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๑  ดานการเปดดําเนินการหลักสูตร 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ไดมีการจัดการศึกษานอกสถาน

ท่ีตั้ง  ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓  โดยมีเหตุผลและความจําเปนดังนี้ 

 ๑.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดมีบันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี กับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  โดยมีการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรีนอกสถานท่ีตั้งโดยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ในการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร

อุตสาหกรรมบัณฑิต (๕ ป) พศ.๒๕๕๐  โดยเปดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เขาศึกษา

ตอในระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ท้ังนี้หลักสูตรดังกลาวไดผาน

ความเห็นชอบของสภาวิชาการ  สภามหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี ๒๒ 

เมษายน ๒๕๕๓  ตาม ศธ ๐๕๐๖(๒)/๕๓๓๗  ลงวันท่ี ๒๘  เมษายน ๒๕๕๓ 

 ๒. การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เปนไปเพ่ือตอบสนองความ

ตองการในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  เปนการเปดโอกาสทางการศึกษาและสรางความเทา

เทียมในการศึกษาโดยสาขาวิชาท่ีจัดการศึกษา  ไดแก  หลักสูตรครุศาสตร อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  ผูสําเร็จการศึกษา จะไดคุณวุฒิ  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  (ค.อ.บ.) 

สวนหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผูสําเร็จการศึกษาจะไดคุณวุฒิอุตสาหกรรม

ศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ซ่ึงไมมีความทับซอนกับคุณวุฒิท่ีมีสถาบันอุดมศึกษาในพ่ืนท่ี ท่ีจัดการศึกษาอยู 

 ๓.  หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดจัดการศึกษาเปนดานท่ีมีความเชียวชาญและ

ชํานาญการเฉพาะ  เนื่องจากหลักสูตรดังกลาวเนนการผลิตบัณฑิตเพ่ือประกอบอาชีพครูอาชีวศึกษา  ซ่ึงคณะครุ

ศาสตรอุตสาหกรรมมีประสบการณในการจัดการศึกษาดานดังกลาว โดยเปนสถาบันท่ีผลิตครูอาชีวศึกษาแหงแรกของ

ประเทศไทย 

 ๔.  ปจจุบันคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีการจัดการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) 

จํานวน ๓ หลักสูตร ดังนี้คือ   

  ๔.๑  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (๕ ป ) พ.ศ. ๒๕๕๐  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

โดยจัดการศึกษาเต็มหลักสูตร 

  ๔.๒ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (๕ ป) พ.ศ. ๒๕๕๐  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  โดย

จัดการศึกษาเต็มหลักสูตร 

  ๔.๓  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)  พ.ศ. ๒๕๕๔ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

โดยจัดการศึกษาบางสวนของหลักสูตร 



๒ 
 

 

 ๕.  การเปดดําเนินการนอกสถานท่ีตั้งดังกลาว คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดดําเนินการขออนุมัติ

โครงการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง หองเรียนเครือขาย โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ซ่ึงสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีมติอนุมัติ เม่ือคราวประชุม ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี ๓๑ มีนาคม 

๒๕๕๓ 

 ๖.  การดําเนินการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ไดรับการตรวจ

เยี่ยมโดยผูทรงคุณวฒิ  (PEER VISIT) จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาท่ี ศธ ๐๕๐๖ (๕) /ว ๒๗๑ ลงวันท่ี  ๘ มีนาคม  ๒๕๕๔ โดยมี

ผูทรงคุณวุฒิเขาตรวจเยี่ยมไดแก  ผูชวยศาสตราจารย สืบแสง  พรหมบุญ   ศาสตราจารย ดร. ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ  

และรองศาสตราจารยชุลีรัตน  จรัสกุลชัย   

หลักสูตร/สาขาวิชา 
รูปแบบ 

ท้ังหลักสูตร บางสวน 
1.  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (๕ ป)  
     พ.ศ.๒๕๕๐  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

  

2.  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (๕ ป)  
    พ.ศ. ๒๕๕๐ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

  

3.  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)  
    พ.ศ. ๒๕๕๔  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

  

 

           จํานวนนักศึกษา (ตั้งแตเปดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 

(อี.เทค) จนถึงปจจุบัน 

 

 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (๕ ป) 

 ปการศึกษา  
สาขาวิชา ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ หมายเหตุ 

 รับเขา จบ รับเขา จบ รับเขา จบ รับเขา จบ  
1.  วิศวกรรมไฟฟา ๒๖ - ๑๐ - - - - -  
2.  วิศวกรรมเครื่องกล ๑๔ - ๑๓ - ๑๘ - - -  
 

 

 

 



๓ 
 

 

 

 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ปการศึกษา  
สาขาวิชา ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ หมายเหตุ 

 รับเขา จบ รับเขา จบ รับเขา จบ  
1.  วิศวกรรมอุตสาหการ ๒๘ - ๘๙ - - -  

 

๒  ดานอาจารย 

    คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ไดเปดสอน ณ ศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออก (อี.เทค)  จํานวน ๓  หลักสูตร  ไดแก 

  ๑.  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (๕ ป)  พ.ศ. ๒๕๕๐  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

  ๒.  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (๕ ป)  พ.ศ. ๒๕๕๐  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

  ๓.  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๕๔  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

    ท้ังนี้คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดดําเนินการจัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังนี้ 

  ๑.  หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (๕ ป) เต็มหลักสูตร โดยรับผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี   โดยการเทียบโอนรายวิชาตามระเบียบและ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน 

  ๒.  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดการศึกษา

บางสวนของหลักสูตร  โดยรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เขาศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรี 
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หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(๕ป)พ.ศ.๒๕๕๐  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร (ในท่ีตั้ง) 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
ชื่อ - นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จ 

การศึกษา 
ปที่สําเร็จ 

๑. อาจารย บุญยัง      อิ่มตา ๓-๑๖๐๑-๐๑๔๘๗-๓๔-
๑ 

วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกลา 
    ธนบุรี 
ม. เทคโนโลยีพระจอมเกลา 
    ธนบุรี 

๒๕๓๘ 
 
๒๕๑๘ 

๒. อาจารย อํานาจ     เจนจิตศิริ ๓-๑๐๐๒-๐๑๕๐๐-๗๒-
๑ 

ค.อ.ม. บริหารอาชีวะและ 
         เทคนิคศึกษา 
วศ.บ.  วิศวกรรมเคร่ืองกล 
ค.อ.บ. ครุศาสตรเคร่ืองกล 

ม. พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

๒๕๔๗ 
 
๒๕๔๔ 
๒๕๒๖ 

๓. อาจารย สุทัศน     ต้ังนิตยวงศ ๓-๑๐๑๔-๐๓๒๒๕-๓๗-
๔ 

ค.อ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
ค.อ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

๒๕๔๕ 
 
๒๔๒๑ 
 

๔. อาจารย เกษมชัย   บุญเพ็ญ ๓-๑๐๐๘-๐๐๓๒๕-๖๐-
๙ 

ค.อ.ม. บริหารอาชีวะและ 
         เทคนิคศึกษา 
ค.อ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

๒๕๔๕ 
 
๒๕๒๑ 

๕. อาจารย ยงยุทธ    ตายคํา ๓-๑๐๑๙-๐๐๔๙๘-๘๔-
๑ 

ค.อ.บ. เคร่ืองกล - ยานยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

๒๕๒๐ 

 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(๕ป)พ.ศ.๒๕๕๐   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร (นอกท่ีตั้ง) 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
ชื่อ - นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จ 

การศึกษา 
ปที่สําเร็จ 

๑. ผศ. เริงศักด์ิ    มานะสุนทร ๓-๑๐๑๕-๐๑๓๗๐-๔๘-๔ M.T. Master of Tech 
 
วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 

Technological 
University of Philippines 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี 

๒๕๔๑ 
 
๒๕๑๔ 

๒. อาจารย ชัยศร      โลกิตสถาพร ๓-๑๐๑๘-๐๐๕๖๔-๒๒-๑ ค.อ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
ค.อ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

๒๕๔๓ 
 
๒๕๓๕ 

๓. อาจารย สมชาย     เหลืองสด ๓-๑๐๐๖-๐๑๙๔๒-๒๕-๐ ค.อ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
ค.อ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

๒๕๕๐ 
 
๒๕๓๓ 

๔. อาจารย ผกามาส   ชูสิทธ ิ ๓-๗๗๐๗-๐๐๑๔๐-๘๑-๔ ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
 
ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

๒๕๔๓ 
 
๒๕๓๗ 

๕. อาจารย สุทธิชัย     อุดมรัตน ๓-๒๐๙๙-๐๐๓๐๔-๖๔-๓ ค.อ.บ. อุตสาหการ-เชื่อมและ 
         ประสาน 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ๒๕๒๐ 
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หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(๕ป)พ.ศ.๒๕๕๐   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร (ในท่ีตั้ง) 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
ชื่อ - นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จ 

การศึกษา 
ปที่สําเร็จ 

๑. อาจารย สุนทร         วิระยะ ๓-๙๕๐๑-๐๐๖๐๕-๕๓-
๙ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟากําลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา 

๒๕๒๗ 

๒. ผศ. นิธิพัฒน      อิว๋สกุล ๓-๘๒๙๘-๐๐๑๐๒-๗๙-
๒ 

วส.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
 
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี 

2547 
 
2536 

๓. อาจารย อัมภาภรณ  พีรวณิ
ชกุล 

๓-๑๐๐๘-๐๐๕๙๗-๗๒-
๒ 

ค.อ.ม. คอมพิวเตอรและ 
         เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
        คอมพวิเตอร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

๒๕๔๖ 
 
๒๕๓๙ 

๔. อาจารย เกริกวุฒิ     รังสีปญญา ๓-๔๐๙๙-๐๑๐๐-๗๐-๖ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

๒๕๔๔ 
๒๕๔๐ 

๕. อาจารย อนุชา         ไชยชาญ ๓-๓๓๐๗-๐๐๒๐๘-๐๒-
๑ 

ค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกสและ 
         โทรคมนาคม 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ๒๕๔๐ 

 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(๕ป)พ.ศ.๒๕๕๐   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร (นอกท่ีตั้ง) 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
ชื่อ - นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จ 

การศึกษา 
ปที่สําเร็จ 

๑. อาจารย ศุภชัย   หอวิมานพร ๓-๑๔๐๘-๐๐๐๒๗-๕๐-๑ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา-ระบบ 
       ควบคุม 
 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา กาํลัง 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๒๕๔๗ 
 
 
๒๕๔๑ 

๒. อาจารย ขนิษฐา    ดีสุบิน ๓-๑๒๐๑-๐๑๓๗๖-๔๓-๓ ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
 
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟา –  
        คอมพวิเตอร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

๒๕๕๐ 
 
๒๕๓๙ 

๓. อาจารย ภาวนา    ชูศิริ ๓-๒๓๐๑-๐๐๑๗๖-๙๕-๒ ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟาส่ือสาร 
 
ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส– 
         โทรคมนาคม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

๒๕๔๖ 
 
 
๒๕๔๐ 

๔. อาจารย มนตรี      บุญเรืองเศษ ๓-๓๑๐๒-๐๐๓๔๘-๗๖-๒ วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา 
 
 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

๒๕๔๗ 
 
 
๒๕๔๐ 

๕. อาจารย วารินี       วีระสินธ ุ ๓-๙๖๐๕-๐๐๓๒๖-๖๖-๑ ค.อ.ม. อิเล็กทรอนิกสครุ 
         ศาสตร ไฟฟา 
ค.อ.บ. วิศวกรรม    
         อิเล็กทรอนิกส 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

๒๕๕๐ 
 
๒๕๔๖ 

 



๖ 
 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(ตอเนื่อง)พ.ศ.๒๕๕๔   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร   
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
ชื่อ - นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จ 

การศึกษา 
ปที่สําเร็จ 

๑. ผศ. สมศักด์ิ  สงวนเดือน ๓-๑๐๐๑-๐๐๐๗๘-๐๙-๐ Ed.D.  Doctor of 
Education 
วศ.ม.  Master of Science  
        in Technical 
วศ.บ. อุตสาหการ-เคร่ืองมือ 
        กล 
ค.อ.บ. ครุศาสตรอุตสาหกรรม 
         บัณฑิต 

Technological University 
of the Philippines  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 

๒๕๔๒ 
 
๒๕๓๓ 
 
๒๕๓๓ 
 
๒๕๒๒ 

๒. ผศ. ศุภชัย  รมยานนท ๓-๑๐๑๔-๐๑๘๘๘-๗๑-๖ ค.อ.ม. เคร่ืองกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ  

๒๕๒๘ 

๓. ผศ. ฉวีวรรณ  รมยานนท ๓-๑๐๑๔-๐๑๘๘๘-๗๑-๖ ค.อ.ม. เคร่ืองกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ  

๒๕๒๘ 

๔. อาจารย ตฤณ  ดิษฐลําภ ู ๓-๑๐๒๐-๐๐๓๙๒-๔๑-๙ ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ๒๕๓๙ 
๕. อาจารย ดิษฐชัย  ทัศนุรักษ ๓-๑๔๐๒-๐๐๐๖๘-๒๘-๑ ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ๒๕๔๑ 

 

๓  ดานสถานที่ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดมีบันทึกขอตกลงความรวมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออก  เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษารวมกัน โดยมีโครงการความรวมมือในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม ไดจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) โดยเปดการสอนภาคสมทบ ใน

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (๕ ป)  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา และ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยรับ

นักศึกษาผูสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี โดยวิธีการ

เทียบโอนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

๔  ดานสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาและบริการนักศึกษา 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดมีการประสานงานกับวิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เพ่ือจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดสิ่งสนับสนุนทาง

การศึกษาและบริการนักศึกษา ในดานหองเรียน  หองปฏิบัติการ  ศูนยการเรียนรู หองสมุด  หองประชุม  หองพัก

อาจารย  สํานักงานบริหารศูนยนอกท่ีตั้ง หองพยาบาล  หองน้ํา  สถานท่ีพักผอนและสันทนาการ โดยเนนคุณภาพ 

มาตรฐานเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานท่ีตั้ง  เชน  หองเรียน  หองสมุด  โรงอาหาร  อาคารปฏิบัติการ  หอง

พยาบาล  สถานท่ีพักผอนและสันทนาการ  หองน้ํา และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 



๗ 
 

๕  ดานนักศึกษา 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษา  โดยจัดใหมีระบบและกลไก

เหมือนเชนเดียวกับในท่ีตั้ง  และใหนักศึกษานอกท่ีตั้งมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมนักศึกษากับนักศึกษาในสถานท่ีตั้ง

หลักดวย  ท้ังนี้คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดจัดใหมีสโมสรนักศึกษาและกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยสโมสรนักศึกษา  

และการสนับสนุนของคณะฯ ดังนี้ 

  ๑.  กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

  ๒.  กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ 

  ๓.  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  

  ๔.  กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

  ๕.  กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

๖  ดานการบริหารและการติดตอประสานงานระหวางศูนยกับสถานที่ตั้งหลกั 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ไดมีการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  

ในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารศูนยนอกท่ีตั้ง ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ผูบริหาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  อาจารยประจําหลักสูตร  อาจารยท่ีปรึกษา  หัวหนาสาขาวิชา เจาหนาท่ี  

ท้ังนี้ตองมีการประชุมรวมกันระหวางคณะครุศาสตรกรรม และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) อยางนอยภาค

เรียนละ  ๒  ครั้ง เพ่ือสรุปปญหาการจัดการเรียนการสอน การแกไขขอบกพรองในการติดตอประสานงาน การเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา  เปนตน 

 

๗  ดานอ่ืน ๆ 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 

(อี.เทค)  โดยมุงเนนคุณภาพ ในการจัดการศึกษาเทาเทียมกับนักศึกษาในท่ีตั้งปกติ โดยในรอบปงบประมาณท่ีผานมา

ไดมีการดําเนินการดังนี้ 

  ๑.  รับการตรวจเยี่ยมโดยผูทรงคุณวุฒิ (PEER VISIT) จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เขาตรวจเยี่ยม เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารยสืบแสง พรหมบุญ 

ศาสตราจารย ดร. ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ  และ รองศาสตราจารยชุลีรัตน  จรัสกุลชัย 



๘ 
 

  ๒.  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมไดดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ  โดยมีการจัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง  และรับการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 

 

 

 


