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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผ ู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2554 คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีหลักสูตรรวมทั ้งสิ้น 19 

หลกัสูตร แบ่งเป็นหลกัสูตรระดบัปรญิญาตรี  11 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร และ
หลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก 1 หลกัสูตร มจี านวนนักศึกษารวมทั ้งสิ้น 3,885 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีจ านวน 3,020 คน ระดบัปรญิญาโท จ านวน 807 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 58 คน 
ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2554 รวมทัง้สิน้ 1,031 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 
793 คน ระดบัปรญิญาโท จ านวน 222 คน และระดบัปรญิญาเอก 16 คน นอกจากน้ีคณะมีบุคลากรรวม
ทัง้สิน้ 106 คน (ไม่นับรวมลูกจา้งชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานที่ปฏิบัต ิ แบ่งเป็นบุคลากรที่เ ป็น
อาจารย์และนักวิจยั จ านวน 72 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 34 คน 
 
 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ รอบการประเมนิปี 2554 คณะผู ้ประเมินได้
ศึกษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอา้งอิงต่างๆ ของคณะอย่างละเอียด พร้อมทั ้งได ้
ตรวจเยี่ยมพืน้ที่จดัการศึกษา การวิจยั และการบรกิารวิชาการของคณะ ตลอดจนไดร้บัทราบข้อมูล ข่าวสาร
การด าเนินงานของคณะจากคณะผูบ้รหิาร อาจารย์ นักศึกษาป ัจจุบัน และผู ้ที่ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมนิไดว้ิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการประเมนิ ดงัน้ี 
 คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในภาพรวม อยู่
ในระดบัดี (4.00) โดยจ าแนกตามองคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า คณะมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี
มาก จ านวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ด าเนินการ (5.00) องคป์ระกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานิสตินักศึกษา (5.00)  องค์ประกอบที่ 6 การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม (5.00) องคป์ระกอบที่ 7 การบ ร ิห ารและการจ ัดการ  ( 4.67 )  องค์ประกอบที่ 8 
การเงนิและงบประมาณ (5.00)   และองคป์ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ( 5.00 )  และ
ส าหร ับองค์ป ระกอบที่คณะมีผลการด า เนินงานอยู่ ใน ระดับดี  จ านวน 1 องค์ปร ะกอบ ได้แ ก่
องค์ป ระกอบที่  5 การบริก ารวิ ชาการแก่สังคม ( 4.00) และส าหร ับ องค์ประกอบที่คณะมีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดบัพอใช้ จ านวน 2 องคป์ระกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การเร ียนการสอน (3.13) 
และองคป์ระกอบที่ 4 การวิจยั (3.35)  
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของคณะ 

 
คณะผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครุศาสตร ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รอบ

การประเมินปี 2554 มรีายนามต่อไปน้ี  
  

1.  ผศ.ธงชัย สทิธกิรณ ์ ประธานกรรมการ 
(มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์) 

2.  อาจารย์สุจนิต ์ ธงถาวรสุวรรณ กรรมการ 
3.  อาจารย์นิมติ เหม่งเวหา กรรมการ 
4.  รศ.ดร.วิเชียร ชุตมิาสกุล กรรมการ 
5.  อาจารย์อจัฉรา ธารอุไรกุล กรรมการ 
6.  อาจารย์จติธกิร สุนทรศารทูล กรรมการ 
7.  ดร.ชเนนทร ์ มัน่คง กรรมการ 
8.  ผศ.ดร.วารชิ ศรลีะออง กรรมการ 
9.  นายสุดเขต แจง้กระจ่าง กรรมการ 
10.  นางสาวเยาวลกัษณ ์ ดารา กรรมการและเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 การจดัการศึกษาทางครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม เร ิม่ตน้เมื่อปี  พ.ศ. 2509 เป็นคณะฝึกหัดครูเทคนิค
ชัน้สูง พ.ศ. 2509-2515 เปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบัตรฝึกหัดครูเทคนิคชั ้นสูง (ปทส.) การศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 4 สาขาวิชา คอื สาขาวิชาเคร ื่องกล สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาไฟฟ้า และสาขาวิชาอุตสาหการ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2516-2517 คณะฝึกหัดครูเทคนิคชัน้สูงไดเ้ปลีย่นเป็นภาควิชาครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม แล ะ
ไดแ้บ่งเป็น 4 สาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร ื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรม
อุตสาหการ 
          ในปี พ.ศ.2517-2553 มกีารด าเนินงานภายใตค้ณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและวิทยาศาสตร ์ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2534 สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร ์ไดแ้ยกตวัเป็นคณะวิทยาศาสตร ์แต่ภาควิชาภาษาและสังคมยัง
สงักัดอยู่ในคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม ต่อมาปี พ.ศ. 2537 ภาควิชาภาษาและสังคม ได้แยกตัวไปเป็น
โครงการจดัตัง้คณะศิลปศาสตร ์และในปี พ.ศ. 2549 คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมได้เปลี่ยนชื่ อเป็น “คณะ
ครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี” ซึง่จดัการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพฒันาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ทางการศึกษา ผลติบัณฑติที่มคีวามรูค้วามสามารถ ทัง้ดา้นวิชาการและวิชาชีพ ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑติ (ค.อ.บ.) และครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมมหาบัณฑติ (ค.อ.ม.) ที่ผลติครูช่าง หรอืบุคลากรที่
สามารถจดัการฝึกอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม และมกีารฝึกสอนในโรงเร ียนหรือวิทยาลัยเทคนิค  ส่วน
หลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ (ทล.บ.) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
(วท.บ.) สาขาทางเทคโนโลยี มกีารฝึกปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ   
 คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี สอนระดบัปรญิญาตรจี านวน 11 หลักสูตร ปร ิญญาโท
จ านวน 7 หลกัสูตร และปรญิญาเอกจ านวน 1 หลกัสูตร ดงัน้ี 

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ประกอบดว้ยหลกัสูตร 11 หลกัสูตร ดงัน้ี 
1. หลกัสูตรครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร ื่องกล 
2. หลกัสูตรครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
3. หลกัสูตรครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
4. หลกัสูตรครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
5. หลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. หลกัสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 
7. หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑติ สาขาวิชามเีดยีทางการแพทย์และวิทยาศาสตร  ์
8. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพมิพแ์ละบรรจุภณัฑ ์
9. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอรป์ระยุกต -์มลัตมิเีดยี 
10. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีมเีดยี 
11. หลกัสูตรศิลปบัณฑติ สาขาวิชามเีดยีอาตส ์
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หลกัสูตรระดบัปริญญาโท ประกอบดว้ยหลกัสูตร 7 หลกัสูตร ดงัน้ี 
1. หลกัสูตรครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. หลกัสูตรครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร ื่องกล 
3. หลกัสูตรครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
4. หลกัสูตรครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
5. หลกัสูตรครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
6. หลกัสูตรครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรยีนรูแ้ละสื่อสารมวลชน 
7. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพมิพแ์ละบรรจุภณัฑ ์

หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก ประกอบดว้ยหลกัสูตร 1 หลกัสูตร ดงัน้ี  
 1. หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยี 
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 

4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 
คณะผู ้ป ระ เมินคุณภาพการศึกษาภาย ในได้ประ ชุมร่ว มกันเพื่ อก าหนดแผนการป ระ เมิน           

คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เพื่อว างแผนตรวจ เ ยี ่ย ม 
ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับวิธกีารเก็บข้อมูล หลกัฐาน ตลอดจนก าหนดเกณฑ์การ
ประเมนิให้สอดคลอ้งไปในทิศทางเดยีวกัน ทั ้ง น้ีคณะกรรมการได้แบ่งหน้าที่ความร ับผิดชอบ ของแต่ละ
องคป์ระกอบในรายงานการประเมนิตนเอง ดงัน้ี 
 องคป์ระกอบที่ 1, 7, 8 ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ธงชัย  สทิธกิร   

อาจารย์นิมติ เหม่งเวหา 
และผศ.ดร.วารชิ ศรลีะออง 

องคป์ระกอบที่ 2  ผูร้บัผดิชอบ รศ.ดร.วิเชียร  ชุตมิาสกุล   
อาจารย์จติธกิร  สุนทรศารทูล 

     และดร.ชเนนทร ์มัน่คง 
องคป์ระกอบที่ 3, 6, 9 ผูร้บัผดิชอบ อาจารย์อจัฉรา  ธารอุไรกุล  

และนางสาวเยาวลกัษณ ์ ดารา 
 องคป์ระกอบที่ 4, 5 ผูร้บัผดิชอบ อาจารย์สุจนิต ์ ธงถาวรสุวรรณ  

และนายสุดเขต แจง้กระจ่าง 
 นอกจากน้ี คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้นัดหมายเวลาตรวจประเมิน พร้อมให้
คณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศึกษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ที่
ไดร้บัมอบหมาย  
 

4.2 ระหว่างการประเมิน 
คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศึกษาภายในไดเ้ยี่ยมชมสถานที่จรงิของคณะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กับผูบ้รหิารของคณะ สมัภาษณอ์าจารย์ บุคลากร นักศึกษาปจัจุบัน และศิษย์เก่า ตลอดจนศึกษารายงาน
ประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยุทธ ์บันทึกข้อความ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ ตรวจสอบ
ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลยั เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนักศึกษา จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษา จ านวน
หลกัสูตร เป็นตน้ โดยในวันประเมนิคณะผูป้ระเมนิจะมกีารรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการให้แก่ผู ้บร ิหาร
และบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ 

 

4.3 ภายหลงัการประเมิน 
1. คณะสามารถยื่นเอกสารเพิม่เตมิตามที่ประธานคณะกรรมการประเมินเห็นชอบภายใน 7 วัน   

ท าการ นับจากวันประเมนิ 
2. คณะกรรมการฯ จะพจิารณาผลการประเมนิและจดัท ารายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ส่ง

ให้แก่คณะและงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 14 วันท าการ นับจากวันประเมนิ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

ตวับง่ช้ีคณุภาพ ตวัตัง้

ตวัหาร

ตวับง่ช้ี 1.1 8 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 2.1 5 ข้อ 2.00

48.00

115.00

17.00

115.00

ตวับง่ช้ี 2.4 7 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 2.5

ตวับง่ช้ี 2.6 7 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 2.7 6 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 2.8 4 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 3.1 7 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 3.2 6 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 4.1 7 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 4.2 6 ข้อ 4.00

8299765.00

112.00

ตวับง่ช้ี 5.1 5 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 5.2 4 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 6.1 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 7.1 7 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 7.2 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 7.3

ตวับง่ช้ี 7.4 6 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 8.1 7 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 9.1 9 ข้อ 5.00

รวมคะแนนการประเมิน 4.00

ร้อยละ 21

2 ข้อ (1,2)

3 ข้อ ( 3,4,5)

3 ข้อ (1,2,3)

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7)

5 ข้อ (1,2,3,4,5)

4 ข้อ (1,2,3,4)

9  ข้อ (1,2,3,4,5,6,7,8,9)

7  ข้อ ( 1,2,3,4,5,6,7)

5 ข้อ (1,2,3,4,5)

6 ข้อ ( 1,2,3,4,5,6)

5 ข้อ (1,2,3,4,5)

4 ข้อ ( 1,2,3,4)

4 ข้อ (1,3,4,5)

ตวับง่ช้ี 2.3

ตวับง่ช้ี 2.2 3.48

2.4614.78

41.74

คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

8  ข้อ (1,2,3,4,5,6,7,8)

ผลการด าเนินงาน

ตวับง่ช้ี 4.3 72,000บาท/คน 74105.04 2.06

คะแนนการประเมิน

 (ตามเกณฑ์ สกอ.)
เป้าหมาย

ร้อยละ 42

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

ผลลพัธ์

( %หรือสดัส่วน)
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

ผลการประเมิน

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 2 2.97 3.25 3.00 3.13 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 4 2.06 4.00 - 3.35 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   องคป์ระกอบท่ี 5 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 6 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 4.67 - 4.67 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุองคป์ระกอบ
2.67 4.29 3.00 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

องคป์ระกอบ หมายเหตุ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

I รวม OP

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
    .   -  .    การด าเนินงานระดับพอใช้
    .   -  .    การด าเนินงานระดับดี
    .   -  .    การด าเนินงานระดับดีมาก
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5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา (สกอ.) 

ผลการประเมิน

   มาตรฐานท่ี 1 - - 3.00 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   มาตรฐานท่ี 2

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี

       มาตรฐานท่ี 2 ข 2.67 4.11 - 3.75 การด าเนินงานระดบัดี

   มาตรฐานท่ี 3 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุมาตรฐาน
2.67 4.29 3.00 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

รวม 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

มาตรฐานการอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
    .   -  .    การด าเนินงานระดับพอใช้
    .   -  .    การด าเนินงานระดับดี
    .   -  .    การด าเนินงานระดับดีมาก
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

ผลการประเมิน

  ด้านนักศึกษา

  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 4.33 3.00 4.14 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านกระบวนการภายใน - 4.13 - 4.13 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านการเงิน 2.06 5.00 - 3.53 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านบคุลากรการเรียนรู้

  และนวตักรรม
2.97 4.50 - 3.73 การด าเนินงานระดบัดี

  เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

  ของทกุมมุมอง
2.67 4.29 3.00 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

  ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

รวม 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

มมุมอง

ด้านการบริหารจดัการ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
    .   -  .    การด าเนินงานระดับพอใช้
    .   -  .    การด าเนินงานระดับดี
    .   -  .    การด าเนินงานระดับดีมาก
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  

ผลการประเมิน

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ

   และความพร้อม

   ในการจดัการศึกษา

   (1) ด้านกายภาพ - - - - กรอกคะแนนผิด? ตรวจสอบใหม่

   (2) ด้านวิชาการ 2.97 2.67 - 2.79 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.80 - 4.80 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของมาตรฐานท่ี 1
2.97 4.11 - 3.90 การด าเนินงานระดบัดี

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ

   ตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 5.00 3.00 4.50 การด าเนินงานระดบัดี

   (2) ด้านการวิจยั 2.06 4.00 - 3.35 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   (3) ด้านการให้บริการ

        ทางวิชาการแก่สงัคม
- 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   (4) ด้านการท านุบ ารงุ

        ศิลปะและวฒันธรรม
- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของมาตรฐานท่ี 2
2.06 4.50 3.00 4.11 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุมาตรฐาน
2.67 4.29 3.00 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

   0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน
   1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง
    .   -  .    การด าเนินงานระดับพอใช้
    .   -  .    การด าเนินงานระดับดี
    .   -  .    การด าเนินงานระดับดีมาก
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5.6 รายงานผลการประเมินตามตวับ่งช้ีของ สมศ. 

ตวัตัง้ / ตวัหาร ผลลพัธ์

ตวับ่งชีท้ี ่1

ตวับ่งชีท้ี ่2

คณะประเมนิตนเอง รอ้ยละ 40 63.25/145 43.62 บรรลเุป้าหมาย 5.00

คณะกรรมการ

ประเมนิ
63.25/145 43.62 บรรลเุป้าหมาย 5.00

คณะประเมนิตนเอง รอ้ยละ 90 12.50/13 96.15 บรรลเุป้าหมาย 5.00

คณะกรรมการ

ประเมนิ
12.50/13 96.15 บรรลเุป้าหมาย 5.00

5.00

5.00

คณะประเมนิตนเอง รอ้ยละ 20 บรรลเุป้าหมาย 5.00

คณะกรรมการ

ประเมนิ
บรรลเุป้าหมาย 5.00

คณะประเมนิตนเอง รอ้ยละ 20 33/115 28.7 บรรลเุป้าหมาย 5.00

คณะกรรมการ

ประเมนิ
30/115 26.08 บรรลเุป้าหมาย 5.00

คณะประเมนิตนเอง รอ้ยละ 10 1/115 0.87 ไมบ่รรลเุป้าหมาย 0.43

คณะกรรมการ

ประเมนิ
0.50/115 0.43 ไมบ่รรลเุป้าหมาย 0.22

3.48

3.41

คณะประเมนิตนเอง รอ้ยละ 30 12/20 60 บรรลเุป้าหมาย 5.00

คณะกรรมการ

ประเมนิ
12/20 60 บรรลเุป้าหมาย 5.00

คณะประเมนิตนเอง ปฏิบตัไิด ้4ขอ้ บรรลเุป้าหมาย 5.00

คณะกรรมการ

ประเมนิ
บรรลเุป้าหมาย 5.00

5.00

5.00

คณะประเมนิตนเอง ปฏิบตัไิด ้4ขอ้ บรรลเุป้าหมาย 5.00

คณะกรรมการ

ประเมนิ
บรรลเุป้าหมาย 5.00

คณะประเมนิตนเอง ปฏิบตัไิด ้4ขอ้ บรรลเุป้าหมาย 5.00

คณะกรรมการ

ประเมนิ
บรรลเุป้าหมาย 5.00

5.00

5.00

4.49

4.47

ตวับ่งชีท้ี ่12

ตวับ่งชีท้ี ่13

คณะประเมนิตนเอง ≥ 4.50 450/115 3.91 ไมบ่รรลเุป้าหมาย 3.26

คณะกรรมการ

ประเมนิ
437/115 3.80 ไมบ่รรลเุป้าหมาย 3.17

3.26

3.17

ตวับ่งชีท้ี ่15

4.37

4.34

คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

ตวับ่งชีท้ี ่14

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั (คณะกรรมการประเมิน)

คะแนนเฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี  (คณะกรรมการประเมิน)

ด้านคณุภาพบณัฑิต

ด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค์

ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั

ด้านการพฒันาและประกนัคณุภาพภายใน

ด้านการบริการวิชาการ

ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริการวิชาการ (คณะกรรมการประเมิน)

ตวับ่งชีท้ี ่11

ตวับ่งชีท้ี ่10

5 ขอ้ (1,2,3,4,5)

5 ขอ้ (1,2,3,4,5)

ค่าเฉล่ียกลุม่ตวับง่ช้ีพนัธกิจหลกัของสถานศึกษา (ตวับง่ช้ี 1 – 11)  (คณะกรรมการประเมิน)

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม (คณะกรรมการประเมิน)

เหตผุลในการปรบัคะแนนการประเมิน

ตวับ่งชีท้ี ่3

ตวับ่งชีท้ี ่4

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านคณุภาพบณัฑิต (คณะกรรมการประเมิน)

ตวับ่งชีท้ี ่7

ตวับ่งชีท้ี ่6

ตวับ่งชีท้ี ่5

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์(คณะประเมินตนเอง)

23.75/115 = 20.65

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริการวิชาการ (คณะประเมินตนเอง)

23.75

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์(คณะกรรมการประเมิน)

ตวับ่งชีท้ี ่9

ตวับ่งชีท้ี ่8

5 ขอ้ (1,2,3,4,5)

ตวับง่ช้ี

คณุภาพ
เป้าหมาย

ผลด าเนินการ
บรรลเุป้าหมาย

คะแนน

ประเมิน

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านคณุภาพบณัฑิต (คณะประเมินตนเอง)

คะแนนเฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี (คณะประเมินตนเอง)

ค่าเฉล่ียกลุม่ตวับง่ช้ีพนัธกิจหลกัของสถานศึกษา (ตวับง่ช้ี 1 – 11) (คณะประเมินตนเอง)

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม (คณะประเมินตนเอง)

ปฏิบตัไิด ้5 ขอ้

ปฏิบตัไิด ้5 ขอ้

ปฏิบตัไิด ้5 ขอ้

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั (คณะประเมินตนเอง)
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5.7 จุดแขง็ / แนวทางเสริมจุดแขง็ จุดท่ีควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ตามรายองค์ประกอบ
คุณภาพ 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์ และแผนด าเนินการ 
 

จุดแขง็  

 มกีารจดัท าแผนผงักระบวนการพฒันาแผนเพื่อแสดงความเชื่อมโยงระบบ และกระบวนการที่ชัดเจน 
 มกีระบวนการถ่ายทอดความรู ้และการมส่ีวนร่วมในการบริหารจ ัดการของบุคลากรผ่านการสัมมนา

คณะฯ ถงึ 2 วาระต่อปี 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ในระดบัแผนกลยุทธข์องคณะฯ ควรระบุผูร้บัผดิชอบที่ชัดเจน เพื่อเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัตกิารประจ าปี  

 ควรแนบเอกสารลงนามเข้าร่วมประชุม ประกอบรายงานการประชุม 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 

จุดแขง็  

 มนีโยบายพฒันาอาจารย์และบุคลากรที่ชัดเจน 

 การเรยีนการสอนมกีารบูรณาการกับงานจรงิ หรอืกรณศีึกษา เช่นโครงการความร่วมมอืกับการรถไฟ 
 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 ควรมรีะบบส่งเสรมิให้บุคลากรสามารถพฒันาตนได ้ (หลายท่านมภีาระงานมาก) และมกีารตดิตามผล
อย่างชัดเจน 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

 มแีผนการท างานยังไม่ชัดเจน ( มเีฉพาะ Do กับ Check) 

 ให้ด าเนินการตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร และ  TQF อย่างครบถว้น 
 ควรมแีผนการอบรมอาจารย์ประจ าให้ครบทัง้อาจารย์ที่เป็นลูกจา้งมหาวิทยาลยั และอาจารย์ประจ า

ศูนย์ฯ 
  

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมกีารท าแผนให้ชัดเจน โดยน าผลการประเมนิมาใช้ในการท าแผน ครบวงจร PDCA 

 ควรศึกษาเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร และ TQF ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 

 ท าแผนพฒันาอาจารย์ประจ าให้ครบทุกประเภท 
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องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 

จุดแขง็  

 คณะมรีะบบและกลไกการให้ค าปรกึษาและบรกิารดา้นข้อมูลข่าวสารเพื่อพฒันานักศึกษาในหลากหลาย
ช่องทาง 

 คณะมกีารน า social network มาเป็นเคร ื่องมือช่วยให้ค าปร ึกษาแก่นักศึกษาสอดคล้องกับสังคมใน
ปจัจุบันในยุคดจิติอล  

 คณะมกีารน าผลการประเมนิกิจกรรม/ โครงการ ไปปรบัปรุงแผน หรอืกิจกรรม โดยระบุไว้ในการเขียน
ขอเสนอโครงการที่ชัดเจน 
 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 คณะควรปรบัปรุงและเพิม่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ดา้นวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าให้มากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

 คณะควรจดักิจกรรมที่ให้ศิษย์เก่า ไดถ้่ายทอดประสบการณว์ิชาชีพกับนักศึกษารุ่นน้องให้มากขึ้น และ
ขยายกลุ่มศิษย์เก่าใน social network ให้ครอบคลุมทุกภาควิชา 

 ควรมกีารสนับสนุนให้นักศึกษามกีารสรา้งเครอืข่ายพฒันาคุณภาพภายในคณะและระหว่างคณะอย่าง
เป็นรูปธรรมโดยมกีิจกรรมที่ชัดเจน 

 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 แบบประเมนิผลการสนับสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัหรอืงานสรา้งสรรค์ ยังขาดการแจกแจงรายละเอียด
ของดา้นที่ประเมนิ ท าให้คณะไม่สามารถน าผลที่ไดจ้ากการประเมนิไปใช้ในการปรบัปรุงหร ือพัฒนาการ
สนับสนุนงานวิจยัหรอืงานสรา้งสรรคไ์ด  ้

 
ข้อเสนอแนะ 

 ควรพัฒนาแบบประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด ้านงานวิจ ัย หร ืองานสร้างสรรค์โดยการเพิ่ม
รายละเอยีดที่วัดคุณภาพของดา้นที่ประเมนิ 
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องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 

จุดแขง็  

 มคีู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาองคป์ระกอบที่ 5 การบรกิารวิชาการแก่สังคม ซึ่งสามารถใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัตงิานและการประกันคุณภาพดา้นการบรกิารวิชาการแก่สงัคม 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 

 ถงึแมก้ารประเมนิรอบปี 2554 จะเป็นปีแรกที่คณะมปีระเมนิการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ
เรยีนการสอนและการวิจยัที่ชัดเจนและเป็นระบบ แต่คณะก็มขี้อมูลและหลักฐานที่เห็นแนวทางการน า
ผลการประเมนิมาปรบัปรุงการบูรณาการงานดงักล่าวบรรจุในแผนการด าเนินงานปี 2555 โดยคณะได้
เพิม่ตวัชี้วัดเชิงคุณภาพเพื่อวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการให้บรกิารวิชาการ นอกเหนือจากตัวชี้วัดเชิง
ปรมิาณ ดงันัน้ในปีถดัไปคณะจงึควรมีการรายงานผลความส าเร ็จของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ให้บรกิารวิชาการทัง้ในมติกิารบูรณาการร่วมกับการเรยีนการสอนและการวิจยั  
 
ข้อเสนอแนะ 

 ควรก าหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนของการด าเนินโครงการให้ครอบคลุมการประเมินผล และปรับปรุง
การบูรณาการการเรยีนการสอนและการวิจยักับการบรกิารวิชาการ 

 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
  

จุดแขง็  

 คณะมกีารบูรณาการดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอนในหลากหลายรายวิชา 
และมผีลงานเป็นที่ประจกัษ ์

 
แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 คณะควรเพิม่โครงการ หรอืรายวิชาที่มกีารบูรณาการดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
เรยีนการสอน ให้ครอบคลุมทุกหลกัสูตร และระบุในแผนการสอน มคอ.3 ให้ชัดเจน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 การประเมนิผลส าเรจ็ของการบูรณาการดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับก ารเร ียนการสอน มี
ในเชิงปรมิาณ จงึควรเน้นการประเมนิในเชิงคุณภาพ เช่น  ประโยชน์ที่นักศึกษาที่ได ้ร ับจากการบูรณา
การ เพื่อน าผลการประเมนิมาปรบัปรุงในการสอนครัง้ต่อไป และระบุในรายงานรายวิชา มคอ.5 ให้
ชัดเจน 
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องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ควรมกีารสรุปผลการประเมนิการบรหิารงานของผูบ้รหิารคณะฯ และน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงการ
บรหิารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 

จุดแขง็  

 คณะฯ มกีารจดัท าแผนกลยุทธท์างการเงนิที่ชัดเจน และครอบคลุมทุกพนัธกิจ ตามแผนกลยุทธข์อง
มหาวิทยาลยัฯ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 การเขียนรายงานควรเขียนให้เห็นล าดบัขัน้ตอนของการปฏิบัต ิงานที่ชัดเจน และควรแนบหลักฐานที่
สอดคลอ้งกับเน้ือหาที่ไดน้ ามาอา้งองิ 

 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 

จุดแขง็  

 คณะมรีะบบกลไกการบรหิารงานประกันคุณภาพที่ด  ี

 บุคลากรในคณะตระหนักและมส่ีวนร่วมในงานประกันคุณภาพอย่างดี โดยมีการจ ัดแบ่งหน้าที่ความ
รบัผดิชอบในรายองคป์ระกอบอย่างทัว่ถงึ 

  
จุดท่ีควรพัฒนา 

 คณะควรอา้งองิเอกสาร หลกัฐานให้สอดคลอ้งกับตวัชี้วัด ในบางองคป์ระกอบ  
 
ข้อเสนอแนะ 

 คณะควรใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนในการจดัเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการสบืคน้
และอา้งองิในภายหลงั 
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5.8 ข้อสรุปตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอา้งองิของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ตามองคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า คณะมีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉล่ีย 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้  พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.29 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 3.00 และตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 2.67 ทั ้ง น้ี 
เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมินอยู่
ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพียงตัว
บ่งชี้เดยีว  

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.13  เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 3.25  รองลงมาคอืตวับ่งชี้ด ้าน
ผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 3.00 และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 2.97 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดับดีมาก  มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว  

องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจัย คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 3.35  เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.00  รองลงมาคอืตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัย
น าเข้า มคี่าเฉลีย่ 2.06 

องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม คณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว  

องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะมีผลการประเมินอยู่ ในระดับดีมาก  มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว  

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.67 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว มคี่าเฉลีย่ 4.67  

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 
5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว  

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า มตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว  
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5.9 ข้อสรุปตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอิงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.29  รองลงมา 
คอื ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 3.00 และตวับ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 2.67 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนก
ตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  

มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.00 โดยมีต ัวบ่งชี้
ดา้นผลผลติเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานย่อย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.50 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ เพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
2.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 3.75 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด ้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
4.11 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 2.67 
 มาตรฐานด้านการสร้า งและพัฒนาสังคมฐานความรู้  มีผลการประเมินอยู่ ในระดับดี          
มคี่าเฉลีย่ 4.50 โดยมตีวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 
5.10 ข้อสรุปตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอิงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มุมมองดา้นการบรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.29  รองลงมา 
คอื ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 3.00 และตวับ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 2.67 ทั ้ง น้ี เมื่อจ าแนก
ตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.14
เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้  พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.33 รองลงมา ค ือ          
ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 3.00  
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.13  เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ เพยีงตวับ่งชี้เดยีว      

มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่  3.53 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัว
บ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากัน 5.00 รองลงมา ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มี
ค่าเฉลีย่ 2.06 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.73
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.50 รองลงมา ค ือ ตัว
ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 2.97 
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5.11 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบันอดุมศึกษา 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิงของคณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.29 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 3.00 และตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 2.67 ทั ้ง น้ี 
เมื่อจ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีมาก มคี่าเฉลีย่ 2.60 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
2.83 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 2.57 และตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 2.00 เมื่อ
พจิารณารายดา้นย่อย พบว่า 

1. ดา้นกายภาพ (รอผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั) 
2. ดา้นวิชาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 2.79 เมื่อจ าแนกตาม

ประเภทตัวบ่งชี้  พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 2.97 รองลงมา ค ือ ตัวบ่งชี้ด ้าน
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 2.67  

3. ดา้นการเง ิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.80 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
  มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.11 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้  พบว่า ตัวบ่งชี้ด ้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.50 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 3.00  และตัวบ่งชี้ด ้านป ัจจ ัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ย 2.06 เมื่อ
พจิารณารายดา้นย่อย พบว่า 

1. ดา้นผลติบัณฑิต  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตัวบ่งชี้ด ้านผลผลิต มี
ค่าเฉลีย่ 3.00  

2. ดา้นการวิจยั มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ มีค่าเฉลี่ย 3.35 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ดา้นปจัจยัน าเข้า 
มคี่าเฉลีย่ 2.06 

3. ดา้นการให้บร ิการทางวิชาการแก่สังคม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย 
4.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

4. ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ย 
5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
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5.12 ข้อสรุปภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

จุดแขง็  

 มอีาจารย์รุ่นใหม่จ านวนมากขึ้น ซึง่จกัเป็นแรงขับเคลื่อนการเจรญิก้าวหน้าของคณะในอนาคตต่อไป  
 
 แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 ควรส่งเสรมิงานวิจยัของอาจารย์ เพื่อให้สามารถเผยแพร่ในแหล่งตพีมิพท์ี่สบืคน้ได้ในฐานข้อมูล ISI ได ้
 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

 ควรก ากับการจดัการการศึกษา ที่ศูนย์ภายนอกที่ต ัง้หลกัให้ไดม้าตรฐาน 
 
 ข้อเสนอแนะ 

 ควรลดเลกิ การเปิดการเรยีนการสอน ณ ศูนย์ภายนอก เพราะ Supply มมีากกว่า Demand แลว้ 
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ส่วนท่ี  6 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
วิธปีฏิบัตทิี่ด ี/ นวัตกรรมของคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี มดีงัน้ี  
 

องคป์ระกอบท่ี 2. 

 ควรส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของอาจารย์ประจ าและบุคลากรทุกคนในการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผ่าน 
ICT 

องคป์ระกอบท่ี 3.  

 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านรายการ E-Radio  

 มโีครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสรมิ สนับสนุนให้นักศึกษาไดเ้รยีนรูป้ระสบการณ์จร ิงจากภาคอุตสาหกรรม 
การฝึกงาน การดูงาน 
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