บทสรุปผู)บริหาร
ภาพรวมและผลการดำเนินงาน ระหว;างป< 2561-2564
คณะครุศาสตรGอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล)าธนบุรี
ประวัติความเป,นมา คณะครุศาสตร3อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ป$ พ.ศ. 2509 “คณะฝ?กหัดครูเทคนิคชั้นสูง” ได.ถูกก2อตั้งขึ้นเพื่อจัดการศึกษาด.านครุศาสตรEอุตสาหกรรมหรือ
พัฒนาครูสอนช2างหรือเรียกสั้น ๆ ว2า “ครูชFาง” ให.แก2การอาชีวศึกษาที่ขาดแคลนผู.สอนในสาขาช2าง โดยการสนับสนุน
ของ UNESCO และดำเนินการโดยเป^ดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรฝ`กหัดครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ใน 4 สาขาวิชา คือ
สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาไฟฟfา และสาขาวิชาอุตสาหการ
ในป$ พ.ศ. 2517 ประเทศไทยมุ2งเปhนแหล2งผลิตสำคัญของอุตสาหกรรมต2าง ๆ และภาคอุตสาหกรรมก็มีความ
ต.องการบุคลากรช2างเทคนิคในปริมาณที่มากขึ้น คณะฝ`กหัดครูเทคนิคชั้นสูงจึงได.เปลี่ยนเปhน “ภาควิชาครุศาสตร3
อุตสาหกรรม” สังกัดอยู2ภายใต. “คณะครุศาสตร3อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร3” และดำเนินการจัดการศึกษาผ2าน
หลักสูตรครุศาสตร3อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. ตFอเนื่อง) ใน 4 สาขาวิชา คือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรม
โยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟfา และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งรับนักศึกษาระดับ ปวส. มาเติมเต็มความเข.มแข็ง
ทางด.านความรู.เฉพาะทางเพื่อต2อยอดทักษะปฎิบัติ (Hands-on) และด.านการพัฒนาศักยภาพในการสอนงานปฏิบัติ
(Workshop & Lab)
ในป$ พ.ศ. 2533 คณะครุศาสตรEอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตรEได.เป^ดสอนหลักสูตรครุศาสตร3เทคโนโลยี” ที่
มุ2งเน.นการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนด.วยสื่อสมัยใหม2 เพื่อให.เกิดความเข.มแข็งในศาสตรEด.านการพัฒนาการ
เรียนการสอนช2างที่เข.มข.นสูงขึ้นอันนำไปสู2ความสำเร็จในการพัฒนาครูช2าง ในป$ พ.ศ. 2534 คณะฯ ได.แยกการ
บริหารงานสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรEออกจากคณะครุศาสตรEอุตสาหกรรม และได.เปลี่ยนชื่อเปhน “คณะครุศาสตร3
อุตสาหกรรม”
ต2อมาในป$ พ.ศ. 2535 คณะครุศาสตรEอุตสาหกรรมเริ่มเป^ดสอนในระดับปริญญาโท โดยมีหลักสูตรครุศาสตร3
อุ ตสาหกรรมมหาบั ณฑิ ต (ค.อ.ม.) เพื่อพัฒนางานวิจัยด.านการเรียนการสอนสาขาช2างอุตสาหกรรมในบริบท
การอาชีวศึกษาที่นำไปพัฒนาการเรียนการสอนในระดับ ป.ตรี ซึ่งเปhนการยกระดับครูช2างอย2างเปhนระบบ รวมทั้ง
นวัตกรรมด.านการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา และในป$ พ.ศ. 2537 ภาควิชาภาษาและสังคมก็แยกการบริหารงาน
ออกจากคณะครุศาสตรEอุตสาหกรรมไปเปhนโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตรEเนื่องพันธกิจมีความแตกต2างกัน
ในป$ พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2541 คณะฯ ได.เป^ดสอนเพิ่มใน หลักสูตรวิทยาศาสตร3บัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการพิมพ3 (วท.บ.) หลักสูตรครุศาสตร3อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร3และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ค.อ.ม.) และหลักสูตรวิทยาศาสตร3บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร3ประยุกต3-มัลติมีเดีย (วท.บ.)
ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงคEเพื่อเพิ่มศักยภาพด.านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย2างรวดเร็วให.
มีความเข.มแข็งมากยิ่งขึ้น ผลิตนักเทคโนโลยีที่สามารถสร.างสรรคEสื่อหรือสิ่งใหม2 ๆ และส2งเสริมการสร.างนวัตกรรม
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ควบคู2ไปกับการดำเนินการหลักสูตร ค.อ.บ. และ/หรือ ค.อ.ม. ที่มีอยู2ภายในคณะฯ ทั้งนี้เปhนการตอบสนองความ
ต.องการของผู.เรียนรุ2นใหม2 ๆ ตลอดจนผู.ใช.บัณฑิตในภาคธุรกิจด.านสื่อและภาคอุตสาหกรรมการพิมพEได.เปhนอย2างดียิ่ง
ป$ พ.ศ. 2546 คณะฯ ได.เริ่มสร.างความร2วมมือกับกรมอาชีวศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ใน
ป†จจุบัน) ในการพัฒนาบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษาและเปhนจุดกำเนิดของการจัดการศึกษานอกพื้นที่เปhนครั้งแรก โดย
ร2วมกับวิทยาลัยเทคนิค ณ จังหวัดนครราชสีมา ราชบุรี หนองคาย และสุราษฏรEธานี ตามลำดับ ซึ่งเปhนสิ่งที่แสดงให.เห็น
ถึงความตั้งมั่นในการพัฒนาการอาชีวศึกษาและสร.างบุคลากรทางด.านช2าง
จากบริ บ ทที ่ เ ปลี ่ ย นไปในด. า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม2 ๆ ในป$ พ.ศ. 2547 คณะฯ จึ ง ได. เ ปลี ่ ย นชื ่ อ จาก
คณะครุศาสตรEอุตสาหกรรมเปhน “คณะครุศาสตร3อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี” เพื่อรองรับพันธกิจที่หลากหลาย และ
หมายรวมถึงการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการที่สอดคล.องกับบริบทคณะฯ อีกด.วย ในขณะที่คณะฯ มีการขยายตัว
ด.านบุคลากรและงานวิจัยมากขึ้น ในป$ พ.ศ. 2548 จึงเป^ดหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขานวัตกรรมการ
เรียนรูUและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองคEความรู.ด.านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน
ผ2านผลงานวิจัยที่เข.มข.นจนสามารถตีพิมพEเผยแพร2ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูงได. ต2อมาในป$ พ.ศ. 2550 ได.
ปรับยกเลิกหลักสูตรครุศาสตรEอุตสาหกรรมบัณฑิต (ต2อเนื่อง) ที่รับผู.จบ ปวส. เปhนครุศาสตร3อุตสาหกรรมบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ปW) ตามเกณฑEของสภาวิชาชีพครู โดยรับนักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ มัธยมปลายเพื่อเข.าศึกษาต2อ
ในป$ พ.ศ. 2551 ได.เป^ดหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4 ป$) ซึ่งมี
จุ ด มุ 2 ง หมายในการพั ฒ นาสถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภายใต. ค วามร2 ว มมื อ กั บ สำนั ก งาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนเปhนระบบสหกิจศึกษาในโครงการจัดการศึกษานอกพื้นที่ ณ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏรEธานี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และ
วิทยาลัยเทคนิคท2าหลวงซีเมนตEไทยนุสรณE จังหวัดสระบุรี เพื่อสร.างความร2วมมือในการเตรียมความพร.อมให.กับ
อาชีวศึกษาที่จะเป^ดหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีต2อไป ด.วยเหตุที่ผู.เรียนส2วนใหญ2เปhนคนกำลังทำงานอยู2
และหลักสูตรมีการฝ`กปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จึงทำให.คณะฯ สามารถสร.างเครือข2ายความร2วมมือที่ดีกับ
ภาคอุตสาหกรรมผ2านการตรวจนิเทศนักศึกษาฝ`กงาน ต2อมาคณะฯ ได.จัดการศึกษาด.วยหลักสูตร ทล.บ. ตามความ
ต.องการของอุตสาหกรรมให.กับกลุ2มผู.เรียนวัยทำงาน (Non-age group) ในโครงการพัฒนาบุคลากรประจำการ เช2น
การรถไฟแหFงประเทศไทย บริษัท ศรีไทยซุปเปอร3แวร3จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร3เมอร3 จำกัด
(มหาชน) เปhนต.น โดยบูรณาการการเรียนรู.กับการทำงาน และมีการจัดการเรียนการสอนที่เน.นฐานสมรรถนะควบคู2กับ
การใช.ป†ญหาเปhนฐาน (Problem-based Learning) จนกระทั่งป$ พ.ศ. 2556 คณะฯ ได.ป^ดโครงการจัดการศึกษานอก
พื้นที่ลง แต2ยังคงดำเนินการในพื้นที่การศึกษาบางมด โดยนำหลักสูตร ทล.บ. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปร2วมจัด
การศึกษาแบบเทียบโอน (ต2อจาก ปวส.)
จากความสำเร็จดังกล2าว คณะฯ จึงเป^ดสอนหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภายในคณะเอง เมื่อป$ พ.ศ. 2554 โดยเห็นว2าเปhนหลักสูตรที่สำคัญในการพัฒนากำลังคนหรือคุณภาพของบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมให.สามารถผลิตสิ่งใหม2 ๆ หรือค.นพบเทคโนโลยีใหม2 ๆ ได. โดยใช.กระบวนการเรียนรู.ร2วมกับ
อุตสาหกรรมด.วยระบบสหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ (ฝ`กปฏิบัติงานเปhนระยะเวลา 1 ป$ ในชั้นป$ที่ 4) รองรับผู.เรียนทั้งจาก
สายสามัญและสายอาชีวศึกษา เพื่อมุ2งผลิตบัณฑิตให.เปhนนักเทคโนโลยีที่มีทักษะปฏิบัติ (Hand-on) ได.เสมือนเปhน
วิศวกรที่ไม2ได.รับใบ กว. ทำให.หลักสูตรนี้เปhนต.นแบบของ Work Integrated Learning (WIL) ที่สามารถผลิตบัณฑิต
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ตอบโจทยEอุตสาหกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให.คณะฯ มีความร2วมมือกับภาคอุตสาหกรรมผ2านการฝ`กสหกิจหรือ
การทำโครงงานสหกิจของนักศึกษา ส2งผลให.เกิดการพัฒนานวัตกรรมหรือผลผลิตตามความต.องการของอุตสาหกรรม
ซึ่งเปhนการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และเปhนช2องทางในการรับข.อมูลปfอนกลับจากผู.ใช.บัณฑิตใน
อุตสาหกรรมได.อีกด.วย ในขณะที่หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สามารถพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในด.านทักษะ
ปฏิบัติได.เปhนอย2างดี จึงมีการเป^ดหลักสูตร ทล.บ. สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน ในเวลาต2อมา
จากความเปhนมาอันยาวนานดังกล2าวแสดงให.เห็นว2า ถึงแม.คณะฯ ได.มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง แต2แกนหลัก
ของคณะฯ ยังคงเอกลักษณ3 คือ “ปฏิบัติไดU ถFายทอดไดU พัฒนาและสรUางสรรค3นวัตกรรมการเรียนรูUและเทคโนโลยี
ไดU” และมีอัตลักษณ3ที่เด2นชัดคือ “เป,นผูUชำนาญการในการใชUและประยุกต3เทคโนโลยี เป,นนักฝ?กอบรมเพื่องาน
อุตสาหกรรมและ/หรือเป,นผูUนำในการพัฒนาการอาชีวศึกษา”
หลักสูตร และการดำเนินงาน
ป†จจุบัน ทางคณะครุศาสตรEอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนโดยแบ2งเปhนกลุ2มบัณฑิตประเภท
ผู.สร.างนวัตกร ประกอบด.วยหลักสูตรด.านครุศาสตรEอุตสาหกรรม และผู.สร.างสรรคEนวัตกรรม ประกอบด.วยหลักสูตร
ด.านวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศนEของคณะฯ โดยจำนวนนักศึกษา 2,698 คน แบ2งเปhน ปริญญา
ตรี 2,487 คน ปริญญาโท 175 คน และปริญญาเอก 36 คน มีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ได.แก2 หลักสูตรครุศาสตร3
อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และ เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) และหลักสูตร
ในระดับบัณฑิตศึกษา ได.แก2 ครุศาสตร3อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) และ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) รวมทั้งหมด 16 หลักสูตร ซึ่งแบ2งเปhนระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 7
หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร
หลักสูตรที่ดำเนินการโดยคณะครุศาสตร3อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แยกตามกลุFมบัณฑิต
กลุ%ม
ระดับ
ตรี

โท

เอก

ผู)สร)างนวัตกร
ครุศาสตร7อุตสาหกรรม
ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ7า
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.ม. วิศวกรรมโยธา
ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ7า
ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.ม. คอมพิวเตอรDและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ค.อ.ม. เทคโนโลยีการเรียนรูOและ
สื่อสารมวลชน
ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรูOและเทคโนโลยี

ผู)สร)างนวัตกรรม
วิทยาศาสตร7
วท.บ. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑDและ
การพิมพD
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอรD
ประยุกตD-มัลติมีเดีย
วท.ม. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑDและ
นวัตกรรมการพิมพD
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เทคโนโลยี
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทล.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและ
สื่อสารมวลชน

หลักสูตร ค.อ.บ. และ ทล.บ. ทุกสาขารับผู.สำเร็จการศึกษาจากชั้น ม.6 เน.น สายวิทยE-คณิต หรือ ปวช. สาขาที่
เกี่ยวข.องและสอดคล.องกับหลักสูตรที่เป^ดสอน สำหรับหลักสูตร วท.บ. รับผู.สำเร็จการศึกษาจากชั้น ม.6 สายวิทยE-คณิต
หรือผู.สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายศิลป•คำนวณ ในโครงการโควต.า ทายาทธุรกิจการพิมพEและบรรจุภัณฑE โดยทุก
หลักสูตรได.มีการเตรียมความพร.อมทางด.านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเฉพาะด.านทักษะปฏิบัติ (Hands-on) อย2างเข.มข.น มี
การเรียนแบบ active learning มีการฝ`กทักษะ การศึกษาดูงาน การทำโครงงานระหว2างการฝ`กประสบการณEวิชาชีพ
หรือฝ`กปฏิบัติสหกิจศึกษา และมีการทำโครงงานเพื่อสำเร็จการศึกษา รองรับการพัฒนาทักษะทั้ง hard skill และ soft
skill มีโครงการบริการทางวิชาการแก2สังคมที่ให.นักศึกษามีส2วนร2วม สนับสนุนความเปhนนานาชาติ สนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษาด.านกีฬา ด.านสร.างความสามัคคี ด.านความเปhนครู และด.านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่ม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคEและทักษะในการดำเนินชีวิต จนเปhนที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน3 และพันธกิจ
คณะครุศาสตรEอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ยึดมั่นหลักการและความแน2วแน2ในการมุ2งสู2สถาบันชั้นนำด.านการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู. สร.างระบบ Ecosystem รองรับการเรียนรู.ด.วยตนเองตลอดชีวิต สำหรับภาคอุตสาหกรรม
และวิทยาการด.านเทคโนโลยีที่คณะฯ มีความเชี่ยวชาญ ภายใต.กรอบ ปรัชญา วิสัยทัศนE Objective และพันธกิจ ดังนี้

ปรัชญา (Philosophy) ของคณะครุศาสตรEอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
“SMART : สามารถ”
สามารถอย2างสง2างาม สามารถอย2างองอาจ
สามารถอย2างปราดเปรื่อง
(SMART : S–Success, M–Moral, A– Attitude, R–Reality, and T–Trust)
วิสัยทัศน3 (Vision) ของคณะครุศาสตร3อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
พัฒนา“นวัตกร” สร.างสรรคE “นวัตกรรมชั้นนำ” อย2างยั่งยืน
4

Top Objective:
คณะครุศาตรEอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เปhนผู.นำด.านนวัตกรรมการเรียนรู.
ชั้นนำ 1 ใน 3 ของอาเซียนในป$ 2569
พันธกิจ (Mission) ของคณะครุศาสตรEอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สามารถ
- สร.างวัฒนธรรมการเรียนรู.ตลอดชีวิต มีกระบวนการคิดแบบผู.ประกอบการ
สามารถ
- สร.างผู.นำด.านนวัตกรรม วิชาการ งานวิจัย และมีคุณธรรม
สามารถ
- สร.างองคEกรใฝ¡การเรียนรู. สู2ความยั่งยืน”
โครงสร'างคณะ ป, พ.ศ. 2564 ( อยู8ระหว8างการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย )

โครงสร.างคณะฯ ป$ พ.ศ. 2564 มีรูปแบบโครงสร.างแบ2งเปhนสาขาวิชาจำนวน 1 สำนักงาน 7 สาขาวิชา และ 1
โครงการ ได.แก2
•
•
•
•

สำนักงานคณบดี
สาขาวิชาครุศาสตรEเครื่องกล
สาขาวิชาครุศาสตรEโยธา
สาขาวิชาครุศาสตรEไฟฟfา
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• สาขาวิชาครุศาสตรEอุตสาหการ
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพEและบรรจุภัณฑE
• สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
• สาขาวิชาคอมพิวเตอรEและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• โครงการปริญญาเอกสาขาวิชานวัตวกรรมการเรียนรู.และเทคโนโลยี
คณบดีแต2งตั้งหัวหน.าสาขาผ2านกระบวนการสรรหาภายในคณะ หัวหน.าสาขามีหน.าที่ดูแลส2วนงานที่ได.รับมอบหมาย
ด.านการดูแลกำกับส2วนงาน การจัดสรรใช.สอยและแบ2งบันสถานที่ ครุภัณฑE การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน การสรรหาครุภัณฑE ทุน งานวิจัยและงานบริการภายนอก การพัฒนาเครือข2ายความร2วมมือ การ
บริหารบุคคลในส2วนงาน ตามนโยบายที่ได.รับมอบหมายจากคณบดีและกรรมการประจำคณะ
คณบดีแต2งตั้งคณะกรรมการต2าง ๆ ตามวิสัยทัศนE นโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตรE แผนกลยุทธและการดำเนินงานของ
คณะ โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อน ฯ คณะกรรมการอาจประกอบไปด.วยบุคลากรจากหลากหลายหน2วยงานเพื่อ
รองรับการปฎิบัติงานตามพันธกิจพิเศษ / สถานการณE / การดำเนินกิจกรรม / หน2วยวิจัย ฯลฯ
การบริหารจัดการหลักสูตรภายในคณะ
คณะ ฯ มีการแบ2งกลุ2มเพื่อบริหารจัดการร2วมกันในรูปของกรรมการเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต2าง ๆ ให.เปhนใน
ทิศทางที่สอดรับกับการพัฒนาทิศทางของคณะ โดยมีตัวแทนอยู2ในกรรมการวิชาการของคณะภายใต.การกำกับของรอง
คณบดีฝ¡ายวิชาการและระบบการศึกษา ทั้งหมด 5 กลุ2ม ได.แก2
1. กรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรครุศาสตรEอุตสาหกรรมบัณฑิต
2. กรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. การกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี
4. กรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท
5. กรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมการเรียนรู.และเทคโนโลยี
กรรมการจัดการร%วมกลุ%มหลักสูตร
กรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรครุศาสตรD
อุตสาหกรรมบัณฑิต

กรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตร
วิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี

หลักสูตร
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ7า
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องกล ไฟฟ7า โยธา และ อุต
สาหการ)
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอรDประยุกตD-มัลติมีเดีย
วท.บ. เทคโนโลยีการพิมพDและบรรจุภัณฑD
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ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ทล.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
รมการขับเคลื่อนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโท

กรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขานวัตกรรมการเรียนรูOและ
เทคโนโลยี

ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล
ค.อ.ม. วิศวกรรมโยธา
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ7า
ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ
ค.อ.ม. คอมพิวเตอรDและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค.อ.ม. เทคโนโลยีการเรียนรูOและสื่อสารมวลชน
วท.ม. เทคโนโลยีการพิมพDและบรรจุภัณฑD
ปร.ด. นวัตกรรมการเรียนรูOและเทคโนโลยี

บัณฑิตศึกษา

บัณฑิตศึกษา

การวิจัยและบริการวิชาการ
คณะฯ มีความร2วมมือกับการอาชีวศึกษา ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมอย2างต2อเนื่อง มีการส2งเสริมการเรียนรู.
ของนักศึกษาโดยบูรณาการกับงานวิจัยและงานบริการวิชาการ มุ2งเน.นการแก.ป†ญหาหรือทำวิจัยตามโจทยEของ
สถานศึกษา ชุมชน หรือภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาในหลักสูตร ค.อ.บ. มีการทำวิจัยในชั้นเรียนระหว2างการฝ`ก
ประสบการณEวิชาชีพครูที่สถานศึกษา นักศึกษาในหลักสูตร วท.บ. และ ทล.บ. มีการทำโครงงานระหว2างการฝ`กปฏิบัติ
สหกิจศึกษา มีโครงการบริการวิชาการที่แทรกในรายวิชาต2าง ๆ ภายใต.การดูแลของอาจารยEผู.สอน หรือในลักษณะของ
กิจกรรมนอกชั้นเรียนภายใต.การดูแลของอาจารยEที่ปรึกษากิจกรรมหรือสโมสรนักศึกษา
นอกจากนี้ มีงานวิจัยและงานบริการวิชาการบางประเภทที่กลุ2มบุคลากรดำเนินการเองหรือร2วมมือกับหน2วยงาน
อื่น เพื่อพัฒนาองคEความรู.และความเชี่ยวชาญของตนเอง ให.สอดคล.องกับวิสัยทัศนEของมหาวิทยาลัยที่มุ2งไปเปhน
มหาวิทยาลัยด.านวิจัย ทางคณะฯ จึงเป^ดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่มุ2งเน.นทักษะด.านวิเคราะหEแก.ไขป†ญหา การทำ
วิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการ และสร.างสรรคEนวัตกรรมทางการศึกษาหรือทางเทคโนโลยี โดยเน.นการทำ
วิทยานิพนธEหรือโครงงานวิจัย ทำให.มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและปริมาณตามเปfาหมายที่ตั้งไว.
คณะฯ เปhนคณะที่มีความหลากหลายในสาขาวิชาแบบสหวิทยาการ ที่มีการบูรณาการศาสตรEต2าง ๆ เข.า
ด.วยกัน และสามารถใช.ทรัพยากรร2วมกันเพื่อสร.างองคEความรู. การเรียนการสอนและงานวิจัย สามารถแบ2งผลงานวิจัย
ออกเปhน 3 กลุ2มหลักคือ กลุFมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)กลุFมวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยีและ กลุFมนวัตกรรมทางการ
เรียนรูU โดยทั้งสามกลุ2มนี้มีห.องปฏิบัติการวิจัยที่สอดคล.องกับกลุ2มวิจัย และมีการบูรณาการทรัพยากรบุคคลและ
เครื่องมือวิจัยร2วมกัน
กลุ2มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปhนกลุ2มที่วิจัยที่มุ2งเน.นการวิจัยทางด.านครุศาสตรEอุตสาหกรรม การพัฒนาการ
สอนทางอาชีวศึกษา ยุทธวิธีและกลยุทธEการพัฒนาทักษะทางช2างอุตสาหกรรมและนักเทคนิค พัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมในสาขาต2าง ๆ ได.แก2 เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีไฟฟfาและอิเล็กทรอนิกสE เทคโนโลยีชล
ศาสตรE เทคโนโลยีธรณีและเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
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กลุ2มวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยีเปhนกลุ2มที่มุ2งเน.นงานวิจัยทางด.านเทคโนโลยีการพิมพE เทคโนโลยีบรรจุภัณฑE
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรEและมัลติมีเดีย
กลุ2มนวัตกรรมการเรียนรู. การพัฒนาการศึกษา มุ2งเน.นการวิจัยทางด.าน การพัฒนาการศึกษา ด.านการ
ออกแบบหลักสูตรการสอน การบริหารนวัตกรรมการสอน และการสื่อสารการศึกษา
กลุFมวิจัยและบริการวิชาการของคณะครุศาสตร3อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
และตัวอยFางงานวิจัย กิจกรรมและความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุFมวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี
กลุFมนวัตกรรมการเรียนรูU
- การทดสอบทางวิศวกรรม
- การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
- การพั ฒ นากำลั ง คนใหO อ งคD ก ร และ
ภาคอุตสาหกรรม
- เปXนที่ปรึกษาทางวิศวกรรม และ
เทคโนโลยีเฉพาะทาง
- การพัฒนาบัณฑิตพันธุDใหมZและ
กำลังคนที่มีสมรรถนะ

- การพัฒนาวัสดุทางการพิมพDและ
บรรจุภัณฑD
- การออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุ
ภัณฑD
- การแกOป\ญหาและพัฒนากระบวนการ
ผลิตของอุตสาหกรรม
- การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรD
และสื่อมีเดียสมัยใหมZ

- การพัฒนาหOองเรียนและสื่อการเรียนรูO
- การพัฒนาแหลZงการเรียนรูO
- การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใน
ระบบ สพฐ.
- การบริการพัฒนาหลักสูตรใหOแกZ
หนZวยงาน สถานศึกษา
- การพัฒนาบัณฑิตพันธุDใหมZและกำลังคน
ที่มีสมรรถนะ

การพัฒนาการศึกษา
คณะ ฯ มีบุคลากร 121 คน ซึ่งเปhนกลุ2มสายวิชาการ 78 คน และกลุ2มสายสนับสนุน 50 คน บุคลากรสาย
วิชาการประกอบด.วยอาจารยE 31 คน ผู.ช2วยศาสตราจารยE 25 คน และรองศาสตราจารยE 22 คน ซึ่งมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 58 คน ระดับปริญญาโท คน และระดับปริญญาตรี 1 คน มีพื้นที่ใช.สอยทั้งสิ้น 18,759 ตารางเมตร
ในชื่อ “อาคารเรียนรวม 3” ที่ประกอบไปด.วยจำนวนทั้งหมด 9 ชั้น โดยมีที่ตั้งของโรงฝ`กปฏิบัติการในแต2ละสาขาอยู2ใน
ชั้นที่ 1 สำนักงานคณบดีอยู2ในชั้นที่ 2 และในตั้งแต2ชั้นที่ 3 ขึ้นไป เปhนที่ตั้งของ 7 สาขาวิชาได.แก2 ครุศาสตรEโยธา ครุ
ศาสตรEเครื่องกล ครุศาสตรEไฟฟfา คอมพิวเตอรEและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครุศาสตรEอุตสาหการ เทคโนโลยีการพิมพEและ
บรรจุภัณฑE และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ตามลำดับ ซึ่งในแต2ละสาขาวิชานั้นประกอบด.วยสำนักงานของสาขาวิชา
ห.องเรียน ห.องฝ`กปฏิบัติการหรือห.องกลุ2มวิจัย โดยมีครุภัณฑEเฉพาะทางที่สำคัญในแต2ละสาขา รวมทั้งมีห.องส2งเสริมการ
เรียนรู. ลานกิจกรรม ระบบ WI-FI ระบบแสงสว2าง ระบบปรับอากาศ ระบบปfองกันและเตือนอัคคีภัย
ภาควิชา/สาขาวิชา

ครุศาสตร7โยธา

ห)องปฏิบัติการ/เครื่องมือ/อุปกรณ7
- หOองปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสรOางและ
ทดสอบวัสดุ
- หOองปฏิบัติการวิศวกรรมเทคนิคธรณี
- หOองปฏิบัติการการสอนแบบจุลภาค
- ชุดครุภัณฑDวิศวกรรมสำรวจ
- หOองปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง
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องค7ความรู)และเทคโนโลยี
- เทคโนโลยีคอนกรีต
- เทคโนโลยีการจำลองแบบหมุนเหวี่ยง
- องคDความรูOและทักษะการสอนวิชาชีพ
ทางครุศาสตรDโยธา
- เทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ครุศาสตร7เครื่องกล

ครุศาสตร7ไฟฟPา

คอมพิวเตอร7และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- หOองปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ
- ชุดปฏิบัติการสอนระบบไฮดรอลิค และ
นิวแมติกสD
- หOองปฏิบัติการทางอุณหพลศาสตรD และ
กลศาสตรDของไหล
- ชุดปฏิบัติการอุโมงคDลมทดสอบเสOนทาง
การไหล
- หOองปฏิบัติการงานชZางยนตD
- ชุดทดสอบแรงมOาเครื่องยนตD
- ชุดปฏิบัติการไฟฟ7าในรถยนตD
- หOองปฏิบัติการการสอนแบบจุลภาค
- หOองปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ7า
- หOองปฏิบัติการระบบอิเล็กทรอนิกสD
- หOองปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรD
- หOองปฏิบัติการระบบวงจรไฟฟ7าและ
ระบบอัตโนมัติ
- หOองพัฒนาการสอนทักษะและการ
ทดลองทางเทคโนโลยีไฟฟ7า
- หOองวิจัยพัฒนาดOานหุZนยนตD
- หOองวิจัยพัฒนาดOานอิเล็กทรอนิกสD กำลัง
และระบบวงจรไฟฟ7า
- หOองวิจัยพัฒนาดOานเทคโนโลยีพลาสมา
- หOองวิจัยพัฒนาดOานระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอรDและระบบอัตโนมัติ
- หOองวิจัยและพัฒนาการสอน
คอมพิวเตอรD
- หOองปฏิบัติการตัดตZอเสียงและตัดตZอวีดี
ทัศนD
- หOองปฏิบัติการคอมพิวเตอรD
- หOองปฏิบัติการสตูดิโอถZายภาพ
- หOองเรียนตOนแบบ Smart Classroom
- หOองสมุดดิจิตอลและแอนิเมชั่น
คาแรคเตอรD
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- เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ
- เทคโนโลยีระบบราง
- เทคโนโลยีพลังงานและความรOอน
- เทคโนโลยียานยนตD
- องคDความรูOและทักษะการสอนวิชาชีพ
ทางครุศาสตรDเครื่องกล
- องคDความรูOดOานการพัฒนากำลังคนดOาน
ระบบราง

- เทคโนโลยีคอมพิวเตอรDเพื่อการเรียนรูO
- เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุZนยนตD
- เทคโนโลยีไฟฟ7าเพื่ออุตสาหกรรม
- เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคเพื่ออุตสาหกรรม
- องคDความรูOและทักษะการสอนวิชาชีพ
ทางครุศาสตรDไฟฟ7า

- เทคโนโลยีสื่อดิจิตอล
- เทคโนโลยีแอนิเมชั่น
- เทคโนโลยีการเรียนรูOดOานสารสนเทศ
- เทคโนโลยีดOานระบบอัตโนมัติและ
คอมพิวเตอรD

ครุศาสตร7อุตสาหการ

เทคโนโลยีการพิมพ7และบรรจุภัณฑ7

เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา

- หOองปฏิบัติทักษะการสอนจุลภาค
- หOองปฏิบัติการทางโลหะวิทยา
- หOองปฏิบัติการเทคโนโลยีการเชื่อม และ
การตรวจสอบแบบไมZทำลาย
- หOองปฏิบัติการเครื่องมือกลเทคโนโลยี
ชั้นสูง
- ระบบ Micro Teaching System
- เครื่องวิเคราะหDสZวนผสมทางเคมีวัสดุ
- CNC Milling 4-Axis Machine Center
- หOองปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด
- Robot ในงานอุตสาหกรรม
- หOองฝ|กปฏิบัติการพิมพD
- หOองปฏิบัติการงานกZอนพิมพD
- ชุดปฏิบัติการงานหลังพิมพD
- หOองปฏิบัติการดOานออกแบบและ
ทดสอบ บรรจุภัณฑD
- หOองปฏิบัติการออกแบบและ
คอมพิวเตอรD PC
- หOองปฏิบัติการดOานพัฒนาหมึกพิมพD
- หOองปฏิบัติการดOานพัฒนากระดาษ
- หOองปฏิบัติการคอมพิวเตอรD PC
- หOองปฏิบัติการคอมพิวเตอรD Macintosh
- หOองปฏิบัติการตัดตZองานวีดีทัศนDและ
เสียง
- หOองปฏิบัติการจัดรายการวิทยุ
- หOองบันทึกเสียง
- หOองสตูดิโอผลิตรายการวีดีทัศนD
- หOองสตูดิโอถZายภาพ
- หOองเรียน X-classroom

- องคDความรูOและทักษะการสอนวิชาชีพ
ทางครุศาสตรDอุตสาหการ
- องคDความรูOและเทคโนโลยีทางดOาน
กระบวนการแปรรูปขั้นสูง
- หนZวยวิจัยเทคโนโลยีการเชื่อมชั้นสูง
- องคDความรูOและเทคโนโลยีทางดOานโลหะ
วิทยา และการวิเคราะหDตามหลักการทาง
วิศวกรรม

- เทคโนโลยีการพัฒนาสิ่งพิมพDและ บรรจุ
ภัณฑDเพื่อสิ่งแวดลOอม
- องคDความรูOดOานการพัฒนากำลังคนดOาน
การพิมพDและบรรจุภัณฑD
- องคDความรูOและเทคโนโลยีทางดOานการ
ผลิตบรรจุภัณฑD และการทดสอบวัสดุ
บรรจุภัณฑDตามมาตรฐานสากล

- องคDความรูOดOานการพัฒนากำลังคน ดOาน
STEM
- องคDความรูOดOานการพัฒนากำลังคน ดOาน
อาชีวศึกษา
- องคDความรูOในการพัฒนาดOาน Active
Learning
- เทคโนโลยีดOานการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธD

ผลการดำเนินการและสถานะทางการเงินของคณะ
ผลการรับนักศึกษาใหม2 ระหว2างป$ 2561 ถึง ป$ 2563 มีแนวโน.มทรงตัวและลดลงเล็กน.อย แต2รายรับค2าเล2าเรียนมี
แนวโน.มลดลงอย2างต2อเนื่อง โดยคาดว2าป$ 2564 จะมีรายรับค2าเล2าเรียนลดลง 20 % ตามนโยบายลดค2าเล2าเรียนที่
รัฐบาลประกาศ และคาดว2ารายรับอื่น ๆ จากรัฐจะลดลงอย2างต2อเนื่อง เนื่องจากรัฐไม2สามารถเก็บภาษีได.ตามเปfาหมาย
จึงเปhนการบีบบังคับให.มหาวิทยาลัยต.องหาเงินส2วนอื่น ๆ มาเพื่อใช.ชดเชยในส2วนที่ขาดหายไป

10

จํานวน คน

4000

250

4107
202.54

3500

3605
186.35

200
2988
152.82

3000

2816

2865

2829

128.16 128.35 128.44

2500

2744

2632

122.5

121.25

2000
1500

2553

150

112.83

จํานวน ล้ านบาท

4500

100
1208

1000

832

726

688

736

691

619

593

590

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

50

500
0
2554

2555

นักศึกษาเข ้าใหม่

นักศึกษาทัง1 หมด

0
2564

รายรับค่าเล่าเรียน

ทั้งนี้ IE ratio ของคณะ มีแนวโน.มลดลง และคาดว2าจะติดลบ ถ.าไม2มีการหาเงินจากแหล2งทุนใหม2ๆ อย2างต2อเนื่อง เช2น
การรับบริการทางวิชาการ การเพิ่มรายรับ และลดค2าใช.จ2าย

ทั้งนี้ค2าใช.จ2ายบุคลากรมีแนวโน.มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการปรับเพิ่มของเงินเดือนในแต2ละป$ การจ2ายเงินค2าสวัสดิการ และ
การจ.างบุคลากรเพื่อทดแทนอัตราเกษียณอายุ ทั้งนี้รัฐบาลจะให.หน2วยงานเปhนผู.รับผิดชอบค2าใช.จ2าย 100 % ทั้ง
เงินเดือนและเงินค2าสวัสดิการ ( เดิมรัฐบาลช2วยเหลือค2าใช.จ2ายบุคลากร ) แนวโน.มการจ.างบุคลากรเพื่อทดแทนอัตรา
เกษียณอายุใน 5 ป$ข.างหน.า จะมีประมาณ 10-15 คน
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อัตราการมีงานทำของบัณฑิต
อัตราการได.งานทำตามสาขาวิชาที่เรียนมาของบัณฑิต รุ2นป$การศึกษา 2560-2562 พบเพียง 1 สาขาวิชาที่มีงาน
ทำตรงตามความคาดหวัง คือ 80 % ขึ้นไป ได.แก2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการรองลงมา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ในขณะที่ สาขาวิศวกรรมไฟฟfา มีอัตราการได.งานทำน.อยที่สุด

อัตราเงินเดือนของบัณฑิตจบใหมF
อัตราเงินเดือนของบัณฑิตจบใหม2 ระดับปริญญาตรี ป$การศึกษา 2558-2562 จำแนกตามสาขาวิชา อัตรา
เฉลี่ยเงินเดือนจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีอัตราเฉลี่ยเงินเดือนสูงที่สุด อยู2ที่ 19,089 บาท และสาขาเทคโนโลยีการ
พิมพE มีอัตราเงินเดือนต่ำสุด อยู2ที่ 17,534 ในขณะที่ เงินเดือนตามเกณฑE ก.พ. เท2ากับ 15,960บาท สรุปได.ว2าบัณฑิตที่
จบจากคณะ ฯ ได.เงินเดือนสูงกว2าเกณฑE ก.พ ทุกสาขาวิชา
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ผลการดำเนินงานที่โดดเดFน ระหวFางปWงบประมาณ 2561-2564
คณะครุศาสตร3อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลUาธนบุรี
ผลการดำเนินงานของคณะครุศาสตรEอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระหว2างป$งบประมาณ 2561-2564 จะดำเนินการ
ภายใต.แผนกลยุทธEคณะครุศาสตรEอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561-2564) โดยมีทิศทาง และ
เปfาประสงคEได.แก2
เปfาประสงคEที่ 1 สร. า งความสามารถทางวิ ช าการที ่ เ ข. ม แข็ ง และโดดเด2 น ที ่ ม ุ 2 ง เน. น การคิ ด เปh น ทำเปh น (Robust
academic) : การมุ2งสู2ความเปhนผู.นำด.านการพัฒนาผู.เรียน ที่มุ2งเน.นการพัฒนาทักษะปฏิบัติ ภายใต.ฐานความคิดที่
เชื่อมโยงความรู.ในศาสตรE เพื่อต2อยอดการพัฒนางานในศาสตรEให.มีความโดดเด2นเฉพาะ นอกจากนี่ยังหมายรวมถึงการ
พั ฒนากระบวนการทางความคิ ด (thinking skills) และทั ก ษะทางสั ง คม (social skills) ให. สามารถเปh นผู . น ำการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม
ตัวบ2งชี้ตามแผน 12 และข.อมูลที่มี
ตัวบ%งชีต้ ามแผน 12
ความพึงใจของผู/ใช/บัณฑิตด/านทักษะการ
ปฏิบัติงานมืออาชีพ
ผู/นำเพื่อพัฒนาผู/เรียนให/เป\น Change
Agent
จำนวนนักศึกษาที่ได/รับการฝqกเพื่อเพิ่มความ
เข/มแข็งทางวิชาการภายในและภายนอก
ประเทศ
จำนวนกิจกรรมที่ไปเข/ารOวม : รางวัลที่ได/รับ

จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษาและได/
ทำงานบริษัทข/ามชาติ

ข3อมูลที่มี
4.17 / เต็ม 5

มีกิจกรรมสOงเสริมความเป\นผู/นำการเรียน
การสอน STEM โครงการบัณฑิตพันธUใหมO
ฯลฯ
69 คน

- ผลการแขOงขันที่ได/รางวัล จำนวน 9 คน
- จำนวนที่สOงประกวดโครงการอื่น ๆ 13 คน
- จำนวนนักศึกษาที่ได/รับรางวัลการแขOงขัน
ด/านการเรียนการสอน 32 คน
ไมOมีข/อมูล

13

หมายเหตุ
ข/อมูลจาก สนย. ความพึงพอใจของผู/บังคับบัญชาที่มีตOอ
บัณฑิต รุOนปQการศึกษา 2562 คณะครุศาสตรU
อุตสาหกรรม ฯ คะแนนเฉลี่ยรวมทุกด/าน
นิยาม (Change Agent) “เกOงคิด เกOงงาน เกOงคน”

ข/อมูลปQ 62

ข/อมูลปQ 62

สอบถามข/อมูลปQ 64

เปfาประสงคEที่ 2 พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการที่เพิ่มสูงขึ้นอย2างมีนัยสำคัญ (Collective enhancement) : การ
สร.างความเปhนผู.นำทางด.านการวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณภาพเปhนที่ยอมรับในระดับสากล เปhนการสร.างองคE
ความรู.ใหม2 ที่สอดคล.องกับความต.องการทางสังคมและส2งผลกระทบที่ดีต2อสังคม
ตัวบ2งชี้ตามแผน 12 และข.อมูลที่มี
ตัวบ%งชีต้ ามแผน 12

ข3อมูลที่มี

หมายเหตุ

สัดสOวนงานวิจัย/นักวิจัยทั้งหมด(บุคลากรประจำ)

N/A

ไมOมีข/อมูล

คOาเฉลี่ยการ Citation (h-index) ของนักวิจัยทั้งหมด(บุคลากร
ประจำ)
จำนวนงานวิจัย (ISI วารสาร) ที่เกิดจากงานบริการวิชาการที่
สอดคล/องกับความต/องการของสังคม/จำนวนงานวิจัยที่ได/รับ
การตีพิมพUทั้งหมด

24
N/A

เป\นหนOวยงานอันดับ 7 ของ
มหาวิทยาลัย
ไมOมีข/อมูล

จำนวนงานวิจัยที่มีความรOวมมือกับตOางประเทศ

N/A

ไมOมีข/อมูล

จำนวนกลุOมวิจัยที่ได/รับทุนวิจัยทั้งภายในและนอกประเทศ

N/A

ไมOมีข/อมูล

เปfาประสงคEที่ 3 สร.างความเปhนที่รู.จักทั้งภายในและภายนอก ทั้งในและนอกประเทศ (Widen outlook) : การมุ2งเน.น
การพัฒนาเครือข2ายที่ตอบสนองกับการพัฒนางานภายในองคEกรแบบบูรณาการ สร.างความร2วมมือของการทำงาน มี
การแลกเปลี่ยนการเรียนรู.มากขึ้น มีความยืดหยุ2นโดยอาศัยความชำนาญของแต2ละฝ¡ายของเครือข2ายร2วมกัน
ตัวบ2งชี้ตามแผน 12 และข.อมูลที่มี
ตัวบ%งชีต้ ามแผน 12
สัดสOวนนักศึกษาตOางชาติ/นักศึกษาทั้งหมด
Exchange + Regular Students
จำนวนเครือขOายตOางประเทศที่มีความรOวมมือ
ทางวิชาการ

ข3อมูลที่มี
1: 899

หมายเหตุ
1/2563

ปริญญาเอก 3 คน

1/2563

13 เครือขOาย

มีกิจกรรมและความรOวมมือทางวิชาการกับ
ตOางประเทศ ได/แกO Usa 1 แหOง Japan 9 แหOง
Korea 1 แหOง มาเลเซีย 1 แหOง เวียดนาม 1 แหOง

เปfาประสงคEที่ 4 พัฒนาองคEกรให.เรียนรู.และพัฒนาตลอดเวลาพร.อมรับการเปลี่ยนแปลง (Strengthen organization)
: การมุ2งเน.นการสร.างคุณค2าร2วมที่สามารถกระตุ.นและส2งเสริมให.บุคลากรในองคEกรช2วยขับเคลื่อนคณะฯ เพื่อบรรลุ
เปfาหมายร2วมกัน บุคลากรพัฒนาตนเองอยู2ตลอดเวลามีการพัฒนาทั้งด.านความคิดและจิตใจ การถ2ายโอนความรู.เพื่อ
ขยายศักยภาพของตนเองและองคEกร ร2วมกันลงมือปฏิบัติภารกิจให.สำเร็จลุล2วง ในรูปแบบการทำงานเปhนทีม มีการ
เรียนรู.ร2วมกันตลอดจนมีความคิดความเข.าใจเชิงระบบที่จะประสานกัน มีการแก.ป†ญหาการปฏิบัติงานอย2างสร.างสรรคE
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รวมถึงเทคโนโลยีมาในใช.ในการเรียนรู. พัฒนางานต2อเนื่องไปสู2เปfาหมายร2วมกับองคEกร และเกิดความได.เปรียบอย2าง
ยั่งยืนต2อการแข2งขันท2ามกลางกระแสโลกาภิวัฒนEตลอดไป
ตัวบ2งชี้ตามแผน 12 และข.อมูลที่มี
ตัวบ%งชีต้ ามแผน 12
Happy Organization Model

ข3อมูลที่มี
N/A

หมายเหตุ
ไมOมีข/อมูล

โครงสร/างการบริหารจัดการใหมOที่นำไปสูO
องคUกรสีเทอรUควอยซU

อยูOในขั้นตอนระหวOางการดำเนินการ

การสร/างผลตอบแทนที่สอดคล/องกับสมรรถนะ

มีขั้นตอนการพิจารณาผลตอบแทน
ที่สอดคล/องกับสมรรถนะ

สร/างคOานิยมรOวม

อยูOในขั้นตอนระหวOางการดำเนินการ

มีการเตรียมความพร/อมของโครงสร/างองคUกร
การปรับรูปแบบ/พัฒนาระบบ/การจัดการ
องคUกร อยูOระหวOางการดำเนินงาน
มีโครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตOาง ๆ
เพื่อชOวยในการดำเนินงานของหนOวยงานเชOน
YourNextU
ตัวอยOาง
โครงการพัฒนาบุลากรสายวิชาการ : ครูสูOโค/ช

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานที่โดดเดFนระหวFางปWงบประมาณ 2561-2564 ตามกลยุทธ3หลักและตัวกระตุUนกลยุทธ3ของ
แผนกลยุทธ3คณะ ฯ ฉบับที่ 12 มีดังตFอไปนี้
ดUานการวิจัยและบริการทางวิชาการ ประกอบด.วย การสร.างงานวิจัยด.านการจัดการเรียนรู. , การสร.าง
งานวิจัยบริการชุมชน/สังคม ,การสร.างงานวิจัยด.านความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี ,การสร.างเครือข2ายเพื่อสร.างงานวิจัยและ
การตีพิมพEร2วมและคณะฯ มีความร2วมมือหน2วยงานภายนอกทั้งจากภาครัฐและเอกชน มีการบูรณาการกับงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการ โดยที่ผ2านมาคณะฯงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่ร2วมมือกับหน2วยงานอื่น ในแต2ละป$
จำนวนแผนและผลของบทความวิชาการที่เผยแพรF
ประเภทบทความ
วารสาร ระดับนานาชาติ
วารสาร ระดับชาติ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
การประชุมวิชาการ ระดับชาติ

2561
9
9
48
46

2562
13
13
65
43

2563
17
18
21
26

2564
24
13
24
12

รายไดUงานบริการวิชาการและวิจัย
ประเภทงาน
งานบริการวิชาการ
วิจัยและวิชาการ

รวมทั้งสิ้น

2561

2562

2563

2564

15.126
3.479

16.447
-

51.564
-

37.30
82.67

18.61

16.447

51.564

119.97

หมายเหตุ หนZวยลOานบาท

15

ดUานการสรUางความเขUมแข็งดUานวิชาการ ได.แก2 Micro-Credential, WiL, WAE เปhนต.น เพื่อให.มีผลงาน
ทางวิชาการเปhนที่ประจักษE (Publications, Projects, Inventions, Exhibitions) เปhนที่ยอมรับโดยสังคม
(Educational Services, Research Projects, Social Popularity National and International Networking)
และเปhนองคEกรเข.มแข็งเปhนป`กแผ2น (Centralized Working, New Structure) งานที่โดดเด2นของคณะ ประกอบด.วย
5 Products ได.แก2
1. หลักสูตรปริญญาตรี (Undergraduate Program) ได.แก2 ครูช2าง 4 หลักสูตร Mass Communication
And Digital Media และ Industrial Technologists
2. หลักสูตรปริญญาโท (Master Program) ได.แก2 ครูช2าง และนักเทคโนโลยีชั้นสูง
3. หลักสูตรปริญญาเอก (Ph.D. program students) ได.แก2 Learning Innovation and Technology
Researchers
4. การบริการวิชาการ (Educational Services) เน.น 3 เรื่อง Learning system Design and
Development ,Technology Services and Consult, Testing
5.การวิจัย (Research Projects and Publications) เน.น 2 เรื่อง Learning System Design and
Development , Social Serving Technology
คณะฯเน.นการพัฒนาความสามารถทางความรู.หรือการเรียนรู. (Cognitive abilities) ได.แก2 โครงการเรียนรู.
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณสำหรับนักศึกษาให.สอดคล.องตามผลลัพธEการเรียรู.ระดับหลักสูตร โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล.อมการเรียนรู.เพื่อเสริมสร.างบรรยากาศเรียรู.นอกห.องเรียน
ดUานการปฏิบัติงานไดUอยFางมืออาชีพของผูUเรียน คณะฯ ได.จัดกิจกรรมจำนวนมากเพื่อขับเคลื่อนและผลักดัน
ให.สำเร็จ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมต2างก็เพื่อเปhนแนวทางในการบ2มเพาะความเปhนมือาชีพให.กับบุคลากรกับนักสึกษา โดยมี
ตัวอย2างกิจกรรมต2างๆ ดังนี้
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตรEของคณะฯ เพื่อสร.างทักษะความสามารถทางวิชาการและทางการปฏิบัติ ทักษะ
ความคิดและสังคม ได.แก2
1.โครงการจัดทำหลักสูตรสำหรับสถานบัวิชาการ การไฟฟfาส2วนภูมิภาค (PEA Academy) ให.สอดคล.องกับ
ความต.องการผลิตบุคลากรด.านช2างไฟฟfา โดยเนการจัดการเรียนรู.โดยใช.สมรรถนะเปhนฐาน
2. โครงการ STEM ducation ร2วมกับสถาบันส2งเสริมการสอนวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) “Chevron Enjoy Science Project” ร2วมกับสถาบันคีนัน เพื่อผลิตครู อาจารยE
นักวิชาการที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตรE
3. โครงการบัณฑิตพันธุEใหม2และกำลังคนที่มีสมถรรนะ เพื่อตอบโจทยEภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูป
อุดมศึกษาไทย สำหรับอุตสาหกรรมยายนตEสมัยใหม2
4. โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑEและโซ2อุปทานด.านเทคโนยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับ
ศักยภาพสถายประกอบการจากองคEความรู.และงานวิจัย รวมถึงให.เกิดความร2วมมือระหว2างอุตสาหกรรม
- การสร.างเครือข2ายความร2วมมือกับหน2วยงานภายนอก/ชุมชน/สังคมและจัดระบบการศึกษาร2วมกัน จัดทำ
MC ระบบ WiL, WAE, Online Learning ได.มาตรฐานสากล (New Products) สร.างเวทีใช.อุดมการณE/แสดง
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ความสามารถ/แสดงผลงานสร.างกระบวนการเปhนผู.นำ มีจิตอาสา ช2วยเหลือสังคม มีเครือข2ายศิษยEเก2าสนับสนุนงาน
ด.านการพัฒนากำลังคน ได.แก2
1. Students Recruitment บริบทของนักศึกษาให.คำนิยามของนักศึกษาแตกต2างไปจากเดิม ซึ่งลูกค.าที่มา
เรียนนอกจากนักเรียน / นักศึกษาแล.ว จะเปhนคนวัยทำงานที่ต.องการ Reskill / Upskill และผู.เกษียณ การเรียนรู.ของ
กลุ2มนี้จะมีความพร.อมทรัพยากร
2. Learning System Handling คณะจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนให.เปhนไปตามข.อกำหนด/มาตรฐาน
การจัดสถานที่ จัดหาครุภัณฑE วัสดุ อาจารยEพิเศษ)
3. Learning System Development เปhนเรื่องการพัฒนาหลักสูตร สร.างผลิตภัณฑEใหม2
4. Learning System Supporting การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน อาจารยE Facilitate ที่ทำหน.าที่
เข.าไปสถานประกอบการไปจัดการกระบวนการเรียนรู.ของนักศึกษา
5. Network Recruitment and Development มีการสร.างเครือข2ายทางวิชาการและวิจัยทั้งในและ
ต2างประเทศ
6. Project Development กระบวนการเดิมใช.ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลสร.าง project มีงานบริการแต2
ป†จจุบันคณะได.มีการ Recruit บุคลากรว2าเชี่ยวชาญสาขาใด ถ.าสร.าง Project มาจะดึงคนต2างๆ มาช2วยทำงาน
7. Student Potential Development การพัฒนานักศึกษา
8. Student Taking care การดูแลสวัสดิการต2างๆ
9. การยกระดับสมรรถนะเทียบเคียง ระดับ 1 สาขาอาชีพช2างอุตสาหการ สาขาช2างเชื่อมอารEกโลหะด.วยมือ
ตามมาตรฐานกรมพัฒนาฝ$มือแรงงาน
10. การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่การฝ`กปฏิบัติงานเครื่องยนตE
11. การพัฒนาสื่อการประชาสัมพันธEเพื่อส2งเสริมการท2องเที่ยวแบบชุมชนมีส2วนร2วม
12. การพัฒนาทักษะปฏิบัติด.านการควบคุมมอเตอรE
13. การพัฒนาด.านการออกแบบด.วยระบบดิจิตอลเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนทางด.านบรรจุภัณฑE
ดUานคุณภาพภายใตUมาตรฐานในระดับโลก (World Calss Standardization) ประกอบด.วย
- การพัฒนาวิธีการสอนแบบสากล เช2น Active Learning หรือ Project-based Learning รวมถึง STEM เข.า
มาใช.กับรายวิชาในคณะฯ (โครงการปรับเปลี่ยนห.องเรียนเปhนแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก)
- การดำเนินกิจกรรมประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยใช.เกณฑEมาตรฐานการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย
อาเซียน (ASEAN University Network Qualtiy Assurance : AUN-QA)
หลักสูตรที่ผ%านการประเมิน
คุณภาพเกณฑ7 AUN-QA
แบบ Desktop
แบบ Round Table
แบบ Site Visit

2559

2560

2561

2562

2563

2564

1
1
-

2
1
1

-

2
-

-

-

หมายเหตุ ปQ 2563 มีการระบาดของโควิท 19 ปQ 2564 ยังไมOถึงรอบการประเมิน
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-การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและบุคลากรให.มีความเปhนสากลในทุกมิติ ผ2านการจัดโครงการต2างๆ ได.แก2
โครงการพัฒนทักษะการใช.ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเตรียมพร.อมในการดำเนินงานอย2างมือ
อาชีพ โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โครงการบรรลุวิสัยทัศนEด.านการพัฒนาทักษะการใช.ภาษาอังกฤษ
สำหรับบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษา
ประเภทกิจกรรม (ปsงบประมาณ)

2559

Visiting Professor (คน)
2
Full Time Int’ Student (คน)
5
Outbound Student (คน)
39
Inbound Student (คน)
3
หมายเหตุ ป‹ 2563-2564 มีการระบาดของโควิท -19

2560

2561

2562

2563

2564

3
4
54
4

3
4
33
3

2
3
52
17

1
1
1

3
-

- การสร.างเครือข2ายมหาวิทยาลัยนานาชาติ เน.นเอเชีย และอาเซียน ,การสร.างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ทางการสื่อสารภาษาแก2นักศึกษาและพนักงาน ,การสร.างกิจกรรมแลกเปลี่ยน Professors, Students, and Staffs
เพื่อการวิจัย การตีพิมพE การเรียนการสอน
- การสร.าง English Competency ของรายวิชาที่ชัดเจน และประเมินนักศึกษาได.
- การวิเคราะหEและปรับปรุงหลักสูตรภายในและเชื่อมโยงโครงสร.างรายวิชา LNG เพื่อเพิ่มสมรรถนะด.าน
ภาษาอังกฤษ
- การเพิ่มศักยภาพกลวิธีการสอน/กิจกรรมภายในและเสริมกิจกรรมภายนอก ได.แก2 ส2งเสริมการดูงาน บูรณา
การ ภาษาอังกฤษ กับวิชาเอก/กิจกรรมอื่นๆ เทคนิคการบันทึกสมรรถนะ นศ. / IT Base
- การเทียบเคียงคุณภาพกับภายนอก เช2น TETET CEFR โดยการส2งนักศึกษาอย2างสม2าเสมอเพื่อรับการ
ประเมิน
- การรับการประเมินจากผู.ใช.บัณฑิต
- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอน การเขียนบทความทางวิชาการและการสื่อสาร
- การเตรียมพร.อมสู2โลกอาชีพ เตรียมพร.อมสู2 AEC
ดUานการเป,นองค3กรแหFงนวัตกรรม (Innovative organization)
การพัฒนานวั ต กรรมด.านกลไกการบริหารจัดการองคEกร เพื่อการบริหารงานอย2างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล โดยต.องสนับสนุนและสอดคล.องการพัฒนางานด.านงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการพัฒนา
นักศึกษาตามแนวคิดใหม2 นวัตกรรมองคEกรที่จะขับเคลื่อนคณะฯ มองฟ†นเฟ¬องที่สำคัญอยู2สองเฟ¬องหลัก และหนึ่งเฟ¬อง
สะพาน ที่จะสร.าง Innovative organization ได.แก2
1) เฟ¬องหลัก HRD: (Human Resource Development)
2) เฟ¬องหลัก HRM: (Human Resource Management)
3) เฟ¬องสะพาน CRDM: (Communication Resource Development and Management)
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คณะมีการส2งเสริมบุคลากร ผลักดันและขับเคลื่อนองคEกรให.มีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ เพื่อให.
บรรลุผลสาเร็จตามแผนเชิงกลยุทธEและพันธกิจที่กาหนดไว. ดังนี้
- มอบหมายภาระงาน และจัดบุคลากรให.สอดคล.องและเหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให.เกิดศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรอย2างสูงสุด
- สนับสนุนและส2งเสริมให.บุคลากรได.รับการฝ`กอบรมและได.รับการถ2ายทอดความรู.ใหม2ที่จำเปhนในการ
ปฏิบัติงาน จากหน2วยงานภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย
- จัดให.มีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู.ในการปฏิบัติงานในส2วนของพนักงานสายสนับสนุน เพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงงานให.มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การจัดการการเปลี่ยนแปลงดUานบุคลากร
คณะมีการจัดสัมมนา ประจำป$ เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางที่จะดำเนินไป แล.วจัดให.บุคลากรเสนอความคิดเห็นหรือ
ระดมสมอง โดยเน.นความมีส2วนร2วมและความสมัครใจในการขับเคลื่อนคณะให.ไปตาม ทิศทางที่กำหนด จัดให.บุคลากร
หาแนวทางปฏิบัติร2วมกัน ที่จะพัฒนาด.านขีดความสามารถ และ เรียนรู.ที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อให.คณะได.บรรลุผลสำเร็จ
โดยไม2ได.บังคับ แต2เปhนการกระตุ.นสนับสนุน ให.บุคลากร มีแนวคิดและความต.องการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงด.วย
ตนเอง

การสรUางความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)
คณะได.มีการพัฒนาผ2านกลุ2มพัฒนาที่ร2วมแลกเปลี่ยนเรียนรู. ผ2านแนวคิด ข.อมูลของแต2ละคนแต2ละด.าน และกาหนด
แนวทางการดำเนินการร2วมกัน ผ2านการอบรมตามหลักสูตรที่ได.วิเคราะหEผ2านสมรรถนะหลักด.านต2าง ๆ เพื่อให.กลุ2ม
บุคลากรปฏิบัติงานได.อย2างเหมาะสม เพื่อสร.างความผูกพันของบุคลากรให.เกิดขึ้น ดังแสดงแผนผังแสดงกระบวนการ/
แนวทาง การดำเนินการเกี่ยวกับการสร.างความผูกพัน
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การสรUางวัฒนธรรมองค3การ ความเปhนครูของคณะครุศาสตรEอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีส2งผลต2อการสร.าง
วัฒนธรรมของความเปhนครูผู.สอน มีการเป^ดกว.างในการยอมรับความคิดเห็น โดยคณะได.ดำเนินการศึกษาและพัฒนา
ระบบความผูกพันจากป†จจัย 4 ด.าน ได.แก2
- ด.านสภาพแวดล.อมในการทางาน
- ด.านผลตอบแทนและสวัสดิการ
- ด.านความก.าวหน.าในอาชีพ
- ด.านระบบงานและความรับผิดชอบ
การพัฒนาบุคลากรและผูUนำ
1. มีการพัฒนาผ2านการเรียนรู.จากการที่บุคลากรประเมินตนเองผ2านระบบประเมิน และเสนอเพื่อรับการเรียนรู.
ในด.านต2าง ๆ โดยปกติบุคลากรแต2ละท2านจะสามารถเสนอความต.องการเข.าอบรมในเรื่องต2าง ๆ ที่สนใจผ2านแบบการ
อบรม สัมมนา โดยที่คณะและมหาวิทยาจัดหัวข.อเพื่อเข.าอบรมและพัฒนาที่บุคลากรที่สนใจจะสามารถสมัครเข.ารับการ
ฝ`กอบรมพัฒนาได. ตลอดจนบุคลากรสามารถขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองผ2านการเข.ารับการฝ`กอบรมจาก
หน2วยงานต2าง ๆ เพื่อเปhนการพัฒนาองคEความรู. และนำมาปรับใช.กับการปฏิบัติงานภายในคณะ
2. การเรียนรู.และพัฒนา โดยจะได.รับการตรวจสอบจากผลการดาเนินงานที่ผ2านการนำความรู.ความสามารถมา
ใช.ในกระบวนการทำงานของแต2ละบุคลากร ซึ่งจะได.รับการประเมินในแต2ละรอบของการประเมินที่จะส2งผลให.เกิดการ
พัฒนาอย2างต2อเนื่องในระดับบุคคล และการนำความรู.ความสามารถมาร2วมกันพัฒนากระบวนการทางานผ2านระบบ
กลุ2มพัฒนางานด.านต2าง ๆ ต2อไป
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3. คณะได.มีการสนับสนุนและส2งเสริมให.บุคลากรทั้งในส2วนของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย
สนับสนุน ให.มีการยกระดับหน.าที่ในการทางาน โดยการเลื่อนระดับตาแหน2งงานโดยอาศัยกลไก ระเบียบ และข.อบังคับ
ที่เปhนไปตามข.อกาหนดของมหาวิทยาลัย โดยกลไกที่สำคัญของคณะที่มุ2งส2งเสริมความก.าวหน.าในหน.าที่ของบุคลากรใน
คณะ ซึ่งจัดให.มีการตั้งกลุ2มเลื่อนระดับตำแหน2งงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู.ระหว2างบุคลากรที่ได.รับเลื่อนระดับแล.วกับที่
กำลังอยู2ระหว2างการพัฒนาตัวเองและงานเพื่อดาเนินการขอเลื่อนระดับ ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติได.บูรณาการเข.ากับระบบ
การประเมินบุคลากร โดยตกลงร2วมกันเพื่อพัฒนางานเพื่อสอดคล.องกับการพัฒนาความสามารถที่บุคลากรแต2ละคนจะ
ได.รับการเลื่อนระดับให.สูงขึ้น
ทิ ศทางการพั ฒนาการพั ฒนาคณะครุ ศ าสตร3 อ ุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี ตามแผนกลยุ ท ธ3 ค ณะครุ ศ าสตร3
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569)
เปfาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) ในการพัฒนาและดำเนินการประกอบไปด.วย
Strategic Objectives 4 เปfาหมาย ได.แก2
เป้าหมายระยะยาวของมหาวิทยาลัย
Most Impactful STI University in ASEAN & ASIA
เป้าหมายระยะ 5 ปี ของคณะ ( 2565-2569 )

Top 3 : Learning innovation Organization in ASEAN
STRATEGIC OBJECTIVE 2

STRATEGIC OBJECTIVE 1
... Learning Innovations
Ecosystem …

Innovation & impact
Research Services

FIET VISION

innovator DNA +
Entrepreneurial Mindset +
Learning innovation
Ecosystem
STRATEGIC OBJECTIVE 3
… Digital Transformation for
Agile Organizations …

STRATEGIC OBJECTIVE 4
… Sustainable DNA…

Internationalization

เป”าหมายที่ 1 พัฒนา Ecosystem ดUานนวัตกรรมการเรียนรูU และการโคUชสำหรับการเรียนรูUเพื่อการเปลี่ยนแปลง ที่
ตอบสนองการพัฒนากำลังคนของประเทศ
การสร.างและพัฒนา Ecosystem ด.านนวัตกรรมการเรียนรู. และการโค.ชสำหรับการเรียนรู.เพื่อการเปลี่ยนแปลง มุ2ง
สร.างสรรคEพัฒนากลไกและกระบวนการเรียนรู.รูปแบบใหม2 ๆ การโค.ชสำหรับการเรียนรู.เพื่อการเปลี่ยนแปลง สร.าง
ระบบการเรียนรู.ด.วยตนเองตลอดชีวิต รองรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญในทักษะ ศาสตรEความรู.เฉพาะ การพัฒนา
ความคิดสร.างสรรคE ความเปhนผู.ประกอบการ การสร.างความร2วมมือระหว2างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมการ
ต2อยอดพัฒนาและเชื่อมโยงศาสตรEความรู. สมรรถนะและทักษะที่จำเปhนในการทำงานและการใช.ชีวิตในอนาคต
ตอบสนองต2อการพัฒนากำลังคนของประเทศ
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เป7าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
Objective 1: พัฒนา Ecosystem ดOานนวัตกรรมการเรียนรูO และการโคOชสำหรับการเรียนรูOเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง ที่ตอบสนองการพัฒนากำลังคนของประเทศ
KR1.1 มีการพัฒนาทักษะกำลังคนที่ตอบสนองและเชื่อมโยงกับความตOองการของอุตสาหกรรมตามความเชี่ยวชาญของ
หลักสูตร และเป”ดกวOางสำหรับพัฒนาทักษะกำลังคนทั้งในและตZางประเทศ
KR1.2 ทุกหลักสูตร เปXน OBEM ที่ผZานการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากหนZวยงานใหOการรับรองภายในประเทศ
KR1.3 รายวิชาในหลักสูตร ไมZนOอยกวZารOอยละ 40 มีการรZวมมือพัฒนาการเรียนรูOแบบสหวิทยาการ / Collaboration /
Integrated Teaching / Entrepreneurial Mindset รZวมกับภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรม
KR1.4 รายวิชาจำนวนไมZนOอยกวZารOอยละ 40 ของรายวิชาในหลักสูตร พัฒนาเปXน Micro-credential และไดOรับการยอมรับ
จากภาคอุตสาหกรรม
KR1.5 มี Ecosystem นวัตกรรมการเรียนรูOระบบ FIET Connect รองรับการ เรียนรูOหลากหลายรูปแบบ การศึกษาตลอด
ชีวิต การพัฒนาทักษะกำลังคน (Reskill/Upskill/New skill) แบบ online / onsite ที่มีผูOเขOาเรียนไมZนOอยกวZาป‹ละ
2000 คน และสรOางรายไดOไมZต่ำกวZา 20 ลOานบาทตZอป‹
KR1.6 บุคลากร สามารถพัฒนาการเรียนรูO ใชOนวัตกรรมการเรียนรูOหลากหลายรูปแบบ ที่มีคุณภาพรองรับการเรียนรูOตาม
ผูOเรียน เทคโนโลยีและสถานการณD
KR1.7 มีระบบ FIET family การสรOางเครือขZายศิษยDเกZา ผูOเรียน การประชาสัมพันธDและการแลกเปลี่ยนองคDความรูO การ
สนับสนุนคณะฯ ที่มีกลไกการดำเนินกิจกรรมอยZางตZอเนื่อง และสามารถระดมทุนไดOไมZต่ำกวZาป‹ละ 10 ลOานบาท

เป”าหมายที่ 2 พัฒนาความสามารถดUานนวัตกรรมและการวิจัย ที่มีผลกระทบตFอการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และสังคม ระดับนานาชาติ
การพัฒนาระบบนิเวศทางนวัตกรรมและการวิจัย เพื่อบูรณาการศาสตรEและสร.างองคEความรู.ที่โดดเด2น มีความเปhนเลิศ
มีคุณภาพและได.รับการยอมรับและสอดคล.องกับความต.องการทางสังคม บ2มเพาะพัฒนาและส2งเสริมการถ2ายทอดองคE
ความรู.สู2การให.บริการวิชาการ วิชาชีพที่มีผลกระทบต2อการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ชุมชนและสังคม ทั้งในและ
ต2างประเทศ
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เป7าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
Objective 2: พัฒนาความสามารถดOานนวัตกรรมและการวิจัย ที่มีผลกระทบตZอการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ
สังคม ระดับสากล
KR2.1 มีระบบ การสZงเสริม ชZองทางการสรOางสรรคD ประเมิน รวบรวมและเผยแพรZความรูO งานวิจัย นวัตกรรม สิทธิบัตร
ของคณะ ฯ ที่ไดOรับการยอมรับระดับสากล เชZน Scopus/ISI
KR2.2 มีหนZวยวิจัย/ทีมวิจัยที่มีความสามารถและมี Impact ตZอเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคม ที่ไดOรับการยอมรับ
ระดับสากล และมีรายรับจากงานวิจัย บริการวิชาการ การจัดการทรัพยDสินทางป\ญญา การรZวมลงทุน จากแหลZง
ทุนภายนอก ไมZต่ำกวZาป‹ละ 50 ลOานบาท
KR2.3 มีเครือขZาย ความรZวมมือ กิจกรรม ระบบสZงเสริม ถZายทอด พัฒนานวัตกรรมและการวิจัยระดับสากล ที่มี
ผลกระทบตZอหนZวยงาน ป‹ละ 5 ประเทศ และมีกลไกการดำเนินกิจกรรมอยZางตZอเนื่อง
KR2.4 มีเครือขZาย ความรZวมมือ กิจกรรม ระบบสZงเสริม ถZายทอด พัฒนานวัตกรรมและการวิจัยระดับพื้นที่ ชุมชน ที่มี
ผลกระทบตZอหนZวยงาน ป‹ละ 5 พื้นที่ และมีกลไกการดำเนินกิจกรรมอยZางตZอเนื่อง
KR2.5 ระบบนิเวศสำหรับสZงเสริมการสรOางนวัตกร ระบบการโคOช การพัฒนาผูOประกอบการ การเชื่อมโยงวิชาการกับ
ภาคอุตสาหกรรม, แหลZงเงินทุน, infrastructure or facilities, การใหOบริการทางวิชาการ, แผนบริหารครุภัณฑD
และเครื่องมือ ที่มีกลไกการดำเนินกิจกรรมอยZางตZอเนื่อง

เป”าหมายที่ 3 สรUางระบบงานและการบริหารจัดการองค3กรที่ ยืดหยุFน รองรับความเปลี่ยนแปลง ในอนาคต
การพัฒนากระบวนงาน (Business Process/workflow) ในทุกกระบวนงานทั้งส2วนที่สนับสนุนการพัฒนาคน การวิจัย
และนวัตกรรม การบริการวิชาการสู2ชุมชน การพัฒนาระบบ/หน2วยงานธุรกิจเพื่อรองรับผลิตภัณฑEและการพัฒนา
กำลังคนรูปแบบใหม2 ระบบ Digital/IT / โครงสร.างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก การบริหารจัดการสมัยใหม2ที่
ยืดหยุ2นและคล2องตัว มีระบบสนับสนุนข.อมูล การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของบุคลากร ให.สอดคล.องกับแผน
Digital Transformation Roadmap และรองรับงานอนาคต
เป7าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
Objective 3: การสรOางระบบงานและการบริหารจัดการองคDกรที่ ยืดหยุZน รองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
KR3.1 มีระบบงานและการบริหารจัดการองคDกร แบบ Fully Digitalized ที่ยืดหยุZน เพิ่มประสิทธิภาพ รองรับความ
เปลี่ยนแปลง การบริการวิชาการ การสรOางผลิตภัณฑDใหมZ ๆ และงานในอนาคตของคณะ
KR3.2 สรOางกระบวนการและระบบงานของคณะ แบบ Fully Digitalized / automation ที่รองรับการพัฒนากำลังคนใน
รูปแบบของ Micro credentials , (Reskill/Upskill/Newskill) ในรูปแบบ online / onsite การรับรองมาตรฐาน และ
credit bank
KR3.3 มีระบบสนับสนุนขOอมูล ( MIS,ERP ) ทั้งทางดOานการเรียนการสอน ครุภัณฑD การวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อการ
ตัดสินใจของผูOบริหาร
KR3.4 มีระบบประเมินและสนับสนุน โครงสรOางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาทักษะบุคลากร การเรียนรูO
ตลอดเวลา ที่สอดคลOองกับระบบงานและการบริหารจัดการองคDกร ที่สรOางขึ้น
KR3.5 มีหนZวยงานธุรกิจ ที่รองรับการดำเนินโครงการ การประชาสัมพันธD การใหOบริการทางวิชาการ / วิชาชีพ การอบรม งาน
การคOา โครงการพิเศษ ที่มีประสิทธิภาพ ในรูปแบบ AI and Chatbots in Customer Service
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เป”าหมายที่ 4 มีวัฒนธรรมองค3กรและระบบนิเวศการทำงานอยFางมีความสุขเพื่อการพัฒนาอยFางยั่งยืน
เปhนองคEกร ที่มีพันธกิจ ค2านิยม วัฒนธรรม การสื่อสาร การดำเนินงาน การเรียนรู.และระบบนิเวศในการทำงานอย2างมี
ความสุข เปhนมิตรกับสิ่งแวดล.อม เพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสู2ความยั่งยืน มีความรับผิดชอบ ส2งเสริมและร2วมเปhน
ส2วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมอย2างยั่งยืน มีระบบ การบริหารจัดการ งบประมาณเพื่อใช.ในการดำเนินกิจกรรมได.อย2าง
ต2อเนื่อง อย2างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล การสร.างความเชื่อมั่นและได.รับการไว.วางใจจากประชาคม เปhนผู.นำให.
เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม
เป7าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR)
Objective 4: มีวัฒนธรรมองคDกรและระบบนิเวศการทำงานอยZางมีความสุขเพื่อการพัฒนาอยZางยั่งยืน
KR4.1 เปXนองคDกรทีม่ ีศักยภาพ มีการเติบโตอยZางยั่งยืน สรOางมูลคZาและคุณคZาใหOกับระบบการศึกษา มหาวิทยาลัย
ภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน ที่สามารถสรOางรายไดOไมZต่ำกวZาป‹ละ 600 ลOานบาท
KR4.2 สรOางความรูO ทักษะ และจิตสำนึกการพัฒนาสูZยั่งยืน ในการเรียนการสอน ทุกรายวิชา เชZน สรOางกิจกรรมที่เปXนมิตรตZอ
สิ่งแวดลOอม ,การรZวมมือกับชุมชน ,การสZงเสริมผูOประกอบการ SME , การวิเคราะหDความคุOมคZาทางเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลOอม ฯลฯ
KR4.3 มีสภาพแวดลOอมและระบบนิเวศการทำงานอยZางมีความสุข ดOวยแนวคิด Green university การพัฒนาแหลZงเรียนรูOตลอด
ชีวิต สำหรับบุคลากรและนักศึกษา
KR4.4 มีระบบสนับสนุน /การประชาสัมพันธD/ การจัดการ infrastructure or facilities และ แผนบริหารและการพัฒนาความ
ยั่งยืนระดับคณะ
KR4.5 มีระบบบริหารงบประมาณที่ยึดหยุZน และมีการวิเคราะหDตOนทุน ความคุOมทุน ในการดำเนินกิจกรรม ของคณะ เพื่อการ
ตัดสินใจของผูOบริหารและการสรOางความยั่งยืนของหนZวยงาน
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