หน่วยงานให้ทนุ : 
สมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มจพ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

การแลกเปลี่ยนนกัศึกษา

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ราชอาณาจกัรกัมพชูา

สาธารณรัฐสหภาพพม่า

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

              

OutboundInbound

Internship

Full Time
Subjects in Couse

Full Time
Subjects in Couse

Full Time

Full Time

หน่วยงานให้ทนุ :
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

หน่วยงานให้ทนุ : 
สมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มจพ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การแลกเปลี่ยนนกัศึกษา

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ราชอาณาจกัรกัมพชูา

สาธารณรัฐสหภาพพม่า

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

              

OutboundInbound

Internship

Full Time
Subjects in Couse

Full Time
Subjects in Couse

Full Time

Full Time

หน่วยงานให้ทนุ :
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

หน่วยงานให้ทนุ : 
สมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม มจพ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม

Internship

Internship
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การด าเนินงาน เพื่อน าผลมาเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนาปรับปรุงส าหรับปีต่อไป  ซึ่งคณะได้ด าเนินการรับ
นกัศกึษาตา่งชาตมิาตัง้แตปี่การศกึษา 2555 ระดบัปริญญาตรี  จ านวน 1 คน จากประเทศกมัพชูา  
 ปีการศกึษา 2557 คณะได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกบัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (สอศ.) 
เพื่อร่วมกนัขบัเคลื่อนการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. 2552-2561 ของกระทรวงศกึษาธิการ ตามโครงการ    
จดัการศกึษา เพื่อพฒันาผู้บริหารด้านอาชีวศกึษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ภายใต้ความ
ร่วมมือทางวิชาการระหวา่ง ไทย-ลาว ตามแผนงานด้านอาชีวศกึษาของส านกังานความร่วมมือ เพื่อการพฒันาประเทศ 
(สพร.เดมิ) กรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ กระทรวงตา่งประเทศ ระดบัปริญญาโท รุ่นละ 2 ปี  ตัง้แตภ่าคเรียนท่ี 3/2557 
รุ่นท่ี 1 จ านวน 12 คน  
 ปีการศกึษา 2558 คณะร่วมมือกบักรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ จดัโครงการ   
จดัการศกึษาระดบัปริญญาโทให้แก่ชาวเมียนมาร์ จ านวน 8 คน ภายใต้โครงการพฒันา Technological University of 
Dawai (TU) and Technical High School of Dawai (GTHS)  
 ปีการศึกษา 2559  ได้รับนกัศึกษาในโครงการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาผู้บริหารด้านอาชีวศึกษาจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จ านวน 12 คน  
 ปีการศกึษา 2560 ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัพฒันาครูอาชีวศกึษา กรมอาชีวศกึษา 
กระทรวงศกึษาธิการและการกีฬา ของ สปป.ลาว มีโครงการท่ีจะแลกเปลี่ยนนกัศกึษา และได้ด าเนินการแลกเปลี่ยนนกัศกึษา
จากสถาบนัดงักลา่ว จ านวน 3 คน เพื่อเข้าฝึกปฏิบตักิารสอนท่ีสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล จ านวน 2 คน และสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธาและการศกึษา จ านวน 1 คน เป็นระยะเวลา  3 เดือน ระหวา่งวนัท่ี 19 มีนาคม  ถึง 19 มิถนุายน 2561  
 ปีการศกึษา 2561 ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัพฒันาครูอาชีวศกึษา กรมอาชีวศกึษา 
กระทรวงศกึษาธิการและการกีฬา ของ สปป.ลาว มีโครงการท่ีจะแลกเปลี่ยนนกัศกึษา และได้ด าเนินการแลกเปลี่ยนนกัศกึษา
จากสถาบนัดงักลา่ว จ านวน 3 คน เพื่อเข้าฝึกปฏิบตักิารสอนท่ีสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล จ านวน 2 คน และสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธาและการศกึษา จ านวน 1 คน เป็นระยะเวลา  3 เดือน ระหวา่งวนัท่ี 19 มีนาคม  ถึง 19 มิถนุายน 2561  
 ปีการศกึษา 2562 ตามโครงการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาผู้บริหารด้านอาชีวศกึษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ภายใต้ความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งไทย-ลาว กรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ กระทรวง
ตา่งประเทศ ระดบัปริญญาโท จ านวน 7 คน และได้ด าเนินการแลกเปลี่ยนนกัศกึษาจากประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 1 คน 
เข้าฝึกงานท่ีภาควิชาครุศาสตร์โยธา ระยะเวลา 3 เดือน (วนัท่ี 28 มิถนุายน ถึง 5 กนัยายน 2562) และจากประเทศ
เวียดนาม จ านวน 1 คน เพื่อเข้าฝึกสอนภาษาองักฤษให้กบับคุลากรของคณะ เป็นระยะเวลา 3 เดือน (วนัท่ี 19 สิงหาคม  ถึง 
19 พฤศจิกายน  2562)  
 ปีการศกึษา 2563 คณะก าหนดจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิารผา่นระบบออนไลน์ในหลกัสตูร Network Setup and 
E-library Web Application Training ให้กบัครูของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีทวาย ตามโครงการพฒันามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีทวายและวิทยาลยัเทคนิคทวาย ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้ความร่วมมือทางวชิาการกรมความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ ระหวา่งวนัท่ี 31 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2564 แตเ่น่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองท่ี
ไม่สงบและทวีความรุนแรงขึน้ของประเทศเมียนมาร์  ดงันัน้ กรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ จงึขอให้เลื่อนการฝึกอบรม
ออกไปก่อนจนกวา่เหตกุารณ์จะปกต ิ ซึง่ในปีการศกึษา 2563 มีผู้จบการศกึษาทัง้สิน้  6 คน เหลือนกัศกึษาอีก  8 คน 
  จากการก าหนดนโยบายคณุภาพต้องมีจ านวนนกัศกึษาและ/หรือนกัศกึษาตา่งชาตท่ีิลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกวา่ 
10 คนตอ่ปีการศกึษา เพ่ือเป็นเป้าหมายในการด าเนินงานในตวับง่ชีนี้ ้คณะได้มีกลยทุธ์ท่ีส าคญัดงันี ้ 
 1. กลยทุธ์การแสวงหาการสนบัสนนุ  โดยการให้ความช่วยเหลืออยา่งตอ่เน่ืองในโครงการหรือกิจกรรมตา่ง ๆ 
ของหน่วยงานท่ีจะสนบัสนนุภารกิจเก่ียวกบันกัศกึษาแลกเปลี่ยน อาทิเช่น  กรมความร่วมมือระหวา่งประเทศ กระทรวง
ตา่งประเทศ และ GIZ เพ่ือรับนกัศกึษาตา่งชาติทดแทนผู้ ท่ีจะส าเร็จการศกึษาในแตล่ะปีการศกึษา  
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 2. กลยทุธ์การก ากบัดแูล  โดยมีการแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าชัน้  อาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ อาจารย์
ผู้ดแูลนกัศกึษาแลกเปลีย่น ทัง้นี ้ เพื่อควบคมุการด าเนินงานให้การแลกเปลี่ยนนกัศกึษาตา่งชาตสิ าเร็จการศกึษาตรงตาม
เวลาในหลกัสตูร และบรรลผุลกิจกรรมแลกเปลี่ยนนกัศกึษาท าให้คูค่วามร่วมมือกบัคณะมีความประทบัใจ 
 สิง่ท่ีสามารถท าได้เพิ่มเติมในอนาคตคือ การตดิตามนกัศกึษาแลกเปลี่ยนวา่ได้น าความรู้ท่ีได้รับจากการเรียน  
การสอนไปใช้ในการท างานได้ดีเพียงใด ผู้ใช้งานหรือนายจ้างมีความพงึพอการท างานของนกัศกึษาแลกเปลี่ยนในระดบัใด  
 
จ านวนนักศึกษาต่างชาตทิี่ลงทะเบียน 

ปีการศึกษา 
ประเภท
นักศกึษา 

จ านวน 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 

 
 

2559 

 
 

Full Time 

 1 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT)  กมัพชูา  
 2 วิศวกรรมเคร่ืองกล (MTM)   เมียนมาร์  

 4 วิศวกรรมไฟฟ้า (MTE)   เมียนมาร์  
 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (MTCT)   สปป.ลาว เข้า 1/2559 
 2 วิศวกรรมโยธาและการศกึษา (MCEE)  เมียนมาร์  
10 บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (TEM) รุ่น 2  สปป.ลาว เข้า 3/2559 

 
 
 

2560 

 
 
 

Full Time 

10 บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (TEM) รุ่น 2 สปป.ลาว จบ 2/2560 
 1 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT) กมัพชูา  จบ 2/2560 
 2 วิศวกรรมเคร่ืองกล (MTM) เฆ่ียนมาร์ จบ 1/2560 
 4 วิศวกรรมไฟฟ้า (MTE)  เฆ่ียนมาร์ 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  

 
 

2557 

2558 Full Time 

Full Time 

2561 
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ปีการศึกษา 
ประเภท
นักศกึษา 

จ านวน สาขาวชิา ประเทศ หมายเหตุ 

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 
2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

การศกึษา (MICT) 
สปป.ลาว เข้า 1/2562 

 2563 Full Time 

 2 วิศวกรรมเคร่ืองกล (MTM)  จบ 1 คน เหลือ 1คน สปป.ลาว จบ 2/2563 
 1 คอมพิวเตอร์ศกึษา (MTCT)   สปป.ลาว จบ 2/2563 
 3 วิศวกรรมไฟฟ้า (MTE)   สปป.ลาว จบ 2/2563 
 1 บริหารอาชีวะและเทคนิคศกึษา (DVTM)  เยอรมนันี จบ 2/2562 
 3 วิศวกรรมเคร่ืองกล (MTM)  สปป.ลาว เข้า 1/2562 
 2 วิศวกรรมไฟฟ้า (MTE)   สปป.ลาว เข้า 1/2562 
 2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

การศกึษา (MICT) 
สปป.ลาว เข้า 1/2562 

 
จ านวนนักศึกษาแลกเปล่ียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   ปีการศกึษา 2563 คณะไม่มีนกัศกึษาแลกเปลี่ยน เน่ืองจากเกิดเหตกุารณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส 
                   โคโรนา 2019  (COVID 19)  จงึท าให้ไม่สามารถเดนิทางข้ามประเทศได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี

การศึกษา

ประเภทนักศึกษา

แลกเปล่ียน
จ านวน สาขาวิชา ประเทศ หมายเหตุ

2 วิศวกรรมเคร่ืองกล (TM) สปป.ลาว     2/2560

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

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

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

1 ภาษาตา่งประเทศ เวียดนาม ก.พ.-62

2560 Inbound

2562 Inbound
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จ านวนนักศึกษาต่างชาตทิี่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร 

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 - 
2563 - - 6  (ตกค้างอีก 2 คน) - 

  
จากการท่ีคณะได้มีโครงการความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้บริการวิชาการอย่างต่อเน่ือง ท าให้มีหน่วยงาน

ต่าง ๆ เป็นท่ีรู้จกัและได้สนบัสนนุทนุการศกึษาให้กบันกัศกึษาชาวต่างชาติ เพ่ือศกึษาต่อในระดบัต่าง ๆ ของคณะอย่างต่อเน่ือง 
โดยการท่ีมีนกัศกึษาตา่งชาติเข้ามาเรียนหลกัสตูรต่าง ๆ ภายในคณะ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมแล้ว ยงัเป็นการ
เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการและการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจดัการเรียนการสอนในระดบันานาชาติของคณะใน
หลกัสตูรต่างๆ ได้อีกด้วย ดังนัน้คณะจะต้องมีมาตรการในการแสวงหานักศึกษาแลกเปลี่ยน และ/หรือนักศึกษาต่างชาติให้     
เข้ามาศกึษาตอ่ในระดบัตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ืองตามนโยบายคณุภาพ (คา่คาดหวงั) ท่ีก าหนดไว้  

 
สรุป ผลการด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง)  

คณะก าหนดคา่นโยบายคณุภาพไว้ว่ามีจ านวนนกัศกึษาแลกเปลี่ยน และ/หรือนกัศกึษาตา่งชาติท่ีลงทะเบียน
เรียนไม่น้อยว่า 10 คน ตอ่ปีการศกึษา  ในปีการศกึษา 2563 ไม่มีนกัศกึษาแลกเปลี่ยน แตมี่นกัศกึษานกัศกึษาตา่งชาตท่ีิ
ลงทะเบียนเรียน จ านวน 6 คน และตกค้างอีก 2 คน  ซึง่มีคา่ต า่กวา่คา่นโยบายคณุภาพท่ีก าหนดไว้  

 
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต 
อาจบรูณาการกิจกรรมสง่เสริมสนบัสนนุศิลปะและวฒันธรรมให้เป็นสว่นหนึ่งของการอบรมนกัศกึษาตาม

เกณฑ์ของครุสภาในการท ากิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ของหลกัสตูร 
 

ผลการประเมินตนเองระดบัคณะ       คะแนนที่ได้ 
Student Mobility 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. 
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ตัวบ่งชี ้S.3 Green University 
นโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) 

1. มีกิจกรรมและผลการด าเนินงานด้าน Green University ไมน้่อยกวา่ 4 โครงการ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
 คณะได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัการสิ่งแวดล้อมและอนรัุกษ์พลงังาน โดยในการด าเนินการมีการ
ก าหนดคา่เป้าหมายในการจดัการพลงังานในรอบปีไว้ 3 ข้อ ดงันี ้

1. สว่นงานมีการรณรงค์และประชาสมัพนัธ์ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าและก าจดัขยะแบบรีไซเคลิ 
2. สว่นงานมีโครงการด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมและอนรัุกษ์พลงังาน ไมน้่อยกวา่ 2 โครงการ/กิจกรรม 
3. บคุลากรมีความพงึพอใจในการจดัการสิ่งแวดล้อมและอนรัุกษ์พลงังานอยู่ในระดบัมาก (มีคา่เฉลี่ยตัง้แต ่

3.75 ขึน้ไป) 
นอกจากนี ้ยงัได้มีการท าแผนปฏิบตัิงานประจ าปีของสว่นงานตามกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั กลยทุธ์ท่ี 5.2.2  

โครงการสง่เสริมวฒันธรรมการจดัการพลงังานและสิ่งแวดล้อม โดยมีเกณฑ์การด าเนินงาน (คา่เป้าหมาย) 
1. มีโครงการด้านการจดัการพลงังานและสิ่งแวดล้อมไมน้่อยกวา่ 2 โครงการ/กิจกรรม 
2. บคุลากรมีความพงึพอใจในการจดัการสิ่งแวดล้อมและอนรัุกษ์พลงังานอยู่ในระดบัมาก (4.19)  

            และได้ก าหนดคา่เป้าหมายในการท างานตามค ารับรองการปฏิบตัิงานของสว่นงาน ดงัตอ่ไปนี ้
1. ระดบัผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลยัสีเขียว    
     เกณฑ์การรับรอง : ระดบั 5 มีการขยายผลไปสูบ่คุลากรกลุ่มอื่น สง่เสริมให้เกิดการริเร่ิมโครงการและสร้าง

เครือข่ายใหม ่ๆ 
  2. จ านวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/งานวิจยั/นวตักรรมท่ีสง่เสริมวฒันธรรมสีเขียวในรอบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
                  เกณฑ์การรับรอง : 4 โครงการ (คณะ)      

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีสง่เสริมสนบัสนนุการด าเนินงานด้าน Green University ภายในมหาวิทยาลยั 
ในรอบปีงบประมาณ 2563  

    เกณฑ์การรับรอง : 4 กิจกรรม 5 โครงการ (คณะ)      
4. ระดบัผลสมัฤทธ์ิในการลดการใช้กระดาษ/พลาสติกภายในสว่นงาน ในรอบปีงบประมาณ  2563 
    เกณฑ์การรับรอง : ระดบั 4  มีการประเมินผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
ในกรอบการด าเนินงานได้ก าหนดให้มีมาตรการสง่เสริมการใช้พลงังานและทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ตามแนวทาง

ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  วิธีการประหยดัทรัพยากรและอนรัุกษ์พลงังาน  มาตรการประหยดัทรัพยากรและอนรัุกษ์พลงังาน   
โดยผลการด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการฯ ได้ก าหนดไว้สามารถสรุปโครงการ  5 โครงการ และ 4 กิจกรรม

ดงันี ้ 
1) โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์สวนหยอ่มริมทางเดนิฝ่ังน า้ตกข้างอาคาร 52 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
2) โครงการตดัแตง่ก่ิงต้นไม้อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
3) โครงการติดตัง้กล่องควบคมุแสงสวา่งภายในห้องตามการใช้คีย์การ์ด 28 ห้อง อาคาร 52 คณะครุ

ศาสตร์อตุสาหกรรม  
4) โครงการปรับปรุงห้องน า้ฝ่ังศาลอาคาร 52 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
5) โครงการปรับปรุงบอ่บ าบดัน า้เสีย อาคาร 44 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  
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1) กิจกรรมการสง่เสริมและประชาสมัพนัธ์การรณรงค์การชว่ยกนัประหยดัพลงังาน 
2) กิจกรรม 5 ส ซึง่จดัประจ าทกุปี 
3) การติดตัง้ Timer Relay เพ่ือตัง้เวลาอปุกรณ์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
4) การติดตัง้สวิตซ์กระตกุส าหรับควบคมุแสงสว่างเฉพาะจดุ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

  
ล าดับ รายการ/กจิกรรม/ตัวชีวั้ด (ค่าเป้าหมาย) จ านวน ผลการด าเนินงาน บรรลุ 

ค่าเป้าหมายคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในการจัดการพลังงานไฟฟ้า ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. สว่นงานมีการรณรงค์และประชาสมัพนัธ์ลดการใช้
พลงังานไฟฟ้าและก าจดัขยะแบบรีไซเคิล 

หน่วย มีการรณรงค์อย่างตอ่เน่ือง 
ปีการศกึษาละ 2 ครัง้ 

 

2. สว่นงานมีโครงการด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมและ
อนรัุกษ์พลงังาน ไมน้่อยกวา่ 2 โครงการ/กิจกรรม 

จ านวน จ านวน 4 กิจกรรม 
จ านวน 5 โครงการ 

 

3. บคุลากรมีความพงึพอใจในการจดัการสิ่งแวดล้อม
และอนรัุกษ์พลงังานอยู่ในระดบัมาก  
(มีคา่เฉลี่ยตัง้แต ่3.75 ขึน้ไป) 

คา่เฉลี่ย ความพงึพอใจของบคุลากร
อยู่ในระดบัมาก (4.19) 

 

แผนปฏบิัตงิานประจ าปีของส่วนงาน 
1. มีโครงการด้านการจดัการพลงังานและสิ่งแวดล้อม

ไมน้่อยกวา่ 2 โครงการ/กิจกรรม 
จ านวน จ านวน 4 กิจกรรม 

จ านวน  5 โครงการ 
 

2. บคุลากรมีความพงึพอใจในการจดัการสิ่งแวดล้อม
และอนรัุกษ์พลงังานอยู่ในระดบัมาก (มีคา่เฉลี่ย
ตัง้แต ่3.75 ขึน้ไป) 

คา่เฉลี่ย ความพงึพอใจของบคุลากร
อยู่ในระดบัมาก (4.19) 

 

ค ารับรองการปฏบิัตงิานของส่วนงาน 
1. ระดบัผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินงานตามเกณฑ์

มหาวิทยาลยัสีเขียว  
เกณฑ์การรับรอง : ระดบั 5  มกีารขยายผลไปสู่
บคุลากรกลุม่อ่ืน สง่เสริมให้เกิดการริเร่ิมโครงการ
และสร้างเครือข่ายใหม ่ๆ   

 ด าเนินการได้ตามเกณฑ์  

2. 
 

จ านวนกิจกรรม/โครงการ/ผลงาน/งานวิจยั/
นวตักรรมท่ีสง่เสริมวฒันธรรมสีเขียวในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ านวน จ านวน 5 โครงการ  

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีสง่เสริมสนบัสนนุการ
ด าเนินงานด้าน Green University ภายใน
มหาวิทยาลยั ในรอบปีงบประมาณ 2563 

จ านวน จ านวน 4 กิจกรรม 
จ านวน 5 โครงการ 

 

4. ระดบัผลสมัฤทธ์ิในการลดการใช้กระดาษ/
พลาสติกภายในส่วนงาน ในรอบปีงบประมาณ 2563 
เกณฑ์การรับรอง : ระดบั 4   มกีารประเมิน 
ผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

ระดับ ระดบั 5  
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จากผลการด าเนินงานของโครงการและกิจกรรมตา่ง ๆ ในภาพรวมเม่ือวิเคราะห์คา่เฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลงัตัง้แต่
ปีงบประมาณ 2559 ถงึ 2563 โดยพิจารณาจากค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ในปีงบประมาณและจ านวนนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนใน  
ปีการศกึษา 2563 พบวา่มีอตัราการใช้พลงังานไฟฟ้าเฉลี่ย 624.73 หน่วย/คน ซึง่ใช้เป็นคา่กลางในการพิจารณาการ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า  เม่ือเทียบกบัปีงบประมาณ 2563 พบวา่มีคา่อตัราการใช้ไฟฟ้าเทา่กบั 491.83 หน่วย/คน ซึง่  
ต ่ากวา่ค่าเฉลี่ยกลางท่ีได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการประหยดัพลงังานไฟฟ้า และต ่ากวา่ทกุปี โดยจะพบวา่ตัง้แตม่ี
นโยบายมหาวิทยาลยัสีเขียวและมีคณะกรรมการท างานเพ่ือขบัเคลื่อนในประเดน็นี ้ ท าให้สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้า
ลดลงทกุปี คณะจะด าเนินการทบทวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสง่ผลกระทบตอ่การประหยดัพลงังานในปีงบประมาณถดัไป
และติดตามการประเมินผลของโครงการให้ครบถ้วนตามท่ีได้ก าหนดเมื่อสิน้ปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม จ านวนกิจกรรมและ
โครงการด้านการด าเนินงาน Green University มีจ านวนมากกวา่นโยบายคณุภาพก าหนด (คา่คาดหวงั) ก าหนดไว้ ซึง่
สามารถสะท้อนผลส าเร็จของกิจกรรมและโครงการตา่ง ๆ ตอบโจทย์ทัง้ในสว่นของประกนัคณุภาพการศกึษา กลยทุธ์ของ
มหาวิทยาลยั และค ารับรองการปฏิบตัิงานอย่างครบถ้วน บางโครงการเป็นโครงการท่ีทนัสมยัสามารถน าไปขยายผล
ให้กบัหน่วยงานอื่น ๆ ได้  
 

ปีงบประมาณ 
ปริมาณไฟฟ้า 
(หนว่ย) 

จ านวนนกัศกึษา 
(คน) 

อตัราการใช้ไฟฟ้า 
(หนว่ย/คน) 

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 
2563 808,076.00 1,643 491.83 

คา่เฉล่ีย 624.73 
 
สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพ (ค่าคาดหวัง) ที่ก าหนดไว้ 

1. มีกิจกรรมและผลการด าเนินงานด้าน Green University ไมน้่อยกวา่ 4 โครงการ   มีจ านวนโครงการและ 
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องจ านวน  4 โครงการหรือกิจกรรม  
  
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต 

1. อาจบรูณาการเพ่ิมจ านวนกิจกรรมสง่เสริมด้านวฒันธรรมสีเขียวให้มากขึน้   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. 
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สรุปคะแนนการประเมินตนเองตามตัวบ่งชีร้ายงานการประเมินตนเองระดับคณะตามเกณฑ์ CUPT QA 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

(จากภาพรวมการด าเนินการในระดับคณะ) 
 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน 
(เตม็ (7) 

ตัวบ่งชีห้ลัก  

ตวับ่งชี ้C.1  การรับและการส าเร็จการศกึษาของนิสิตนกัศกึษา (Success Rate)  3 

ตวับ่งชี ้C.2  การได้งานท าของบณัฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 4 

ตวับ่งชี ้C.3  คณุภาพบณัฑิต 4 

ตวับ่งชี ้C.4  ผลงานของผู้ เรียน 4 

ตวับ่งชี ้C.5  คณุสมบตัิของอาจารย์ 4 

ตวับ่งชี ้C.6  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 4 

ตวับ่งชี ้C.7  การก ากบัมาตรฐานหลกัสตูร 4 

ตวับ่งชี ้C.8  การปฏิบตัิตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ 49 
         C.8.1 การปฏิบตัิตามบทบาทและหน้าท่ีของกรรมการประจ าคณะ 

 
5 

                  C.8.2 การปฏิบตัิตามบทบาทและหน้าท่ีของผู้บริหารคณะ 5 
ตวับ่งชี ้C.9  ผลการบริหารและจดัการของผู้บริหารคณะ 5 

ตวับ่งชี ้C.10 บคุลากรได้รับการพฒันา 5 

ตวับ่งชี ้C.11 ข้อมลูป้อนกลบัจากผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 4 

ตวับ่งชี ้C.12 การบริการวิชาการแก่สงัคมของคณะ 4 

ตวับ่งชี ้C.13 การสง่เสริมสนบัสนนุศิลปะและวฒันธรรม 4 

ตัวบ่งชีเ้ลือก  

ตวับ่งชี ้S.1  จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 4 
ตวับ่งชี ้S.2  Student Mobility 3 
ตวับ่งชี ้S.3  Green University 5 
 

 
 




