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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผ ู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2555 คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มีหลักสูตรรวมทั ้งสิ้น 19 

หลกัสูตร แบ่งเป็นหลกัสูตรระดบัปรญิญาตรี  11 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร และ
หลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก 1 หลกัสูตร มจี านวนนักศึกษารวมทั ้งสิ้น 4,319 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีจ านวน 3,665 คน ระดบัปรญิญาโท จ านวน 610 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 44 คน 
ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2554 รวมทัง้สิน้ 1,077 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 
801 คน ระดบัปรญิญาโท จ านวน 260 คน และระดบัปรญิญาเอก 16 คน นอกจากน้ีคณะมีบุคลากรรวม
ทัง้สิน้ 169 คน (รวมลูกจา้งชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานที่ปฏิบัต ิแบ่งเป็นบุคลากรที่เ ป็นอาจารย์
และนักวิจยั จ านวน 124 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 45 คน 
 
 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ รอบการประเมนิปี 2555 คณะผูป้ระเมินได้
ศึกษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสารและหลกัฐานอา้งองิต่างๆ ของคณะอย่างละเอยีด พรอ้มทัง้ได ้ตรวจ
เยี่ยมพืน้ที่จดัการศึกษา การวิจยั และการบรกิารวิชาการของคณะฯ ตลอดจนไดร้บัทราบข้อมูล ข่าวสารการ
ด าเนินงานของคณะจากคณะผู ้บร ิหาร อาจารย์ นักศึกษาป ัจจุบัน และผู ้ที่ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมนิไดว้ิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการประเมนิ ดงัน้ี 
 
 คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม อยู่
ในระดบัดี (4.50) โดยจ าแนกตามองคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า คณะฯ มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี
มาก จ านวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ด าเนินการ (5.00) องคป์ระกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานิสตินักศึกษา (5.00) องคป์ระกอบที่ 5 การบริการ
วิชาการแก่สงัคม (5.00) องคป์ระกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5.00 )  องคป์ระกอบที่ 8 
การเงนิและงบประมาณ (5.00) ส าหรบัองคป์ระกอบที่คณะมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี จ านวน 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การเร ียนการสอน (4.22)  องค์ประกอบที่ 4 การวิจ ัย (4.31) 
องคป์ระกอบที่ 7 การบรหิารและการจ ัดการ (4.33)  และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา (4.00) 
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของคณะ 

 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รอบการประเมินปี 2555 มรีายนามต่อไปน้ี  
 
1.  รศ.ดร.ศุภโชค   วิรยิโกศล ประธานกรรมการ 
2.  รศ.ดร.ธนรตัน์  แตว้ัฒนา กรรมการ  
3.  ผศ.ดร.ฤด ี นิยมรตัน์ กรรมการ 

4.  คุณศุภาพชิญ์ โชตโิก เลขานุการ 

5.  คุณศรณัยู มัน่พศุิทธิ ์ เลขานุการ 

6.  คุณสุทธพิงษ ์ โสภา ผูช่้วยเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี(มจธ.) เร ิม่ตน้

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2509 ใช้ชื่อว่า “คณะฝึกหัดครูเทคนิคชัน้สูง” ซึง่มกีารด าเนินการในช่วง พ.ศ. 2509 - 2515 
โดยเปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบัตรฝึกหัดครูเทคนิคชั ้นสูง (ปทส.) ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2516 - 2517  
คณะฝึกหัดครูเทคนิคชัน้สูงไดเ้ปลีย่นเป็น “ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม” และได้จ ัดเป็น 4 สาขาวิชา 
ได ้แก่  วิศวกรรมเคร ื่ องกล วิศ วกรรมโย ธา วิ ศวกรรมไฟฟ้า  และวิศวกรรม อุตสาหการ ในช่วง ปี  
พ.ศ. 2517 - 2533 ภาควิชาครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมไดด้ าเนินงานภายใต  ้“คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
วิทยาศาสตร”์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ได ้แยกตัวเป็น “คณะวิทยาศาสตร์”  
แต่ภาควิชาภาษาและสงัคมยังสงักัดอยู่ในคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2537 ภาควิชา
ภาษาและสงัคม ไดแ้ยกตวัไปเป็น “โครงการจดัตัง้คณะศิลปศาสตร”์ ในขณะนัน้ คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 
มบีทบาทส าคญัต่อประเทศมาก เพราะประเทศไทยเป็นประเทศก าลงัพฒันา ที่ก าลงัมุ่งพัฒนาคุณภาพของ
ช่างเทคนิคต่างๆ ให้สนองต่อความตอ้งการแรงงานของภาคอุตสาหกรรม มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
จากประเทศที่พฒันาแลว้ เพื่อเป็นประเทศแหล่งผลิตที่ส าค ัญของอุตสาหกรรมต่างๆ ในโลก ทางระบบ
อาชีวศึกษาจงึให้ความส าคญัต่อการผลติบุคลากรช่างเทคนิคเป็นอย่างมาก แต่กลบัขาดแคลนอาจารย์ผู ้สอน
ทางดา้นช่างเป็นจ านวนมากเช่นเดยีวกัน จงึเกิดความตอ้งการ “ครูช่าง” ที่ท าหน้าที่สอนหรอืถ่ายทอดความรู ้
ให้กับผูศ้ึกษาสาขาช่างดา้นต่างๆ ท าให้คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมไดด้ าเนินการผลติบัณฑติที่เป็น “ครูช่าง” 
เพื่อการอาชีวศึกษามาโดยตลอด และในปี 2506 ยูเนสโกไดส้นับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา 
เพื่อการผลติครูช่าง ซึง่ในช่วงนัน้ ทางคณะฯ ไดร้บัผูจ้บระดบั ปวส. มาศึกษาต่อดา้นครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
เป็นระยะเวลา 3 ปี และผูส้ าเรจ็การศึกษาสามารถสอบเพื่อรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)  อีก
ดว้ย ในขณะที่คณะฯ มคีวามเกี่ยวข้องกับการอาชีวศึกษาและภาคอุตสาหกรรมมาโดยตลอด จ ึงพบว่ามี
ความตอ้งการบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ที่สามารถพัฒนาระบบการศึกษาหรือพัฒนา
อุตสาหกรรมดว้ย ทางคณะฯ จงึเปิดสาขาเพิม่ขึ้น ไดแ้ก่ สาขาครุศาสตรเ์ทคโนโลยี เพื่อส่งเสรมิความเป็นครู
และการใช้เทคโนโลยีผลติสื่อการสอน สาขาเทคโนโลยีการพมิพ ์เพื่อการผลติสื่อสิง่พมิพ ์หนังสือ ต ารา และ 
สาขาวิทยาการคอมพวิเตอรป์ระยุกต -์มลัตมิเีดยี เพื่อการผลติสื่อประสมที่ทันสมัยและสนับสนุนการเร ียนรู ้
จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2549 คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมได้เปลี่ยนชื่ อเป็น “คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี” 

 
ปจัจุบันคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ไดแ้บ่งส่วนงานออกเป็น 10 หน่วยงาน ค ือ 

ภาควิชาครุศาสตรโ์ยธา ภาควิชาครุศาสตรเ์คร ื่องกล ภาควิชาครุศาสตรไ์ฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตรอุ์ตสาหการ 
ภาควิชาเทคโนโลยีก ารพิมพ์และบรรจุภ ัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยี สื่อสารและการศึกษา  สาขาวิช า
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเด ียอาตส์และเทคโนโลยีมีเด ีย  
ศูนย์บรกิารทางการศึกษานอกพืน้ที่และส านักงานคณบดี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มี
หน้าที่หลกั คอื ผลติบัณฑติทางดา้นเทคโนโลยีที่ม ีคุณภาพเพื่อสนองตอบความต้องการของหน่วยงาน
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ภาครฐัและเอกชน โดยเปิดสอนในระดบัปรญิญาตร ี 4 หลกัสูตร 11 สาขาวิชา ปร ิญญาโท 2 หลักสูตร 7 
สาขาวิชา และปรญิญาเอก 1 หลกัสูตร/สาขาวิชา ดงัน้ี 
 

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี มี 11 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
1. หลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ 

- สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 
- สาขาวิชามเีดยีทางการแพทย์และวิทยาศาสตร  ์

2.   หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
      - สาขาเทคโนโลยีการพมิพแ์ละบรรจุภณัฑ ์
      - สาขาวิทยาการคอมพวิเตอรป์ระยุกต-์มลัตมิเีดยี 
      - สาขาเทคโนโลยีมเีดยี 
 

3.    หลกัสูตรครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ (หลกัสูตร 5 ปี) 
- สาขาวิศวกรรมโยธา 

       - สาขาวิศวกรรมเคร ื่องกล 
- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

4.   หลกัสูตรศิลปบัณฑติ  
     - สาขาวิชามเีดยีอารต์ 

หลกัสูตรระดบัปริญญาโท  มี 7 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
1.  หลกัสูตรครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมมหาบัณฑติ 
     - สาขาวิศวกรรมโยธา 
     - สาขาวิศวกรรมเคร ื่องกล 
     - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
2.  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
     - สาขาเทคโนโลยีการพมิพแ์ละบรรจุภณัฑ ์  
 

 
     - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
     - สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 
     - สาขาคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก  มี 1 สาขาวิชา ประกอบด้วย 
1. หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ 
    - สาขานวัตกรรมการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยี 
  

 

ปรชัญา (Philosophy)      
SMART : สามารถ 
(SMART : S–Success, M–Moral, A– Attitude, R–Reality, and T–Trust) 
สามารถอย่างสง่างาม สามารถอย่างองอาจ สามารถอย่างปราดเปร ื่อง 
 

วิสยัทศัน์ (Vision)   
พฒันาผูส้รา้งนวัตกร สรา้งสรรคน์วัตกรรม ชัน้น าในระดบัโลก 
(2015 (SEA) 2020 (ASIA) 2025 (WORLD CLASS) ) 
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พันธกิจ (Mission) 
 สามารถ    - สรา้งคนดมีคีุณธรรม 

สามารถ    - สรา้งผูน้ านวัตกรรม วิชาการ งานวิจยั 
สามารถ    - สรา้งองคก์รก้าวไกลใฝ่เรยีนรู ้

 

คณะฯ มอีาจารย์ประจ าจ านวน 124 คน  และมบุีคลากรสายสนับสนุนจ านวน 45 คน ในปีการศึกษา 
2555 มนัีกศึกษารวมทัง้สิน้ 4,319 คน  แบ่งเป็นระดบัปรญิญาตร ี3,665 คน ระดบัปรญิญาโท 610 คน  และ
ระดบัปรญิญาเอก 44 คน 
 

ดา้นอาคารสถานที่ ปจัจุบันคณะครุศาสตร ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีอาคารเร ียนและอาคาร
ปฏิบัตกิารรวมพืน้ที่ทัง้สิน้ 18,759 ตารางเมตร 
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแผนการประเมินคณะ  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เพื่อว างแผนตรวจ เ ยี ่ย ม 
ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับวิธกีารเก็บข้อมูล หลกัฐาน ตลอดจนก าหนดเกณฑ์การ
ประเมนิให้สอดคลอ้งไปในทิศทางเดยีวกัน ทั ้ง น้ีคณะกรรมการได้แบ่งหน้าที่ความร ับผิดชอบ ของแต่ละ
องคป์ระกอบในรายงานการประเมนิตนเอง ดงัน้ี 

 องคป์ระกอบที่ 1, 4, 5 และตวับ่งชี้ สมศ. 1 – 8, 14 ผูร้บัผดิชอบ รศ.ดร.ศุภโชค วิรยิโกศล 
องคป์ระกอบที่ 2, 3      ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ดร.ฤด ีนิยมรตัน์ 
องคป์ระกอบที่ 6 – 9 และตวับ่งชี้ สมศ. 9 – 11   ผูร้บัผดิชอบ รศ.ดร.ธนรตัน์ แตว้ัฒนา 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้นัดหมายเวลาตรวจประเมิน พร้อมให้
คณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศึกษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ที่
ไดร้บัมอบหมาย  
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศึกษาภายในไดเ้ยี่ยมชมสถานที่จรงิของคณะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผูบ้รหิารของคณะ สมัภาษณอ์าจารย์ บุคลากร นักศึกษาปจัจุบัน และศิษย์เก่า ตลอดจนศึกษารายงาน
ประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยุทธ ์บันทึกข้อความ ระเบียบ และประกาศต่างๆ ของคณะฯ ตรวจสอบ
ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลยั เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนักศึกษา จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา จ านวน
หลกัสูตร เป็นตน้ โดยในวันประเมนิคณะผูป้ระเมนิจะมกีารรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการให้แก่ผู ้บร ิหาร
และบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ 

 
4.3 ภายหลงัการประเมิน 

1. คณะฯ สามารถยื่นเอกสารเพิม่เตมิตามที่ประธานคณะกรรมการประเมินเห็นชอบภายใน 7 วัน   
นับจากวันประเมนิ 

2. คณะกรรมการฯ จะพจิารณาผลการประเมนิและจดัท ารายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ส่ง
ให้แก่คณะและส านักงานประกันคุณภาพภายใน 14 วัน นับจากวันประเมนิ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 
5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 
  

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ์ สกอ.) ตวับ่งช้ีคุณภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 

(%หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 
ตวับ่งช ี้ 1.1 8 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8 5.00 
ตวับ่งช ี้ 2.1 5 ข้อ 1,2,3,4 4.00 

ตวับ่งช ี้ 2.2 3.51 
49.50 

41.42 3.45 
119.50 

ตวับ่งช ี้ 2.3 2.46 
18.00 

15.06 2.51 
119.50 

ตวับ่งช ี้ 2.4 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 5.00 
ตวับ่งช ี้ 2.5   
ตวับ่งช ี้ 2.6 7 ข้อ 1,2,3,4,5,7 4.00 
ตวับ่งช ี้ 2.7 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 5.00 
ตวับ่งช ี้ 2.8 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 

ตวับ่งช ี้ สมศ.ท ี ่1 ร้อยละ 90 
705.00 

88.01 4.40 
801.00 

ตวับ่งช ี้ สมศ.ท ี ่2 ร้อยละ 20 
241.00 

22.37 4.09 
1077.00 

ตวับ่งช ี้ สมศ.ท ี ่3 ร้อยละ 25 
64.75 

44.65 5.00 
145.00 

ตวับ่งช ี้ สมศ.ท ี ่4 ร้อยละ 50 
2.75 

137.50 5.00 
2.00 

ตวับ่งช ี้ สมศ.ท ี ่14 ร้อยละ 3.5 
465.50 

3.82 3.18 
119.50 

ตวับ่งช ี้ 3.1 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 5.00 
ตวับ่งช ี้ 3.2 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 5.00 
ตวับ่งช ี้ 4.1 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 5.00 
ตวับ่งช ี้ 4.2 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 5.00 

ตวับ่งช ี้ 4.3 180,000 บาท 
12692707.00 

109893.57 3.05 
115.50 

ตวับ่งช ี้ สมศ.ท ี ่5 ร้อยละ 20 
34.50 

28.87 5.00 
119.50 



 

 
8 

  

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ์ สกอ.) ตวับ่งช้ีคุณภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 

(%หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

ตวับ่งช ี้ สมศ.ท ี ่6 ร้อยละ 20 
35.00 

29.41 5.00 
119.50 

ตวับ่งช ี้ สมศ.ท ี ่7 ร้อยละ 10 
6.75 

5.65 2.82 
119.50 

ตวับ่งช ี้ 5.1 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 
ตวับ่งช ี้ 5.2 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 

ตวับ่งช ี้ สมศ.ท ี ่8 ร้อยละ 30 78.26 5.00 
ตวับ่งช ี้ สมศ.ท ี ่9 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 

ตวับ่งช ี้ 6.1 6 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 
ตวับ่งช ี้ สมศ.ท ี ่10 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 
ตวับ่งช ี้ สมศ.ท ี ่11 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 

ตวับ่งช ี้ 7.1 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6 4.00 
ตวับ่งช ี้ 7.2 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 
ตวับ่งช ี้ 7.3   
ตวับ่งช ี้ 7.4 6 ข้อ 1,2,3,4,5 4.00 
ตวับ่งช ี้ 8.1 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 5.00 
ตวับ่งช ี้ 9.1 9 ข้อ 1,2,4,5,6,7,8 4.00 

รวมคะแนนการประเมิน 4.50 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 

องคป์ระกอบ  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
 

  
 

  
  

หมายเหตุ 
I P O รวม  

   องค์ประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องค์ประกอบท่ี 2 2.98 4.50 4.45 4.22 การด าเนินงานระดบัดี   
   องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องค์ประกอบท่ี 4 3.05 5.00 4.27 4.31 การด าเนินงานระดบัดี   
   องค์ประกอบท่ี 5 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องค์ประกอบท่ี 6 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องค์ประกอบท่ี 7 - 4.33 - 4.33 การด าเนินงานระดบัดี   
   องค์ประกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องค์ประกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกองค์ประกอบ 

3.00 4.71 4.58 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   

 
 
  

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเรง่ด่วน  
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
   3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 
 

มาตรฐานการอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

 

  
 

  
  

หมายเหตุ 
I P O รวม  

   มาตรฐานท่ี 1 - - 4.70 4.70 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   มาตรฐานท่ี 2             
       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   
       มาตรฐานท่ี 2 ข 3.00 4.78 4.64 4.42 การด าเนินงานระดบัดี   
   มาตรฐานท่ี 3 - 5.00 4.27 4.56 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

3.00 4.71 4.58 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
 
 
 
 
  

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
   3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัด ี
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 

มุมมอง 
ด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
 
 

  
  
  
  

หมายเหตุ 
I P O รวม  

  ด้านนักศึกษา 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.83 4.78 4.81 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านกระบวนการภายใน - 4.50 5.00 4.60 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านการเงิน 3.05 5.00 - 4.03 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านบุคลากรการเรียนรู้ 
  และนวตักรรม 

2.98 5.00 4.00 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

3.00 4.71 4.58 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   

  ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   

 
 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเรง่ด่วน  
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
   3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 
 

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
 

  
  
  
  

หมายเหตุ 
I P O รวม  

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา   

   (1) ด้านกายภาพ - - - - -   

   (2) ด้านวิชาการ 2.98 4.33 3.18 3.69 การด าเนินงานระดบัดี   

   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   (4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.40 - 4.40 การด าเนินงานระดบัดี   

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 1 

2.98 4.44 3.18 4.10 การด าเนินงานระดบัดี 
  

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา    

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 5.00 4.70 4.81 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   (2) ด้านการวิจัย 3.05 5.00 4.27 4.31 การด าเนินงานระดบัดี   

   (3) ด้านการให้บริการ 
        ทางวิชาการแก่สงัคม 

- 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
  

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเรง่ด่วน  
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
   3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
 

  
  
  
  

หมายเหตุ 
I P O รวม  

   (4) ด้านการท านุบ ารุง 
        ศิลปะและวฒันธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก  
  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 2 

3.05 5.00 4.69 4.73 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

3.00 4.71 4.58 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเรง่ด่วน  
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
   2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
   3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัดี 
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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5.6 จุดแขง็ / แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองค์ประกอบ
คุณภาพ 

 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์ และแผนด าเนินการ 
จุดแขง็  
 มกีารด าเนินการตามเกณฑท์ี่ก าหนดครบเกณฑม์าตรฐาน 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 
 ควรรบัฟงัแนวคดิจากบุคคลภายนอกเพื่อรบัรูแ้นวโน้มความตอ้งการทางสงัคมให้มากขึ้น 
จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรพฒันาหลกัสูตรที่เกี่ยวกับการประยุกตใ์ช้สื่อ IT เพื่อให้ทันต่อการพฒันาของ IT 
ข้อเสนอแนะ 
 ปรบัปรุงหลกัสูตรห้องปฏิบัตกิาร และเคร ื่องมอืดา้น IT และพฒันาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
จุดแขง็  

มหีลกัสูตรที่หลากหลายทัง้สายครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม วิทยาศาสตร ์และศิลปศาสตร ์ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รยีน 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

เน่ืองจากคณะฯ เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ง จ ึงจ าเป็ นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรระดับ
บัณฑติศึกษาที่เน้นการวิจยัทัง้จ านวนหลกัสูตร จ านวนนักศึกษา และศักยภาพของอาจารย์ดา้นต าแหน่งทาง
วิชาการ และส าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาเอก 
จุดท่ีควรพัฒนา 

ระบบการตดิตาม ประเมนิผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมกีารตดิตาม และจ ัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านต่างๆ เช่น การประพฤติตาม
จรรยาบรรณ สวัสดกิารและขวัญก าลงัใจ เป็นตน้ เพื่อน าเสนอผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ น าสู่การ
ปรบัปรุงอย่างเป็นระบบ 
 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
จุดแขง็  

มกีิจกรรมการพฒันานักศึกษาที่ไดร้บัความร่วมมอืเป็นอย่างดยีิ่งจากคณาจารย์และนักศึกษา  
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ควรท าแผนที่เชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธข์องคณะฯ สู่แผนงานกิจกรรมนักศึกษา  และโครงการ /
กิจกรรม ที่แสดงให้เห็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายทั ้งระด ับแผนงาน และโครงการให้สามารถติดตาม
ประเมนิผล และรายงานผลตามตวัชี้วัดไดอ้ย่างครบถว้นถูกตอ้ง 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย 
จุดแขง็  

1. มกีารท าวิจยัที่ตพีมิพเ์ผยแพร่ได ้ และมงีานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชน์ได ้
2. มปีรมิาณงานตพีมิพเ์ผยแพร่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 
ควรมกีารส่งเสรมิให้มกีารวิจยัที่สามารถน าไปจดสทิธบิัตร อนุสทิธบิัตรบ้าง และควรสนับสนุนการ

ตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาตมิากขึ้น 
จุดท่ีควรพัฒนา 

เพิม่ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่ม ีคุณภาพสูง สนับสนุนการขอทุนวิจ ัยจาก
หน่วยงานภายนอกมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิม่ค่าตอบแทนการตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาตทิี่มคีุณภาพสูง 
2. ควรเพิม่จ านวนนักศึกษาปรญิญาเอกให้มากขึ้นเพื่อช่วยงานวิจยัภายในคณะฯ 

 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
จุดแขง็  

คณะฯ มเีครอืข่ายการบรกิารวิชาการต่อสงัคมที่เข้มแข็งดมีาก  มีนักศึกษาที่สนใจและเอาใจใส่ใน
การสรา้งความสมัพนัธก์ับชุมชน 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

รกัษาความสมัพนัธท์ี่ดกีับเครอืข่ายชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรพฒันาคนในชุมชนให้สามารถเป็นวิทยากรหรือผู ้ช่วยวิทยากร เช่น พัฒนาเด็กรุ่นพี่ให้ช่วย
ฝึกอบรมเดก็รุ่นน้อง 
ข้อเสนอแนะ 

1. เครอืข่ายเดมิมคีวามเข้มแข็งดอียู่แลว้ แต่ก็ควรแสวงหาเครอืข่ายใหม่ๆ เพิม่เตมิ 
2. ควรพจิารณาปรบัปรุงห้องปฏิบัตกิารที่เกี่ยวกับการประยุกตใ์ช้ IT ให้ตามทันเทคโนโลยีใหม่ๆ 

เช่น การจดัหาอุปกรณเ์พิม่เตมิ 
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องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
จุดแขง็  

- 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรมที่จดัขึ้นเป็นโครงการที่ด ีแต่การเขียนโครงการตลอดจนการวัดประเมิน Output 
และ Outcome ไม่มกีารเชื่อมโยงและสะท้อนผลอตัลกัษณ ์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองคก์ร 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการเขียนโครงการควรท าความเข้าใจในการเขียนโครงการให้ถูกตอ้ง เชื่อมโยงในแต่ละหัวข้อและ
ก าหนดตวัชี้วัด (KPI) ของ Output  ให้สอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์องโครงการและให้ก าหนดการติดตาม 
Follow up ตวัชี้วัดเป็น Outcome คอืประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั ให้สอดคลอ้งกับเป้าประสงค์และตัวชี้วัด
ของแผนกลยุทธข์องคณะฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ ค่านิยม และวัฒนธรรมของนักศึกษาและ
บุคลากรในคณะฯ 
 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
จุดแขง็  

- 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะขาดความชัดเจน ที่สามารถจะประเมินตนเอง
แลว้น าไปใช้ประโยชน์ได ้

2. ผลการประเมนิความพงึพอใจต่อผลการบรหิารของคณะพบว่า  ค่าเฉลี่ยของการประเมินอยู่ใน
ระดบั พอใช้ และมบีางข้อที่อยู่ในระดบัที่ตอ้งปรบัปรุง ไม่พบการน าเอาผลด าเนินการที่จะพัฒนา
ในดา้นต่างๆ ให้เกิดความชัดเจน 

3. การน าผลจากการประเมนิไปปรบัปรุงการบรหิารงานไม่ไดเ้ป็นไปตามผลที่ไดจ้ากการประเมินที่
ตอ้งปรบัปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 

4. การจดัการความรูข้องคณะมกีระบวนการการด าเนินงานเป็นไปตามขัน้ตอนของ กพร. แต่พบว่า
องคค์วามรูท้ี่น ามาจดัการในปีน้ี Outcome เขียนไว้ค่อนข้างสูงคอืจะส่งผล ให้คณะฯ เป็นผู ้น า ซึ่ง
วัดไดย้ากในปีน้ี สาเหตุเกิดจากการวิเคราะห์องคค์วามรูท้ี่จ าเป็นไม่ชัดเจน 

5. การบรหิารความเสีย่งยังเป็นการจดัท าตามระเบียบของมหาวิทยาลยัไม่ไดน้ ามาใช้เป็นเคร ื่องมือ
ในการบรหิารอย่างแท้จรงิส่งผลให้แผนบรหิารความเสีย่งไม่สมบูรณ์ บางงานมีความเสี่ยงสูงแต่
ไม่ไดน้ ามาด าเนินการลดความเสีย่ง 
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ข้อเสนอแนะ  
1. คณะฯ ควรปรบัปรุงเคร ื่องมือในการประเมินตนเองของกรรมการคณะฯ ควรก าหนด KPI  

ที่ชัดเจน ในแต่ละหัวข้อในการให้ความเห็นตามล าดบัช่วงของคะแนน 
2. คณะฯ ควรให้ความส าคญัของการประเมนิในทุกระดับ เพื่อน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ถ ึง

สาเหตุและแนวทางแก้ไขปรบัปรุงการบรหิารเพื่อให้การท างานเกิดประสทิธภิาพและประสทิธผิล  
3. ควรท าความเข้าใจในเร ื่องของกระบวนการการจดัการความรู ้ให้ชัดเจน โดยเฉพาะคณะฯ เลือก

รูปแบบของกระบวนการตามของ กพร. และวิเคราะห์องคค์วามรูท้ี่จ าเป็นให้ชัด เพื่อให้ผลของ
การการจดัการความรูส่้งผลต่อตวัชี้วัดที่เป็น Output และ Outcome ที่วัดไดต้ามแผน 

4. กลยุทธค์วรสรา้งความเข้าใจให้กับบุคลาการทุกระดบั ในเร ื่องของการน าเอาการบริหารความ
เสีย่งเป็นเคร ื่องมอืในการบรหิารจดัการตัง้แต่ในเชิงกลยุทธ ์ นโยบาย และงานประจ า ซึ่งจะช่วย
ให้เป้าหมายของคณะฯ มคีวามชัดเจนมากขึ้น  

 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
จุดแขง็  

- 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

แผนกลยุทธก์ารเงนิมรีูปแบบการเสนอชัดเจน แต่ตวัเลขของวงเงนิที่เสนอ ยังไม่พบความสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัตงิานประจ าปีของคณะฯ 
ข้อเสนอแนะ 

คณะฯ ควรปรบัปรุงแผนกลยุทธข์องคณะฯ ที่มกีารก าหนดโครงการที่จะด าเนินการไว้ล่วงหน้าให้
ชัดเจน พรอ้มระบุถงึงบประมาณที่จะใช้ในแต่ละโครงการและน ามาวิเคราะห์ความต้องการใช้เง ินในแต่ละปี 
เพื่อน ามาวิเคราะห์สถานการดา้นการเงนิของคณะฯ โดยจะไดก้ าหนดกลยุทธข์องการได้มาของเง ินและการ
ใช้ไปของเงนิให้มคีวามสอดคลอ้งและเพื่อความสมบูรณค์วรเพิม่การประมาณการ Cash Flow ของแต่ละปีไว้
ดว้ย นอกจากน้ียังพบว่าในแผนปฏิบัตกิารประจ าปี KPI เป็นเพยีงว่าท ากี่โครงการ ไม่ได ้แสดงให้เห็นถึง
ตวัชี้วัด (KPI) เป็น Output และเชื่ อม Outcome ไปยังเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์จ ึงไม่
สามารถบอกไดว่้าท าโครงการแลว้จะส่งผลอย่างไรให้กับคณะฯ 
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องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
จุดแขง็  

- 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพที่เป็นระบบ คณะมีการด าเนินงานแต่ขาดการจ ัดท าให้
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

2. ตวัชี้วัดอตัลกัษณม์กีารก าหนดเป็นรายลกัษณอ์กัษรเฉพาะเน้ือความว่าอัตลักษณ์ของคณะคือ
อะไร แต่ไม่ไดก้ าหนดรายละเอยีดของเกณฑแ์ละการประเมนิ 

3. ความเข้าใจในเร ื่องของแนวปฏิบัตทิี่ดหีรอืงานวิจ ัยสถาบันที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ซึ่ง
พบว่างานวิจยัเป็นเพยีงการน าเสนอในเวทีประชุมวิชาการเท่านั้น ไม่ได ้หมายถึงการน าไปให้
หน่วยงานอื่นใช้ประโยชน์ หรอืไม่อย่างน้อยตอ้งมผีลในการพฒันาคุณภาพของคณะฯ 

4. การท างานประจ าของบุคลากรในคณะยังไม่ไดห้ลอมรวมกับงานประกันคุณภาพ ซึ่งบางส่วนยัง
มองเป็นงานเพิม่ 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะฯ ควรจดัท ารูปแบบ (Model) ของระบบบรหิารคุณภาพของคณะฯ ที่มอียู่แลว้ให้เชื่อมโยงใน

ภารกิจต่างๆ เพื่อให้บุคลากรเห็นถงึสิง่ที่ตอ้งด าเนินการว่ามีอะไรบ้างที่ ส่งผลต่อคุณภาพของ
คณะฯ 

2. คณะฯ ควรจดัท าเกณฑก์ารประเมนิตวัชี้วัดอตัลกัษณ์ให้มีความชัดเจน สามารถวัดติดตามใน
กระบวนการของการสรา้งบัณฑติได  ้

3. ควรจดัอบรมเพื่อสรา้งความเข้าใจของเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพหรอืการท าการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างไรที่เชื่อมโยงในการท างานประจ า  และอาจมีการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) 
ของแต่ละงานแลว้จดัท าเป็นผงัการไหลของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานหรือหลักฐานตาม
ตวับ่งชี้ของประกันคุณภาพทัง้ภายในและภายนอก และควรมแีผนการตดิตามผลรายงานของแต่
ละตวับ่งชี้ในแต่ละรอบปีการศึกษา 

 
5.7 ข้อสรุปตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอา้งองิของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ตามองคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า คณะมีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉล่ีย 4.50 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้  พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ  อยู่ในระดับดีมาก  มี
ค่าเฉลีย่ 4.71 รองลงมา คอืตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ อยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย สูงสุด 4.58 และตัวบ่งชี้ด ้าน
ปจัจยัน าเข้า อยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.00 ทัง้น้ีเมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะฯ มีผลการประเมิน
อยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่ 5.00  
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องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย  4.22  เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.50  รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้
ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.45 และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้ามคี่าเฉลีย่ 2.98  

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา คณะฯ มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดีมาก  
มคี่าเฉลีย่ 5.00 พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย คณะฯ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.31 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00  รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต  
มคี่าเฉลีย่ 4.27 และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้ามคี่าเฉลีย่ 3.05 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม คณะฯ มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  
มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด ้านกระบวนการและตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต  
มคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากัน 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะฯ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  
มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด ้านกระบวนการและตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต  
มคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากัน 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ คณะฯ มผีลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 
4.33 พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่ 4.33 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะฯ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 
5.00 พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่ 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  คณะฯ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  
มคี่าเฉลีย่ 4.00 พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนกา มคี่าเฉลีย่ 4.00 

 
5.8 ข้อสรุปตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอิงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่าตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ อยู่ในระดบัดีมาก  มีค่าเฉลี่ย  4 .71 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ อยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.58 และตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า อยู่ใน
ระดบัพอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.00 ทัง้น้ีเมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.70 โดยมตี ัวบ่งชี้
ดา้นผลผลติเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานย่อย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.50 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว  
2.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.42 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด ้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ย 4.78  
ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัผลผลติมคี่าเฉลีย่ 4.64 และตวับ่งชี้ดา้นน าเข้ามคี่าเฉลีย่ 3.00 
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 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก          
มคี่าเฉลีย่ 4.56 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่ 5.00 และตวับ่งชี้
ดา้นผลผลติมคี่าเฉลีย่ 4.27 
 
5.9 ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอิงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีมุมมองดา้นการบรหิารจดัการ พบว่าตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ย  4.58 อยู่ในระดับดีมาก  
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่ 4.71 อยู่ในระดับดีมาก  เช่นเด ียวกัน และตัวบ่งชี้ด ้าน
ปจัจยัน าเข้ามคี่าเฉลีย่ 3.00 อยู่ในระดบัพอใช้ ทัง้น้ีเมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 
4.81 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่ งชี้  พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ย 4.78 และตัวบ่งชี้ด ้าน
กระบวนการมคี่าเฉลีย่ 4.83 
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.60 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติมคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 และตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลี่ย 
4.50 
 มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.03 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัว
บ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 3.05 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.00 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้  พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 5.00 ตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต  
มคี่าเฉลีย่ 4.00 และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 2.98 
 
5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอิงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว่าตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4 .71 อยู่ใน
ระดบัดีมาก รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติมคี่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับดีมาก  เช่นเด ียวกัน และตัว
บ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้ามคี่าเฉลีย่ 3.00 อยู่ในระดับพอใช้ ทั ้ง น้ีเมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการประเมิน 
พบว่า  
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดี มคี่าเฉลีย่ 4.10 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด ้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.44 
และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัผลผลติมคี่าเฉลีย่ 3.18 และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน ้าเข้ามคี่าเฉลีย่ 2.98 เมื่อพจิารณาราย
ดา้นย่อย พบว่า 

1. ดา้นกายภาพ  -  
2. ดา้นวิชาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.69 เมื่อจ าแนกตามประเภท

ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.33 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด ้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ย 
3.18 และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้ามคี่าเฉลีย่ 2.98 
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3. ดา้นการเงนิ มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 5.00 โดยมีต ัวบ่งชี้ด ้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.40 โดยมีต ัวบ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
มคี่าเฉลีย่ 4.73 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 .00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติมคี่าเฉลีย่ 4.69 และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้ามคี่าเฉลีย่ 3.05 เมื่อพิจารณา
รายดา้นย่อย พบว่า 

1. ดา้นผลติบัณฑติ  มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.81 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 และตวับ่งชี้ดา้นผลผลติมคี่าเฉลี่ย 
4.70  

2. ดา้นการวิจยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.31 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติมคี่าเฉลี่ย 4.27 
และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้ามคี่าเฉลีย่ 3.05  

3. ด้านการ ให้บ ร ิก ารทางวิ ช าการแก่สัง คม มีผลการป ระ เมินอ ยู่ใน ระดับดีมาก  
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการและตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากัน 5.00 

4. ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดีมาก  เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการและตวับ่งชี้ดา้นผลผลติมคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากัน 5.00 
 
5.11 ข้อสรุปภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ในขณะที่มหาวิทยาลยัมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจ ัย  และประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นประชาคม
อาเซยีน คณะฯ ไดร้บัการคาดหมายสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจยั ผลติบัณฑติ บร ิการวิชาการ
แก่สงัคม และทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในสภาวะปจัจุบันน้ี เห็นไดว่้าคณะฯมคีวามพยายามใน
การจดัระบบประกันคุณภาพอยู่ในเกณฑท์ี่ดมีาก แม้จะยังไม่สมบูรณ์มีผลผลิตที่ด ีมาก แต่คณะฯ  
มปีจัจยัน าเข้าอยู่ในระดบัที่พอใช้เท่านัน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิจ ัย ต ัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า 
ยังอยู่ในระดบัพอใช้ คอื มคี่าเฉลีย่เพยีง 3.05  คณะฯ จ าเป็นต้องให้ความส าค ัญในการแสวงหา
ปจัจยัน าเข้า เช่น หาทุนวิจยัให้มากขึ้น  และแสวงหาผูม้คีวามสามารถในการวิจ ัยและในการหาทุน
วิจยั มาร่วมงานกับคณะฯ ให้มจี านวนมากขึ้น หรอืแมก้ระทัง่อาจจะตอ้งพจิารณาปรบัค่าเล่าเร ียนให้
สอดคลอ้งกับสภาวะเศรษฐกิจ  เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลยัอื่น เพื่อให้สามารถพัฒนาไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัวิจยัไดอ้ย่างรวดเรว็ 

2. ในดา้นการผลติบัณฑติ คณะฯ ควรเน้นการผลติบัณฑติระดบัปรญิญาเอก และปรญิญาโทที่เ น้นวิจ ัย  
เพื่อส่งเสรมิความแข็งแกร่งของการเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั  โดยอาจจะจ ากัดปรมิาณนักศึกษาระดับ
ปรญิญาตรลีงบ้างหากจ าเป็น แต่หันไปเน้นคุณภาพบัณฑติปรญิญาตรแีทนปรมิาณ 
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3. ในการมุ่งสู่ความเป็นผูน้ าหรอืความเป็นนานาชาต ิคณะอาจจะตอ้งพิจารณาความเหมาะสมในการ
พฒันาความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษของนักศึกษา หรอืความเหมาะสมในการเปิดหลักสูตร
นานาชาติที่ เ น้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเร ียนการสอน และพิจารณาว่าหลักสูตร
นานาชาตจิะสามารถรบันักเรยีนจากต่างประเทศไดม้ากน้อยเพียงใด  และในการสร ้างบัณฑิตที่ม ี
คุณภาพความเป็นสากลยิ่งขึ้น คณะฯจะสรา้งเครอืข่ายนานาชาตอิย่างเป็นรูปธรรม อย่างรวดเร ็ว ได ้
อย่างไร และจะมคี่าใช้จ่ายและผลประโยชน์คุม้ค่าแก่การด าเนินการไดอ้ย่างไร   

4. คณะฯ ให้ความส าคญัทางดา้นคุณธรรมจรยิธรรมกับนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม แต่ทั ้ง น้ีควรเชื่ อมโยง
พฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมกับส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น อตัลักษณ์องค์กร กิจกรรมนักศึกษา 
รวมทัง้โครงการบรกิารวิชาการ ทัง้น้ีอาจสรา้งความร่วมมอืกับหน่วยงานอื่นเพื่อสะท้อนหรือยืนยัน
ว่าพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมเกิดขึ้นกับนักศึกษาอย่างแท้จรงิ 

5. นักศึกษามคีวามภาคภูมใิจและภกัดตี่อคณะฯ หลกัสูตร และอาจารย์ รวมทั ้งมีความพร้อมที่จะเร ียนรู ้และ
พฒันาตนเองไปสู่เป้าหมายในการส าเร ็จการศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตร ด ังนั้นคณะจึงควรใช้
โอกาสในการพฒันาทักษะทางดา้นภาษาต่างประเทศเพื่อการใช้งานให้นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น และมี
วิธกีารประเมนิผลเพื่อชี้วัดความส าเรจ็ 

6. การเพิม่ศักยภาพอาจารย์ด ้านต าแหน่งทางวิชาการและการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการ
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ผลการพัฒนาคณาจารย์ โดยเฉพาะการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และ
การศึกษาต่อ ถงึสาเหตุที่อตัราการเพิม่คงที่หรอืลดลง เพื่อคน้หาแนวทางที่ถูกตอ้งเหมาะสม อาจน า
การบูรณาการระหว่างงานสอน งานวิจยั และงานบรกิารวิชาการมาใช้เป็นแนวทางเร่งร ัดการเข้าสู่
เป้าหมายดา้นต าแหน่งทางวิชาการ 

7. ระบบการตดิตาม ประเมนิผล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน โดยคณะฯ ค วรติดตามผล
การด าเนินงานตามตวัชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนงาน โครงการและสร ้างกระบวนการ
ให้มกีารรายงานผลการด าเนินงานต่างๆ ต่อผู ้บร ิหารสูงสุดของคณะฯ เพื่อพิจารณาแนวทางใน  
การปรบัปรุงการด าเนินงานของปีถดัไป 

8. ในดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทางคณะฯ กิจกรรมดีๆ  ที่เกิดขึ้นและท าเป็นประจ ามันส่งผลดี แต่
คณะฯ ควรน ามาเชื่อมโยงในเร ื่องของค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรตลอดจนอัตลักษณ์ที่ต ้องเกิดขึ้น  
เพราะฉะนัน้เราไดท้ าโครงการไปเพื่อประเพณไีทย เพราะฉะนัน้ความโดดเด่นของที่น่ี ค ือ เร ื่องของ
ความเป็นครู เร ื่องของไหว้ครู ดงันัน้คณะฯ ตอ้งก าหนดตวัชี้วัดที่เป็น Outcome อาทิเฃ่น ประโยชน์
ที่คาดว่าจะไดร้บัตอ้งสอดคลอ้งกับเป้าประสงค ์Target ที่อยู่ในแผนกลยุทธ์ หร ือแผนยุทธศาสตร์
ของคณะฯ เท่านัน้ 

9. ในดา้นการบรหิารจดัการควรพฒันาในประเดน็แรก คณะฯ ควรปรบัปรุงคู่มอืในการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการคณะฯ ให้ชัด เจน โดยมี KPI ในแต่ละหั วข้อเอาให้ชัดว่าในแต่ละหัวข้ อ 
ว่าประเมนิอย่างไร เช่น เร ื่องธรรมาภิบาล พวกน้ีมีต ัวชี้วัดทั ้งหมด 10 ข้อ เพียงแต่ว่าคณะฯ  
ควรเลอืกเอาตวัชี้วัดอะไรบ้างซึ่งจะเพิ่มความชัดมาก ประเด ็นที่ 2 คณะฯ ควรให้ความส าค ัญ 
ของการประเมนิในทุกระดบั แต่การประเมนิขาดการวิเคราะห์ถ ึงสาเหตุ เพื่อหาแนวทางแก้ไขใน 
การปรบัปรุงการบรหิารงาน ซึง่จะเกิดประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึ้น ประเดน็ที่ 3 คณะฯ ควร
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ท าความเข้าในในเร ื่องของกระบวนการเร ื่องของการจดัการความรู ้ ว่าต้องการอะไร ท าเพื่ออะไร 
เพราะฉะนัน้ถา้คณะฯ เลอืกเอาโมเดล กพร. นัน้ก็ชัดแลว้ จงึจ าเป็นต้องระดมสมองว่าองค์ความรู ้
อะไรที่ตอ้งการของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรแ์ละที่ส าคญัที่สุดแผนของ KM เขียนชี้ชัดว่าอะไรคือ 
Output, Outcome ขององคค์วามรู ้ยกตวัอย่างเช่น กรณีที่ เรามีป ัญหาเร ื่องการตีพิมพ์บทความ  
องคค์วามรูท้ี่ใช้ คอื เราจะเขียนอย่างไรให้ Journal โดนใจ บก. ซึง่เป็นองคค์วามรู ้ขึ้นมามี Output, 
Outcome หลงัจากนัน้ Follow up เร ื่อง Outcome เขียนอย่างไรให้โดนใจ ว่าตอ้งมจี านวนบทความ 
เพิม่ขึ้นกี่เปอรเ์ซน็ต ์แบบน้ีจงึจะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ประเด ็นที่ 4 คณะฯ ต้อง สร ้าง 
ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกระดบัในเร ื่องของการเอาการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นเคร ื่องมือ 
ในการบรหิาร 

10. ในดา้นระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ เร ื่องของตัวเลขทางการเง ินเป็นเร ื่องส าค ัญมาก  
ซึ่งไม่พบความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทาง น้ีเลย และแผนปฏิบัต ิงานประจ าปีของคณะ ฯ  
ควรปรบัปรุงแผนกลยุทธว่์าตอ้งมโีครงการแลว้ก็ก าหนดไว้ล่วงหน้า และแต่ละโครงการต้องก าหนด
งบประมาณที่ใช้ตอ้งระบุให้ชัดเจน ไม่เช่นนั้นจะไม่รู ้ว่าคณะฯ ควรหาเง ินมาเท่าไหร่ แบบน้ีถึง
เรยีกว่ากลยุทธ ์และควรมกีารเพิม่ Cash Flow เข้าไปในแต่ละปี 

11. ในดา้นระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา ประเดน็แรก คณะฯ ควรจ ัดท าโมเดลการบริหาร
คุณภาพที่มอียู่แลว้ สรา้งเป็นโมเดลของ FIET เชื่อมโยงกับภารกิจหลักต่างๆ ของคณะฯ แล้วให้
บุคลากรเห็นว่ามกีารท าอะไรไปบ้าง เพื่อสะท้อนเร ื่องที่ท าส่งผลเร ื่องประกันคุณภาพอย่างแท้จร ิง  
ประเดน็ที่ 2 คณะฯ ควรจดัท าเกณฑป์ระเมนิตวัชี้วัดอัตลักษณ์ ให้มีความชัดเจนสามารถวัดและ
ตดิตามกระบวนการ หมายถึง  เกณฑ์คุณภาพ สมศ. ที่วัดเร ื่องผู ้ใช้บัณฑิตตาม TQF นั้น เมื่อ 
ออกจากกระบวนการของคณะฯ ไปแลว้ ประเดน็ที่ 3 คณะฯ ควรท าการอบรมในเร ื่องของการสร ้าง
ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุ ณภาพ หรือการท าการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างไร  
ที่เชื่อมโยงในการท างานประจ า และอาจมกีารวิเคราะห์งาน มิใช่งานทุกอย่าง ต้องให้อาจารย์หร ือ
เจา้หน้าที่ในการท างานประกันคุณภาพ แต่อาจจะให้อาจารย์เพียงภารกิจ 4 ด้าน ต้องดูงาน
สนับสนุนเร ิม่ตน้วาง Job แล้ววิเคราะห์ Output หรือผลที่คาดหวังของ Job ในแต่ละ Key Job  
นัน้ๆ แลว้ท า Flow ใน Key Job ซึง่จะท าให้เกณฑป์ระกันลงสู่การปฏิบัต ิงานประจ า ด ้านประกัน
คุณภาพก็จดัท าเร ื่องของแผนการตดิตามผลของรายงานแต่ละตวัชี้วัดเลย ในแต่ละรอบปี  
 
ข้อเสนอแนะส าหรบั QA มหาวิทยาลยั 
คณะควรทบทวนอตัลกัษณ์ของคณะ ให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ก าหนดตัวชี้วัดอัตลักษณ์เป็น  

ลายลกัษณอ์กัษรให้ชัดเจน และก าหนดรายละเอยีดของเกณฑแ์ละการประเมนิอตัลกัษณใ์ห้เข้าใจตรงกัน 
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ส่วนท่ี  6 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
วิธปีฏิบัตทิี่ดขีองคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยีมดีงัน้ี 

1. คณะฯ มจีุดแข็งของการมปีระวัตกิารก่อตัง้ที่ยาวนาน มีเคร ือข่ายศิษย์เก่าที่เข้มแข็งกระจาย  
อยู่ทัว่ประเทศ มเีครอืข่ายการท างานร่วมกับชุมชนที่เข้มแข็งเช่นกัน 

2. คณะฯ มจีุดแข็งของการเรยีนการสอนที่เน้นการปฏิบัตคิวบคู่กับทฤษฎี ท าให้นักศึกษามีความ
มัน่ใจในตนเอง มคีวามผูกพนักับคณะฯ และมผีลการมงีานท าที่ดขีองบัณฑติ 

3. คณะฯ มจีุดแข็งของการให้ความส าคญัต่อการเรยีนการสอน เห็นได้จากการใช้สถานีวิทยุเพื่อ
การเรยีนการสอนและบรกิารวิชาการต่อชุมชนแบบจ ากัดเวลา ไม่ให้มกีารแสวงหาการโฆษณา
หรอืการอุปถมัภร์ายการ 

อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัตทิี่ดเีหล่าน้ีก็จะถูกท้าทายดว้ยการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่แวดลอ้ม  ทุกสิง่ทุกอย่างจะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงโจทย์ส าคญัเฉพาะหน้า ค ือ การที่มหาวิทยาลัยเน้น
ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั และประเทศไทยจะตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซยีน คณะฯ จะปรบัตัว
ปรบัตวัอย่างไร มนีวัตกรรมที่คณะฯควรพจิารณาดงัต่อไปน้ี 

1. คณะฯ จะก าหนดทิศทางของงานวิจยัอย่างไร  โครงการวิจยัในคณะจงึจะไปในทิศทางเด ียวกัน
และเสรมิแรงกัน  ในขณะที่ยังเปิดช่องให้มีความเป็นอิสระทางวิชาการและแนวคิดใหม่ที่ไม่
สอดคลอ้งกับงานวิจยัเดมิ 

2. คณะฯ จะเร่งรดัให้เกิดผลงานวิจยัที่ตพีมิพ ์และสิง่ประดษิฐ ์ไดอ้ย่างไร  

3. คณะฯ จะ เร่ง ร ัดให้เกิดผลง านวิ จ ัยที่ ต ีพิมพ์ในว ารสารนานาชาติที่ ม ีคุณภาพสูง และมี 
การเผยแพร่อย่างกว้างขวางไดอ้ย่างไร 

4. คณะฯ จะเพิม่ขีดความสามารถดา้นภาษาองักฤษของนักศึกษา อย่างรวดเรว็ ไดอ้ย่างไร  

5. คณะฯ จะเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีในการผลติบัณฑติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
ไดอ้ย่างไร  เพื่อให้บัณฑติเป็นที่ยอมรบัของตลาดแรงงาน 

6. คณะฯ จะสรา้งการยอมรบั และเครอืข่ายทางวิชาการ การแลกเปลีย่นนักศึกษาและอาจารย์กับ
มหาวิทยาลยัในต่างประเทศอย่างรวดเรว็ไดอ้ย่างไร  

7. คณะฯ จะมชีื่อเสยีงเป็นที่ยอมรบัในวงการนานาชาต ิอย่างน้อยในระดับอาเซียน อย่างรวดเร ็ว 
ไดอ้ย่างไร 

นวัตกรรมดา้นการบรหิารจดัการที่จะมาตอบค าถามเหล่าน้ี จะอยู่ในกรอบจ ากัดของทรัพยากร เดิม
จากแหล่งเดมิ ที่มอียู่จ ากัด คณะฯจ าเป็นตอ้งค านึงถงึวิธใีหม่ ทรพัยากรใหม่จากแหล่งใหม่ ทรพัยากรที่จะใช้
ในอนาคต  จะต้องเ ป็นทรัพย ากรที่ม ีอยู่ ในอนาคต ไม่ใช่ท ร ัพยากรป ัจจุบันที่นับวันจะหมดไป หร ือ
เปลีย่นแปลงไปไม่มคี าตอบส าเรจ็รูป แต่อาจจะตอ้งคดิใหม่ ท าใหม่ ซึ่งทางคณะฯ ทั ้งผู ้บร ิหาร คณาจารย์ 
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บุคลากรต่างๆ จะตอ้งท าความเข้าใจร่วมกัน แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารและความรูก้ัน ร่วมมอืกันและช่วยกัน  
อย่างเข้มแข็ง เพื่อความเจรญิก้าวหน้าของคณะฯ ต่อไป 
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