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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นสถาบัน

ทางการผลิตครูช่างที่มีความเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแห่งหนึ่งของประเทศไทย คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2512 เดิมเป็นแผนกวิชาหนึ่ง สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-
เยอรมัน) ภายใต้ชื่อว่า Thai-German Technical Teacher College (TGTTC) ในปี พ.ศ. 2512 คณะได้
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรแห่งแรกในประเทศไทย 
ปัจจุบันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก ที่เน้นความ
เข้มข้นทั้ งในด้านวิศวกรรมและด้านการศึกษา ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา 
คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา บริหารเทคนิคศึกษา และครุศาสตร์เทคโนโลยี 
และในปี พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่มีประวัติศาสตร์การผลิตครูช่างเป็นแห่งแรกของประเทศไทย 
จะมีอายุครบรอบ 50 ปี (พ.ศ. 2512–พ.ศ. 2562)   ดังนั้นคณะจะมีการจัดงาน “ครูช่าง ครบรอบ 50 ป”ี  และขอ
เชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่สนใจ เข้ามาเยี่ยมเยือนพร้อมเข้าร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี โดยจะมีกิจกรรม
ต่าง ๆ มากมาย อาทิ งานเปิดบ้าน  (Open House)  โครงการแข่งขันวิชาการ “TEACHING ACADEMY AWARD” 
ครั้งที่ 8,  การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 11, การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6,  งานประชุมวิชาการ 22 nd International Conference on Interactive Collaborative 
Learning (ICL 2019) ที่จัดร่วมกับงานประชุมวิชาการ 48 th IGIP International Conference on Engineering 
Pedagogy เป็นต้น 

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   มจพ.เปิดเผยว่า  คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมจัดงาน “ครูช่างครบรอบ 50 ปี” เป็นครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี พร้อมเปิดบ้านแสดง
ความก้าวหน้าด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการประชุมร่วมกันกับทางสมาคม
ศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพ่ือด าเนินการจัดท าหนังสืออนุสรณ์ “ครบรอบ 50 ปี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.” 
ที่ได้รวบรวมประวัติของครูช่างที่เป็นผู้บริหารในแต่ละยุค  ผลงานด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์
ของครูช่าง   การบูรณาการองค์ความรู้การถ่ายทอดมาสู่ศิษย์รุ่นหลัง   ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า “เราเป็นต้นแบบแห่งการ
ผลิตครูช่างและนักการศึกษาชั้นสูงด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา อันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ กอปรกับ
แนวนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตครูช่างได้อย่างมีมาตรฐานเพื่อพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวะที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ”  สิ่งเหล่านี้จะสะท้อนให้นักศึกษาปัจจุบันสามารถมองภาพและเข้าใจค าว่า “ครู
ช่าง” มากขึ้น เพราะครูช่างคือผู้ที่ท าหน้าที่สอน ถ่ายทอด อบรมให้ทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติให้แก่ผู้เรียน การ
ฝึกสอนครูช่างจึงเป็นการสร้างคนให้มีจิตส านึกในความเป็นครู มีความรอบรู้ทางด้านเทคนิคและวิธีการสอน มีความรู้ 
ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติงานในเชิงลึก   มีความช านาญการและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
อุตสาหกรรม เราเป็นหน่วยงานที่ผลิตครูช่างมาอย่างยาวนาน คุณภาพของลูกศิษย์เราไม่เป็นรองใครในประเทศ  
ซึ่งปัจจุบันสถาบันอาชีวศึกษาของประเทศจะมีลูกศิษย์ หรือศิษย์เก่าเข้าไปเป็นผู้บริหารองค์กรแทบทั้งสิ้น  
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นอกจากนี้คณะมีโครงการการพัฒนาครูฝึกช่างเทคนิคขั้นสูงตามแนวทางมาตรฐานเยอรมัน  (Thai–
German Highly Skilled Technical Trainer) เพื่อให้เกิดการพัฒนาก าลังคนสายอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ มี
สมรรถนะเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการและกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ และการพัฒนาครูฝึกช่าง
เทคนิคขั้นสูงในสถานประกอบการนั้น เป็นการพัฒนาครูช่างในโรงเรียนที่อยู่ในโรงงาน เพราะการปฏิรูปการศึกษา
นั้นควรมีหลักแนวคิดที่ส าคัญคือ “คุณภาพครูช่าง สะท้อนคุณภาพศิษย์ และสะท้อนคุณภาพอุตสาหกรรมของ
ประเทศ”  

รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เป็น
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ “ผลิตครูของครู” ในสายครูช่าง สายอาจารย์วิศวกรรมศาสตร์ อันเป็นพันธกิจที่ส าคัญของ
คณะ โดยครูช่างจะท าหนา้ที่ถ่ายทอดและสร้างบัณฑิตนกัปฏิบัตทิี่มีความพร้อมที่จะท างานในสถานประกอบการได้
ทันที ที่นี่ “เราให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ มีการผสมผสานการ
ถ่ายทอดท่ีมีประสิทธิภาพ” ที่ผ่านมาคณะได้ให้ความส าคัญอย่างมากต่อการจัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองจักร
อุตสาหกรรม และห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ และมีระบบ e-learning ส าหรับการฝึกฝนด้าน
วิชาการ ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างครูช่างและบุคลากรทางการศึกษาให้รู้ทฤษฎี เก่งปฏิบัติ และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อ
ก้าวไปเป็นพ่อพิมพ์หรือแม่พิมพ์ของชาติในสายวิชาชีพ และสามารถท างานและเติบโตในสถานประกอบการทาง
ภาคอุตสาหกรรมได้  เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายและให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะที่กล่าวว่า “บัณฑิตที่คิดเป็น ท า
เป็น ถ่ายทอดเป็น” และตามเอกลักษณ์ที่กล่าวว่า “ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรม”   

รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายพฒันาระบบบริหารคุณภาพและวิจัย กลา่วเสริมว่า ทางคณะมี
โครงการบูรณาการการเรียนกับการท างาน (Work-integrated Learning : WiL) เป็นการลงนามความร่วมมอื
ระหว่าง มจพ. กับบริษัท เซน็ทรัลพัฒนา (CPN) และร่วมมือกับ Florida International Universiteit (FIU) เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรของ มจพ. แบบแผน 4+1 ปี โดยจะศึกษาในหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ เปน็เวลา 
4 ป ี และไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท Master of Engineering (Electrical Engineering) เป็นเวลา 1 ปี ที่
มหาวิทยาลยั  Florida International Universiteit (FIU) นอกจากนี้คณะมีการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางการศึกษาทีส่อดคล้องกบันวัตกรรมยุค 4.0 เพื่อสูค่วามเป็นเลิศผา่นโครงงานของนักศึกษาที่สามารถน าไปใช้
งานไดจ้ริง การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับตา่งประเทศ อาทิ การลงนามความร่วมมือ ณ ประเทศไต้หวัน  
สปป.ลาว  หน่วยงาน  GIZ Laos การลงนามความร่วมมอืกับกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการของ สปป.ลาว 
การจัดการศึกษาให้กับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวาย ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การสนับสนนุ
ทุนการศึกษาจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ซึ่งนับเป็นโครงการท่ีมีประโยชน์และบางโครงการได้
ด าเนินการจนประสบความส าเร็จ ส าหรับการจัดงานที่ใหญ่แหง่ปี “ครูช่าง ครบรอบ 50 ปี”  ขณะนี้ทางคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมได้เตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางด้านวิชาการที่ส าคัญเป็นระยะๆ 
 เนื่องในวาระโอกาส “ครูช่าง ครบรอบ 50 ปี”  (พ.ศ. 2512 – พ.ศ.  2562) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มจพ. จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเพื่อร าลึกถึงครูช่าง ที่มีคณุค่าและมีจิตวญิญาณของความเป็นครูช่าง เป็นโอกาสได้
ระลึกถึงบุคคลส าคัญที่ถือเปน็ผู้ปลุกปั้นศิษย์ใหพ้รั่งพร้อมไปด้วยความรูด้้านวิชาการและประสบการณ ์รวมถึงเป็นผู้
ประสิทธิประสาทสรรพศิลปะวิทยาการตา่ง ๆ ให้กับศิษยม์าอย่างต่อเนื่องจนถงึทุกวันนี้ 
 สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3301, 3302 หรือเว็บไซต์ http://www.fte.kmutnb.ac.th/ 
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