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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2553 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหีลกัสูตรรวมทัง้สิน้ 7 หลกัสูตร แบ่งเป็น

หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี2 หลกัสตูร หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท 3 หลกัสูตร และหลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก 
2 หลกัสูตร มจี านวนนักศกึษารวมทัง้สิ้น 1,680 คน แบ่งเป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 635 คน 
ระดบัปรญิญาโท จ านวน 1,040 คน และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 5 คน ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศกึษาในปี
การศกึษา 2553 รวมทัง้สิน้ 340 คน แบ่งเป็นระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 59 คน ระดบัปรญิญาโท จ านวน 
281 คน และระดบัปรญิญาเอก 0 คน นอกจากนี้คณะมบีุคลากรรวมทัง้สิ้น 70 คน (ไม่นับรวมลูกจา้ง
ชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิแบ่งเป็นบุคลากรที่เ ป็นอาจารยแ์ละนักวจิยั จ านวน 39 คน 
และบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 31 คน 
 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2553 คณะผูป้ระเมนิได้
ศกึษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอ้างองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอยีด พรอ้มทัง้ได้
ตรวจเยีย่มพื้นที่จดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารวชิาการของคณะ ตลอดจนได้รบัทราบขอ้มูล ข่าวสาร
การด าเนินงานของคณะจากคณะผู้บรหิาร อาจารย์ นักศึกษาปจัจุบนั และผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมนิไดว้เิคราะหผ์ลการด าเนินงาน และสรปุผลการประเมนิ ดงันี้ 
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม อยู่ในระดบัดี 
(4.41) โดยจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 
6 องค์ประกอบ ได้แก่ องคป์ระกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานิสตินักศกึษา (5.00) องคป์ระกอบที ่4 การ
วจิยั (5.00) องค์ประกอบที่ 5 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม (5.00)องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม (5.00) องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการจดัการ (4.67) และองค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกนัคุณภาพ (5.00) ส าหรบัองค์ประกอบที่คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี 
จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ 
(4.00) และองคป์ระกอบที ่2 การเรยีนการสอน (3.67) และองค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
(4.00) 
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 

 
คณะผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2553 ของคณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มรีายนามต่อไปนี้ (ใหร้ะบุชื่อกรรมการตามค าสัง่แต่งตัง้) 
 
1.  ผศ.ดร.บณัฑติ ทพิากร ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต ์ โชตสิาครพนัธุ ์ กรรมการภายนอก 
3.  นายสุดเขต แจง้กระจา่ง กรรมการ 
4.  ผศ.ดร.นงพงา คุณจกัร กรรมการ 
5.  อาจารยพ์นิตพมิพ ์ โศจศิริกุิล กรรมการ 
6.  ดร.พเินษฐ ์ ศรโียธา กรรมการ 
7.  นางปรยีานุช รชัตะหริญั กรรมการ 
8.  นางสาวชญาดา ลบิลบั กรรมการและเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
ประวติัคณะเทคโนโลยีสารสนเทศโดยสงัเขป 
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ เริม่ด าเนินงานมาตัง้แต่ปีงบประมาณ 2534 และเป็นส่วนราชการตาม
พระราชกฤษฎกีาแบ่งส่วนราชการสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีตาม  ราชกจิจานุเบกษา ฉบบัที ่
114 วนัที่ 21 พฤษภาคม 2540 โดยม ีดร.กฤษณพงศ์ กรีตกิร เป็น ประธานโครงการจดัตัง้คณะฯ มี
วตัถุประสงคผ์ลติบณัฑติระดบัปรญิญาตร ี และสูงกว่าปรญิญาตร ีทาง เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อส่งเสรมิ
การพฒันาอุตสาหกรรมสารสนเทศ ส่งเสรมิการพฒันา และการวจิยัประยุกต์ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ
เพื่อให้บรกิารวชิาการคอมพวิเตอร์และ การประมวลสารสนเทศ แก่หน่วยงานทัง้ภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยัฯ  

 
วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 

 สรา้งความสามารถในการพึ่งพาตนเอง (Self-Sustainable) ทัง้ด้านวชิาการและด้านการ
บรหิาร 

 ผลติบณัฑติทีเ่ป็นคนดแีละเก่ง มคีวามสามารถทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เป็นตวัอย่างของการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรูใ้นทีท่ างาน และการศกึษาโดยใชภ้าษาไทย

ควบคู่กบัภาษาองักฤษ 
 สรรหาและสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูท้ีส่ามารถใชส้รา้งความมัง่คัง่ทางสารสนเทศในสงัคมไทย 
 ช่วยลดช่องว่างดจิติอลในสงัคมไทย 
 

คณะฯ สามารถแบ่งภารกิจหลกัเพ่ือตอบสนองพนัธกิจ ดงัน้ี 
    1.  ภารกิจด้านการบริหารจดัการองคก์ร 

คณะมหีลกัการในการบรหิารจดัการองค์กรทัง้ด้านการบรหิารองค์กรและการบรกิารวชิาการ ที่มี
ความส าคญั และเป็นจดุเริม่ตน้ของการบรหิารจดัการองคก์รในทุกๆ ดา้น คอื “การสรา้งความสามารถในการ
พึง่พาตนเอง (Self-Sustainable) ทัง้ด้านวชิาการและการบรหิาร” ภายใต้รูปแบบการจดัโครงสรา้งองค์กร
แบบผสมผสาน หรอื Matrix Organization ที่เน้นการใช้ทรพัยากรร่วมกนัทัง้วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์
เครื่องมอื หรอืแมแ้ต่ทรพัยากรบุคคล ทีม่คีวามเป็นสหวทิยาการ(Multidisciplinary) เน้นการท างานเป็นทมี 
ท างานทดแทนกนัได ้ร่วมสรา้งและสะสมองคค์วามรู ้(Explicit Knowledge) จากกระบวนการท างาน และ
ประสบการณ์ทางวชิาชพีของบุคลากร (Implicit Knowledge) โดยการจดัท าคู่มอืงาน (Work Manual) จดัท า
แหล่งสะสมองคค์วามรู ้จดัเกบ็ความรูใ้นหลากหลายรูปแบบ ทัง้เอกสารและวดิโิอ ภายใต้การจดัการความรู้
อย่างเป็นระบบ (Knowledge management system) การฝึกปฏบิตัจิากการท างานจรงิ (On job Training) 
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ (Learning Environment) ด้วยสิง่อ านวยความสะดวกด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบสารสนเทศสนบัสนุนการท างานอยา่งครบวงจร  
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2. ภารกิจด้านการผลิตบณัฑิต 
คณะฯ มจีุดมุ่งหมายในการผลติบณัฑติ มหาบณัฑติ และดุษฎบีณัฑติ การส่งเสรมิสนับสนุนการท า

กจิกรรมของบณัฑติ ภายใตว้สิยัทศัน์และพนัธกจิทีเ่น้น “ผลิตบณัฑิตท่ีเป็นคนดีและเก่ง มีความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” มคีวามเป็นมอือาชีพ ที่เชี่ยวชาญทัง้ทางวิชาการและวิชาชีพ ผ่าน
กระบวนการส่งเสรมิการเรยีนรูท้ีเ่น้นองค์ความรูใ้หม่จากคณาจารย ์ทีป่ระยุกต์ผลงานวิจยั มาใชส้อนใหก้บั 
บณัฑติ ภายใตก้าร“สรรหาและสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ท่ีสามารถใช้สร้างความมัง่คัง่ทางสารสนเทศใน
สงัคมไทย”  อกีทัง้ไดพ้ฒันาระบบการศกึษาทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ หลากหลายรปูแบบ อาท ิระบบ
การเรยีนตามอธัยาศยั (E-Learning on Web) การมผีูส้นับสนุนการเรยีนรู ้(Learning Facilitator) ช่วยให้
ค าปรกึษาและสอนเสรมิดา้นการเรยีน ทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน การเรยีนทีเ่น้นการฝึกปฏบิตัิ (Workshop) ที่
นกัศกึษาสามารถขอใบรบัรองดา้นวชิาชพีและการฝึกอบรมใหก้บัหน่วยงานเจา้ของผลติภณัฑ ์รวมทัง้มกีาร
ฝึกฝนการสื่อสารโดยใช้ภาษาองักฤษอย่างต่อเนื่อง โดยการใชเ้อกสารและขอ้สอบเป็นภาษาองักฤษในทุก
วชิาหลกัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมสี่วนประสานงานภาษาองักฤษ (English Language Coordinating 
Section) ใหค้ าปรกึษาในการฝึกทกัษะต่างๆ  
 3. ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม 

การบรกิารทางวชิาการ ถอืเป็นภารกจิทีเ่น้นการ “สรรหาและสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ท่ีสามารถใช้
สร้างความมัง่คัง่ทางสารสนเทศในสงัคมไทย ” โดยส่งเสรมิการสร้างเครอืข่ายและความร่วมมอืกับ
พนัธมติรทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บรกิารวชิาการใหก้บัองคก์รภาครฐัต่าง ๆ โดยศูนยว์จิยังานบรกิาร
อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Service Research Center: ESRC) รวมทัง้การบรกิารวชิาการในรปูแบบ
อิเล็คทรอนิกส์ เช่น การจดัท าเว็บไซด์ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ แก่ประชาชนทัว่ไปที่สนใจ
(www.itstation.tv)  

4. ภารกิจด้านการค้นคว้าวิจยั 
คณะให้การสนับสนุนการท าวจิยัทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นภารกจิที่ส าคญัตามวสิยัทศัน์ 

และพนัธกจิด้าน“สรรหาและสร้างสรรค์องคค์วามรู้ท่ีสามารถใช้สร้างความมัง่คัง่ทางสารสนเทศใน
สงัคมไทย”  เน้นการส่งเสรมิใหค้ณาจารยท์ าวจิยัโดยการบูรณาการเขา้กบัการบรกิารวชิาการและวชิาชพี 
ตลอดจนการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาเอก และได้จดัตัง้ศูนย์ส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันางานวจิยั 
(Research Initiation Promotion and Support Section: RIPS) เพื่อใหเ้ป็นหน่วยงานหลกัดา้นวจิยัของ
คณะฯทีใ่หค้ าปรกึษา หาทุนวจิยั และสะสมองคค์วามรูเ้พื่อสนบัสนุนงานวจิยัใหม้คีวามเขม้แขง็มากขึน้ต่อไป  

5. ภารกิจด้านการพฒันาคณุภาพการศึกษา 
คณะฯ มจีุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาคุณภาพและประสทิธภิาพการศกึษา โดยมหีน่วยงานสนับสนุน

การพฒันานักศกึษา Student Relationship Management ทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งใหค้ าแนะน าในการจดักจิกรรมทาง
วชิาการ หรอืกจิกรรมอื่นๆ ทีน่ักศกึษาต้องการ อกีทัง้มนีักสนับสนุนการเรยีนรู ้Learning Facilitator ทีใ่ห้
ค าแนะน าทางวชิาการในวชิาต่างๆ ทีน่ักศกึษาก าลงัศกึษา อกีทัง้มกีารส่งเสรมิการพฒันา คุณภาพบุคลากร 
การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน เทคโนโลยเีพื่อการศกึษาทีม่คีุณภาพทีน่ าประโยชน์แก่ผูเ้รยีนและการเป็นคลงั
แห่งความรูข้องประชาชน เพื่อการศกึษาดว้ยตนเองตลอดชวีติ 

http://www.itstation.tv/
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแผนการประเมิน           
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ในวนัที ่21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ซึง่มรีายละเอยีดขัน้ตอนดงันี้ 

1. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในประชุมชี้แจงวตัถุประสงค์ ขอบเขต
วธิกีารในการประเมนิคุณภาพภายในใหค้ณะกรรมการประเมนิรบัทราบ  

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันวางแผนตรวจเยี่ยม  
ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคดิเหน็ เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึวธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลูหลกัฐาน และก าหนด
เกณฑใ์นการประเมนิไปในทศิทางเดยีวกนั อกีทัง้แบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบของแต่ละองค์ประกอบใน
รายงานการประเมนิตนเอง ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 องคป์ระกอบที ่1, 7, 8 ผูร้บัผดิชอบ  ผศ.ดร.บณัฑติ ทพิากร  
      นายสุดเขต แจง้กระจา่ง 

องคป์ระกอบที ่2  ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ดร.นงพงา คุณจกัร  
     นางสาวชญาดา ลบิลบั 
องคป์ระกอบที ่3, 6, 9 ผูร้บัผดิชอบ ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต ์โชตสิาครพนัธุ ์ 
     อาจารยพ์นิตพมิพ ์โศจศิริกุิล 

 องคป์ระกอบที ่4, 5 ผูร้บัผดิชอบ ดร.พเินษฐ ์ศรโียธา 
      นางปรยีานุช รชัตะหริญั  

3. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในมอบหมายให้คณะกรรมการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายในกลบัไปศึกษารายงานการประเมนิตนเองในส่วนที่คณะกรรมการแต่ละท่าน
รบัผดิชอบ 

4. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในนดัหมายการลงพื้นทีต่รวจประเมนิคณะ 
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษาภายในไดเ้ยีย่มชมสถานที่จรงิของคณะ แลกเปลี่ยนความคดิเหน็
กบัผู้บรหิารของคณะ สมัภาษณ์อาจารย ์บุคลากร นักศกึษาปจัจุบนั และศษิยเ์ก่า ตลอดจนศกึษารายงาน
ประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยทุธ ์บนัทกึขอ้ความ ระเบยีบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ ตรวจสอบ
ขอ้มลูสารสนเทศของมหาวทิยาลยั เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนักศกึษา จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา จ านวน
หลกัสูตร เป็นต้น โดยในวนัประเมนิคณะผูป้ระเมนิจะมกีารรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการใหแ้ก่ผู้บรหิาร
คณะและบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ 
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4.3 ภายหลงัการประเมิน 
 คณะสามารถยื่นเอกสารเพิม่เตมิในกรณีทีไ่ม่สามารถคน้หาเอกสารไดท้นัภายในวนัประเมนิใหแ้ก่ผู้
ประเมนิใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 7 วนัท าการ โดยคณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษาจะตรวจสอบเอกสารเพิม่เตมิ
และจดัท ารายงานผลการประเมนิฉบบัสมบูรณ์เสนอให้แก่อธกิารบดภีายหลงัจาก 7 วนัท าการที่คณะยื่น
เอกสารเพิม่เตมิใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วนัท าการ 
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5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

 (ตามเกณฑ ์สกอ.) 

ตวับ่งช้ีคณุภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ์  
( %หรอื
สดัส่วน)   

ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 1.1 8 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (7 ข้อ) 4.00 
ตวับ่งช้ี 2.1 7 ข้อ 1,2 (2 ข้อ) 2.00 

ตวับ่งช้ี 2.2 ร้อยละ 48 
18.00 

47.37 3.95 
38.00 

ตวับ่งช้ี 2.3 ร้อยละ 12 
4.00 

10.53 1.75 
38.00 

ตวับ่งช้ี 2.4 7 ข้อ 1,2,3,5,6,7 (6 ข้อ) 4.00 
ตวับ่งช้ี 2.5       
ตวับ่งช้ี 2.6 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 (7 ข้อ) 5.00 
ตวับ่งช้ี 2.7 6 ข้อ 1,2,3,4,5,7 (6 ข้อ) 5.00 
ตวับ่งช้ี 2.8 5 ข้อ 1,2,3,5 (4 ข้อ) 4.00 
ตวับ่งช้ี 3.1 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 (7 ข้อ) 5.00 
ตวับ่งช้ี 3.2 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 (6 ข้อ) 5.00 
ตวับ่งช้ี 4.1 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 (7 ข้อ) 5.00 
ตวับ่งช้ี 4.2 6 ข้อ 1,2,3,4,5 + 6 (6 ข้อ) 5.00 

ตวับ่งช้ี 4.3 
180,000 ต่อ

คน 
1,235,221.62x5 

34.13 5.00 
180000.00 

ตวับ่งช้ี 5.1 5 ข้อ 1,2,3,4,5 (5 ข้อ) 5.00 
ตวับ่งช้ี 5.2 5 ข้อ 1,2,3,4,5 (5 ข้อ) 5.00 
ตวับ่งช้ี 6.1 6 ข้อ 1,2,3,4,5 (5 ข้อ) 5.00 
ตวับ่งช้ี 7.1 7 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (7 ข้อ) 5.00 
ตวับ่งช้ี 7.2 5 ข้อ 1, 2, 3, 5 (4 ข้อ) 4.00 
ตวับ่งช้ี 7.3       
ตวับ่งช้ี 7.4 6 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 (6 ข้อ) 5.00 
ตวับ่งช้ี 8.1 7 ข้อ 1,2,3, 5, 6, 7 (6 ข้อ) 4.00 
ตวับ่งช้ี 9.1 9 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (9 ข้อ) 5.00 

รวมคะแนนการประเมิน     4.41 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

องคป์ระกอบ  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

 
 

I P O รวม  

  
  
  
  

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   
   องคป์ระกอบท่ี 2 2.85 4.00 4.00 3.67 การด าเนินงานระดบัดี   
   องคป์ระกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 4 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 5 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 6 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 7 - 4.67 - 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 8 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   
   องคป์ระกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี
ของทุกองคป์ระกอบ 

3.57 4.59 4.00 4.41 การด าเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานการอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

  
 

I P O รวม  

  
  
  
  

มาตรฐานท่ี 1 - - 4.00 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   

มาตรฐานท่ี 2             

มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   

มาตรฐานท่ี 2 ข 3.57 4.67 - 4.39 การด าเนินงานระดบัดี   

มาตรฐานท่ี 3 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

3.57 4.59 4.00 4.41 การด าเนินงานระดบัดี   

ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มมุมอง 
ด้านการบริหาร

จดัการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 

  
 

I P O รวม  

  
  
  
  

ด้านนักศึกษาและ 
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

- 5.00 4.00 4.86 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

ด้านกระบวนการ
ภายใน 

- 4.38 - 4.38 การด าเนินงานระดบัดี   

ด้านการเงิน 5.00 4.00 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   
ด้านบคุลากรการ

เรียนรู้ 
  และนวตักรรม 

2.85 4.50 - 3.67 การด าเนินงานระดบัดี   

เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

3.57 4.59 4.00 4.41 การด าเนินงานระดบัดี   

  ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ

  

I P O รวม  

  
  
  
  

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพรอ้ม 
   ในการจดัการศึกษา 

          
  

   (1) ด้านกายภาพ - - - - กรอกคะแนนผิด? ตรวจสอบใหม ่   
   (2) ด้านวิชาการ 2.85 3.67 - 3.34 การด าเนินงานระดบัพอใช้   
   (3) ด้านการเงิน - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   
   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.60 - 4.60 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี ของมาตรฐานท่ี 1 2.85 4.22 - 3.97 การด าเนินงานระดบัดี   
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจ
ของสถาบนัอดุมศึกษา 

          
  

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 5.00 4.00 4.75 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (2) ด้านการวิจยั 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (3) ด้านการให้บริการ ทางวิชาการแก่สงัคม - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (4) ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของมาตรฐานท่ี 2 5.00 5.00 4.00 4.90 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 3.57 4.59 4.00 4.41 การด าเนินงานระดบัดี   

   ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   
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5.6 จดุแขง็ / แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ี ควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ ตามรายองคป์ระกอบ  
    คณุภาพ 
 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 
 
 จดุแขง็  
 --- 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
 --- 
  จดุท่ีควรพฒันา 

1. ไม่มหีลกัฐานที่ชดัเจนของการน าค าแนะน าของคณะกรรมการประจ าคณะมาปรบัแผนปฏบิตัิการ
ประจ าปีของปีถดัไป 

 ข้อเสนอแนะ 
 --- 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 
 จดุแขง็  
1. มคีวามรว่มมอืกบับรษิทัชัน้น าท าใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสเรยีนรูก้บัของจรงิ 
2. มรีะบบ IT ส าหรบันกัศกึษาทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. ใชค้วามรว่มมอืกบัองคก์รภายนอกในการพฒันางานวจิยั 
 จดุท่ีควรพฒันา 
1. จ านวนนกัศกึษา ปรญิญาโท แผนก. และ ปรญิญาเอก ยงัน้อย 
2. กจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมใหก้บันกัศกึษายงัมจี านวนน้อย 
3. อาจารยผ์ูค้วบคุมรายวชิาคน้ควา้อสิระ ทีม่คีุณวุฒติามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรปี 2548 (รศ. หรอื ป.เอก) 

ต่อจ านวนนกัศกึษาเกนิกว่าเกณฑท์ีก่ าหนด 1: 15 (จากตารางอตัราส่วนอาจารยต่์อนกัศกึษา 1:26) 
ข้อเสนอแนะ 

1. กจิกรรมคุณธรรมจรยิธรรมอาจจะจดัแทรกไวใ้นหลกัสูตร หรอืประชาสมัพนัธก์ระตุ้นใหน้กัศกึษาจดั
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณธรรมจรยิธรรม 
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องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
 

 จดุแขง็  
1. คณะมกีารใหบ้รกิารศษิยเ์ก่าทีด่มีาก ทัง้ระบบการประชาสมัพนัธใ์หข้อ้มลู โดยเฉพาะอย่างยิง่การใหศ้ษิย ์

เก่าสามารถเขา้ web e-learning ของคณะได ้
2. คณะมศีกัยภาพในการผลติบณัฑติ โดยเฉพาะดา้นความรู้ ทกัษะการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ จน

ไดร้บัรางวลัระดบัชาตหิลายรางวลั และมผีลกระทบทีด่ต่ีอสงัคม เช่น ท าใหม้ลูนิธสิมาคมคนตาบอดได้
น าไปใชง้านจรงิ เป็นต้น 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 

 --- 
 จดุท่ีควรพฒันา 

1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากนกัศกึษา ในการประเมนิผลความพงึพอใจในกจิกรรม หรอื โครงการต่างๆ 
ควรมกีารค านวณเป็นค่าเฉลีย่ไวด้ว้ย 
 ข้อเสนอแนะ 

 --- 
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
 

 จดุแขง็  
1. คณะมกีารใหทุ้นส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานวจิยัทัง้อาจารยแ์ละนกัศกึษา จ านวนมาก 
2. มกีลไกการท าวจิยัทีค่รบวงจร ตัง้แต่เริม่หาทุนจนกระทัง่เผยแพรผ่ลงานวจิยั 

 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
  --- 

 จดุท่ีควรพฒันา 
1. พฒันาระบบการน างานไปเผยแพรใ่นรปูแบบทีค่นทัว่ไปเขา้ใจไดใ้หม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 ข้อเสนอแนะ 
1. อาจท าระบบการเผยแพรใ่นรปูแบบทีค่นทัว่ไปเขา้ใจได ้ใหค้นทัว่ไปเขา้ไป Access หรอืเพิม่ช่องทาง

อื่นๆเพิม่ขึน้ 
 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 

 จดุแขง็  
1. มรีะบบและกลไกในการท าบรกิารทางวชิาการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
2. มงีานบรกิารวชิาการทีห่ลากหลายในมติ ิและน ามาซึง่พนัธมติรทีเ่ขม้แขง็ 
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 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. เพิม่ความเขม้แขง็และกวา้งขวางโดยสรา้งสมัพนัธภาพทีแ่น่นแฟ้นกบัศษิยเ์ก่า 

 จดุท่ีควรพฒันา 
1. การบรกิารทางวชิาการเป็นการเพิม่ประสบการณ์และพฒันาอาจารย ์(ซึง่เป็นสิง่ทีด่มีาก) แต่ควรเพิม่

ผลกระทบทีม่ต่ีอนกัศกึษาใหเ้ป็นแบบ “โดยตรง” มากยิง่ขึน้ (ปจัจบุนัดเูหมอืนการบรกิารวชิาการเป็น
อะไรทีแ่ยกจากนกัศกึษา แลว้นกัศกึษาจะไดร้บัประโยชน์แบบทางออ้ม คอื อาจารยม์ศีกัยภาพเพิม่ขึน้ 
และม ีกรณศีกึษามาสอนมากขึน้ แต่อาจปรบัปรงุไดอ้กี) 
 ข้อเสนอแนะ 

1. อาจใหน้กัศกึษาทีม่ศีกัยภาพหรอืความสนใจ สามารถเขา้รว่มงานเพื่อไดร้บัประสบการณ์โดยตรง โดยม ี
recognition ว่าไดเ้ขา้รว่มงานดว้ย (เสมอืนหนึ่งในคณะท างาน) 
 

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
  
 จดุแขง็  
 --- 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
 --- 
 จดุท่ีควรพฒันา 
 --- 
 ข้อเสนอแนะ 
 --- 
 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
 
 จดุแขง็  
 --- 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
 --- 
 จดุท่ีควรพฒันา 
 --- 
 ข้อเสนอแนะ  
 --- 
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องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 
 จดุแขง็  
 --- 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
 --- 
 จดุท่ีควรพฒันา 

1. ควรมรีะบบการตดิตามผลการใชเ้งนิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายใหเ้ป็นระบบอย่างชดัเจน 
 ข้อเสนอแนะ 
 --- 
 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 
 จดุแขง็  
 --- 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
 --- 
 จดุท่ีควรพฒันา 
 --- 
 ข้อเสนอแนะ 
1. การน าประเดน็ทีค่ณะกรรมการตรวจประเมนิในปีก่อนทีห่ยบิยกเป็นจุดอ่อน ยงัมกีารน าเสนอไมช่ดัเจน

นกั ควรเขยีน หรอื หาหลกัฐานใหช้ดัเจนมากกว่านี้ 
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5.7 ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอ้างอิงของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ตาม
องค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดบัดี ค่าเฉล่ีย 4.46 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.49 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้
ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 และตวับ่งชี้ด ้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 3.57 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมนิอยู่
ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00  

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.67 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้
ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 2.85 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00  

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 5.00 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มี
ค่าเฉลี่ย 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00  

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00  

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 
4.67เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.67  

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00
เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.67 

 
5.8 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอิงของคณะ เทคโนโลยสีารสนเทศ ตาม
มาตรฐานการอุดมศกึษา พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.59 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้าน
ผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 3.57 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบ
การประเมนิ พบว่า (สามารถปรบัเปลีย่นการเขยีนได ้โดยองิตามผลของตาราง ป.3) 
 มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้น
ผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
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มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานยอ่ย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.50 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.50 
2.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.39 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
4.67 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 3.57 
 มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
คา่เฉลีย่ 4.50 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 
5.9 ข้อสรปุตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มุมมอง
ดา้นการบรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชีด้้านกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.59 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้าน
ผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 3.57 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบ
การประเมนิ พบว่า (สามารถปรบัเปลีย่นการเขยีนได ้โดยองิตามผลของตาราง ป.4) 
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
4.86 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวั
บ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.00 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.38 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.38  
 มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวั
บ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 
4.00 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.67 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 2.85 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้
ดา้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 4.50 
 
5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอิงของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ตาม
มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.59 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้
ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.00 และตวับ่งชี้ด ้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 3.57 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า (สามารถปรบัเปลีย่นการเขยีนได ้โดยองิตามผลของตาราง ป.5) 
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั
ดี มคี่าเฉลี่ย 3.97 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่ าเฉลี่ยสูงสุด 4.22 
รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 2.85 เมือ่พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 
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1. ด้านกายภาพ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 2.60 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 2.83 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มี
ค่าเฉลีย่ 2.57 และตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 2.00 (ไม่มผีลคะแนนค่ะ) 

2. ด้านวชิาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.34 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุด 3.67 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ 
มคี่าเฉลีย่ 2.85 

3. ด้านการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.00 

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.60 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.60  

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก 
มคี่าเฉลี่ย 4.90 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการและตัวบ่งชี้ด้านปจัจยั
น าเขา้ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.90 เมื่อพจิารณารายดา้นย่อย 
พบว่า 

1. ด้านผลติบณัฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.75 เมือ่จ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มี
ค่าเฉลีย่ 4.00  

2. ด้านการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการและตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00  

3. ด้านการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม มผีลการประเมนิอยู ่ใ นระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลี่ย 5.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00  

4. ดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสงูสุด 5.00  

 
5.11 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

จดุแขง็  
1. ผูบ้รหิารมภีาวะผูน้ าสงู มวีสิยัทศัน์ สามารถสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากร ภายในคณะ ท าให้
สามารถน าองคก์รสู่เป้าหมายทีก่ าหนดไวไ้ด ้
2. มแีผนกลยทุธท์ีด่ ี
3. มกีารบูรณาการ การใชร้ะบบ ICT กบัการบรหิารจดัการและการเรยีนการสอน 
4. มกีลไกในการวจิยัทีค่รบวงจร ตัง้แต่เริม่หาทุน จนกระทัง่เผยแพรผ่ลงานวจิยั  
5. การพฒันาบุคลากรทีด่ ีโดยใช ้team based  
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แนวทางเสริมจดุแขง็ 
--- 

 จดุท่ีควรพฒันา 
1. ระบบของการวจิยัและการบรกิารวชิาการส่วนใหญ่ทราบจากการสมัภาษณ์ ควรจะท าใหเ้ป็นรปูธรรมที่
ชดัเจนมากขึน้ 
 ข้อเสนอแนะ 
1. การน าเสนอหลกัฐานโดยใชค้อมพวิเตอรค์วรมจีดุเน้นของหลกัฐานทีอ่้างองิอยา่งชดัเจน เพื่อสะดวกต่อ
การประเมนิ 
2. ควรแยกวสิยัทศัน์ออกจากพนัธกจิ 

 

 

ส่วนท่ี  6 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
วธิปีฏบิตัทิีด่ ี/ นวตักรรมของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มดีงันี้ (ใส่เฉพาะองคป์ระกอบทีม่วีธิปีฏบิตัิ

ทีด่/ีนวตักรรม)  
 

องคป์ระกอบท่ี ............................... 
 ขอ้ความประกอบ 
 --- 
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