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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2556 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหีลกัสูตรรวมทัง้สิ้น 19 

หลกัสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดบัปริญญาตรี 11 หลักสูตร หลักสูตรระดบัปริญญาโท 7 หลักสูตร และ
หลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก 1 หลกัสูตร มจี านวนนักศึกษารวมทัง้สิ้น 4,463 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดบั
ปรญิญาตร ีจ านวน 3,811 คน ระดบัปรญิญาโท จ านวน 601 คน และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 51 คน 
ตลอดจนมผีู้ส าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2555 รวมทัง้สิ้น 1,146 คน แบ่งเป็นระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 
866 คน ระดบัปรญิญาโท จ านวน 277 คน และระดบัปรญิญาเอก 3 คน นอกจากนี้คณะมบีุคลากรรวมทัง้สิน้ 
154.5 คน (รวมลูกจา้งชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานที่ปฏบิตั ิแบ่งเป็นบุคลากรที่เป็นอาจารยแ์ละ
นกัวจิยั จ านวน 111.5 คน และบุคลากรสายสนบัสนุน จ านวน 43 คน 
 
 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของคณะ รอบการประเมนิปี 2556 คณะผู้ประเมนิได้
ศกึษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอ้างองิต่างๆ ของคณะอย่างละเอยีด พรอ้มทัง้ได้
ตรวจเยีย่มพื้นที่จดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารวชิาการของคณะ ตลอดจนได้รบัทราบขอ้มูล ข่าวสาร
การด าเนินงานของคณะจากคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาปจัจุบัน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน                 
โดยคณะกรรมการประเมนิไดว้เิคราะหผ์ลการด าเนินงาน และสรปุผลการประเมนิ ดงันี้ 
 
 คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมผีลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในภาพรวม อยู่
ในระดบัดี (4.13) โดยจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี
มาก จ านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ
ด าเนินการ (5.00) องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (5.00) องค์ประกอบที่ 7 การ
บรหิารและการจดัการ (5.00)  และองค ์ประกอบที ่ 8  การเงนิและงบประมาณ (5.00)  ส าหรบั
องค์ประกอบที่คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องคป์ระกอบที ่2 
การผลติบณัฑติ (3.84) องคป์ระกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานักศกึษา (4.50) องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพ (4.00) และส าหรบัองค์ประกอบที่คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัพอใช้ 
จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั (3.26) และองค์ประกอบที่ 5 การบรกิาร
วชิาการแก่สงัคม (3.50)  
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในมหาวิทยาลยั 

 
คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยั ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลย ีรอบการประเมนิปี 2556 มรีายนามต่อไปนี้  
 

1.  รศ.ดร.ณรงค ์ อยูถ่นอม ประธานกรรมการ 
(ม.ศรปีทุม) 

2.  ผศ.ดร.ฤด ี นิยมรตัน์ กรรมการ  
(ม.ราชภฎัสวนสุนนัทา) 

3.  คุณเทวนิทร ์ จนัทรศ์กัดิ ์ กรรมการ  
(ม.พระจอมเกลา้พระนครเหนือ) 

4.  รศ.ดร.เศรษฐภทัร ชนิวริยิสทิธิ ์ กรรมการ  
5.  ผศ.สนัน่ สระแกว้ กรรมการ  
6.  ดร.บุษเกตน์ อนิทรปาสาน กรรมการ  
7.  คุณศุภาพชิญ ์ โชตโิก เลขานุการ 
8.  คุณสุทธพิงษ์ โสภา เลขานุการ 
9.  คุณจรญัญา แสงทอง เลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี(มจธ.) 
เริม่ต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2509 ใช้ชื่อว่า “คณะฝึกหดัครเูทคนิคชัน้สูง” ซึ่งเปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัร
ฝึกหดัครูเทคนิคชัน้สูง (ปทส.) ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2533 ได้ปรบัเปลี่ยนเป็น “ภาควชิาครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม” มี 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และ
วศิวกรรมอุตสาหการ ซึ่งด าเนินงานภายใต้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ รวมทัง้ได้เปิด
ภาควชิาครศุาสตรเ์ทคโนโลยเีพื่อเตมิศกัยภาพดา้นการพฒันาการเรยีนการสอนดว้ยสื่อสมยัใหม่ พ.ศ. 2534 
สาขาวชิาทางวทิยาศาสตรไ์ดแ้ยกตวัเป็นคณะวทิยาศาสตร ์แต่ภาควชิาภาษาและสงัคมยงัสงักดัอยู่ในคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม จนกระทัง่ภาควิชาภาษาและสงัคม ได้แยกตัวไปเป็นโครงการจดัตัง้คณะศิลปะ
ศาสตร์ คณะฯจงึได้จดัตัง้ “คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม” โดยการผลติบณัฑติ “ครชู่าง” สนองความ
ต้องการของระบบอาชีวศึกษา และพัฒนาคุณภาพของช่างเทคนิคให้ภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
ภาควชิาครุศาสตรเ์ครื่องกล ภาควชิาครุศาสตรโ์ยธา ภาควชิาครุศาสตรไ์ฟฟ้า และภาควชิาครุศาสตรอุ์ตสา
หการ โดยเปิดหลกัสูตรครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ (ค.อ.บ.) สาขาวศิวกรรมดา้นต่างๆ ทัง้ 4 ดา้น พ.ศ. 
2535 คณะฯ ไดเ้ปิดสอนระดบัปรญิญาโทดว้ยหลกัสูตรครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมมหาบณัฑติ (ค.อ.ม.) ในสาขา
วศิวกรรมทัง้ 4 ด้าน พ.ศ. 2538 คณะฯ ได้เปิดภาควิชาเทคโนโลยกีารพิมพ์ เพื่อการผลติต าราและสื่อ
สิง่พมิพ์เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้ พ.ศ. 2540 คณะฯ เป็นผู้บุกเบกิในการเปิดหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
(วท.บ.) สาขาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยุกต์-มลัตมิเีดยี เพื่อสนับสนุนการพฒันาสื่อการเรยีนการสอน และ
เพิม่ศกัยภาพการผลติสื่อสมยัใหม่ในยุคดจิติอล พ.ศ. 2546 คณะฯ ได้เริม่สรา้งความมอืกบัส านักงานการ
อาชวีศกึษาในการพฒันาบุคลากรในระดบับณัฑติศกึษา จงึเป็นจุดก าเนิดของการจดัการศกึษานอกพืน้ทีเ่ป็น
ครัง้แรก ณ จงัหวดันครราชสมีา และต่อมา ณ จงัหวดัราชบุร ีหนองคาย สุราษฏรธ์านี ตามล าดบั โดยใช้
หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑติ (ค.อ.ม.) พ.ศ. 2547 คณะฯ ได้ปรบัเปลี่ยนชื่อจาก “คณะครุ
ศาสตรอุ์ตสาหกรรม” เป็น “คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี”  
 

นอกจากนี้ คณะฯ ไดค้ านึงถงึการพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ในการสรา้งสรรค์
นวตักร จงึมกีารเปิดสอนในระดบัปรญิญาเอกดว้ยหลกัสูตร ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขานวตักรรมการเรยีนรู้
ทางเทคโนโลย ีพ.ศ. 2551 คณะฯ เปิดหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑติ (ทล.บ.) สาขาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
เพื่อพฒันาบุคลากรเฉพาะทางโดยมุ่งเน้นการปฏบิตัิจรงิ การเสรมิความเข้มแขง็ในการปฏบิตัเิฉพาะทาง 
และเพิม่ช่องทางในการตดิต่ออุตสาหกรรมเพื่อการพฒันาประเทศ โดยได้ท าความร่วมมอืทางวชิาการกบั
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และ
วทิยาลยัเทคนิคท่าหลวงซเีมนต์ไทยนุสรณ์ จงัหวดัสระบุร ีพ.ศ. 2553 คณะฯ มภีารกจิส าคญัในการพฒันา
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บุคลากรใหก้บัภาคอุตสาหกรรมหลายแห่ง ไดแ้ก่ การท าความร่วมมอืกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย บรษิทั
ศรไีทยซุปเปอรแ์วรจ์ ากดั และบรษิทั เอส เอน็ ซ ีฟอรเ์มอรจ์ ากดั (มหาชน)  

 

 ปจัจุบนัคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี
มจธ. ได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 10 หน่วยงาน คือ ภาควชิาครุศาสตร์โยธา ภาควชิาครุศาสตร์เครื่องกล 
ภาควชิาครุศาสตรไ์ฟฟ้า ภาควชิาครุศาสตรอุ์ตสาหการ ภาควชิาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศกึษา ภาควชิา
เทคโนโลยกีารพมิพแ์ละบรรจุภณัฑ ์สาขาวชิาคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการร่วมบรหิาร
หลกัสูตรมเีดยีอาตส์และเทคโนโลยมีเีดยี ศูนยบ์รกิารทางการศกึษานอกพื้นที่ และส านักงานคณบด ีคณะ        
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหีน้าที่หลกั คอื ผลติบณัฑติทางด้านเทคโนโลยทีี่มคีุณภาพเพื่อ
สนองตอบความต้องการของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน โดยเปิดสอนในระดบัปรญิญาตรจี านวน 11
หลกัสตูร ระดบัปรญิญาโท จ านวน 7 หลกัสตูร และระดบัปรญิญาเอกจ านวน 1 หลกัสตูร ดงันี้ 
 

ระดบัปริญญาตรี 
ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑติ  
(ค.อ.บ.) 5 ปี 

สาขาวศิวกรรมโยธา 
สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล 
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ 

เทคโนโลยบีณัฑติ 
(ทล.บ.) 4 ปี 
 

สาขาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  
สาขาเทคโนโลยกีารศกึษาและสื่อสารมวลชน 
สาขาวชิามเีดยีทางการแพทยแ์ละวทิยาศาสตร ์

วทิยาศาสตรบณัฑติ  
(วท.บ.)  4 ปี 
 

สาขาเทคโนโลยกีารพมิพแ์ละบรรจุภณัฑ ์
สาขาวทิยาการคอมพวิเตอรป์ระยกุต์- มลัตมิเีดยี 
สาขาวชิาเทคโนโลยมีเีดยี 

ศลิปบณัฑติ (ศล.บ.) 4 ปี สาขาวชิามเีดยีอาตส ์
ระดบับณัฑิตศึกษา 

ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมมหาบณัฑติ         
(ค.อ.ม.) 2 ปี 

สาขาวศิวกรรมโยธา 
สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล 
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 
สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ 
สาขาคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สาขาเทคโนโลยกีารศกึษาและสื่อสารมวลชน 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  
(วท.ม.) 2 ปี 

สาขาเทคโนโลยกีารพมิพแ์ละบรรจุภณัฑ ์

ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ (ปรด.) 
เรยีน 3 ปี 

สาขานวตักรรมการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลย ี
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ตารางแสดงแนวคิดและบริบทของคณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 

วิสยัทศัน์ พฒันาผูส้รา้งนวตักร สรา้งสรรคน์วตักรรม ชัน้น าในระดบัโลก 
ปรชัญา สามารถอย่างสงา่งาม สามารถอยา่งองอาจ สามารถอย่าง

ปราดเปรือ่ง 
SMART (S = Success, M = Moral, A = Attitude, R = Reality, 
and T = Trust) 

พนัธกิจ สามารถ สรา้งคนดมีคีุณธรรม สามารถ สรา้งผูน้ านวตักรรม 
วชิาการ งานวจิยั  
สามารถ สรา้งองคก์รกา้วไกลใฝเ่รยีนรู ้

นโยบายด้านการศึกษา 
นโยบายด้านวิจยั/บริการวิชาการ 
นโยบายด้านการพฒันาองคก์ร 

เป็นผูน้ าดา้นการพฒันาการเรยีนการสอนแบบเชงิรกุ 
เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นนวตักรรมการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลย ี
เป็นองคก์รใฝเ่รยีนรู ้

จดุประสงค ์ เพื่อผลติครชู่างป้อนแก่ระบบอาชวีศกึษาหรอืหน่วยงานทัง้ภาครฐั
และเอกชน 
และผลตินกัเทคโนโลยป้ีอนแก่ภาคธุรกจิหรอืภาคอุตสาหกรรม 

สมรรถนะหลกั การพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอน การวจิยั และการบรกิารทาง
วชิาการ  
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของภาคการศกึษาและ
ภาคอุตสาหกรรม 

เอกลกัษณ์ ปฏบิตัไิด ้ถ่ายทอดได ้พฒันาและสรา้งสรรคน์วตักรรมการเรยีนรู้
และเทคโนโลยไีด ้

อตัลกัษณ์  เป็นผูช้ านาญการในการใชแ้ละประยกุตเ์ทคโนโลย ีเป็นนกัฝึกอบรม
เพื่องานอุตสาหกรรมและ/หรอืเป็นผูน้ าในการพฒันาการ
อาชวีศกึษา 

ค่านิยม เป็นมอือาชพี และมคีุณธรรมจรยิธรรม 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีตัง้อยู่ที่อาคารเรยีนรวม 3 ส่วนโครงการร่วมบรหิาร
หลกัสูตร (มเีดยี) ไดแ้ยกตวัออกไปจดัตัง้ทีว่ทิยาเขตบางขุนเทยีน ภายในอาคารเรยีนรวม 3 (9 ชัน้) มพีืน้ที่
ทัง้สิน้ 18,759 ตารางเมตร ประกอบดว้ยโรงประลองฝึกปฏบิตักิารดา้นต่างๆ อยู่ชัน้ 1 ซึง่มลีานกจิกรรมและ
รา้นบรกิารถ่ายเอกสาร ชัน้ 2 เป็นทีต่ ัง้ของส านกังานคณบด ีตัง้แต่ชัน้ที ่3 ขึน้ไปเป็นทีต่ ัง้ของภาควชิาต่างๆ 
ซึ่งประกอบด้วยส านักงาน ห้องเรยีน ห้องฝึกปฏบิตัิการเฉพาะทาง ห้องกลุ่มวจิยั ห้องพกัอาจารย์ ห้อง
ประชุม ลานกจิกรรม หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์หอ้งส่งเสรมิการเรยีนรู ้ระบบสญัญาณอนิเทอรเ์น็ตไรส้าย 
ระบบแสงสว่าง ระบบปรบัอากาศหรอืระบายอากาศ ฯลฯ 
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัไดป้ระชุมร่วมกนัเพื่อก าหนดแผนการประเมนิ           
คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ีในวนัที ่24 - 25 กนัยายน พ.ศ. 2557 เพื่อวางแผนตรวจเยี่ยม 
ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัวธิกีารเก็บขอ้มูล หลกัฐาน ตลอดจนก าหนดเกณฑก์าร
ประเมนิให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั ทัง้นี้คณะกรรมการได้แบ่งหน้าที่ความรบัผิดชอบของแต่ละ
องคป์ระกอบในรายงานการประเมนิตนเอง ดงันี้ 

 
องคป์ระกอบที ่1, 6, 7, 8, 9 ผูร้บัผดิชอบ รศ.ดร.ณรงค ์ อยูถ่นอม   

ดร.บุษเกตน์  อนิทรปาสาน  
องคป์ระกอบที ่2   ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ดร.ฤด ี นิยมรตัน์ 

ผศ.สนัน่  สระแกว้ 
องคป์ระกอบที ่3, 4, 5  ผูร้บัผดิชอบ รศ.ดร.เศรษฐภทัร  ชนิวริยิสทิธิ ์

คุณเทวนิทร ์ จนัทรศ์กัดิ ์
 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัได้นัดหมายเวลาตรวจประเมนิ 
พรอ้มใหค้ณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศกึษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองคป์ระกอบและตวั
บ่งชีท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย  
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในไดเ้ยีย่มชมสถานทีจ่รงิของคณะ แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบั
ผู้บรหิารของคณะ สมัภาษณ์อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปจัจุบนั และศิษย์เก่า ตลอดจนศึกษารายงาน
ประจ าปี รายงานการประชุม แผนกลยุทธ ์บนัทกึขอ้ความ ระเบยีบ และประกาศต่าง ๆ ของคณะ ตรวจสอบ
ขอ้มลูสารสนเทศของมหาวทิยาลยั เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนกัศกึษา จ านวนผูส้ าเรจ็การศกึษา จ านวน
หลักสูตร เป็นต้น โดยวันสุดท้ายของการประเมินจะมีกระบวนการ close meeting ซึ่งเป็นกลไกการ
แลกเปลีย่นเอกสารหรอืหลกัฐานอา้งองิ ระหว่างผูบ้รหิารและผูเ้กีย่วขอ้งของคณะและคณะกรรมการประเมนิ
คุณภาพ เพื่อใหเ้กดิกระบวนการพจิารณาผลการประเมนิทีเ่หน็พอ้งรว่มกนั  

 
4.3 ภายหลงัการประเมิน 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัจดัท ารายงานผลการประเมนิฉบบัสมบูรณ์ที่มี
การระบุขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุพฒันาใหแ้ก่คณะและมหาวทิยาลยัภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประเมนิ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 

5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 

  
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน 
 (ตามเกณฑ ์สกอ.) 

ตวับง่ช้ีคณุภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ ์
( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

ตวับง่ช้ี 1.1 8 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8 (8 ข้อ) 5.00 
ตวับง่ช้ี 2.1 7 ข้อ 1,2 (2ข้อ)  2.00 

ตวับง่ช้ี 2.2 ร้อยละ 60 
55.00 

49.77 4.15 
110.50 

ตวับง่ช้ี 2.3 ร้อยละ 30 
18.00 

16.29 2.72 
110.50 

ตวับง่ช้ี 2.4 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 (7ข้อ) 5.00 
ตวับง่ช้ี 2.5       
ตวับง่ช้ี 2.6 7 ข้อ 1,3,4,5  (4ข้อ) 3.00 
ตวับง่ช้ี 2.7 6 ข้อ 1,2,3,4,5,7 (6ข้อ) 5.00 
ตวับง่ช้ี 2.8 5 ข้อ 1,2,3,4,5 (5 ข้อ) 5.00 
ตวับง่ช้ี 3.1 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 (7ข้อ) 5.00 
ตวับง่ช้ี 3.2 6 ข้อ 1,2,3,4,5 (5 ข้อ) 4.00 
ตวับง่ช้ี 4.1 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6 (6ข้อ) 4.00 
ตวับง่ช้ี 4.2 6 ข้อ 1,2,3,4,5 (5 ข้อ) 4.00 

ตวับง่ช้ี 4.3 180000 บาท/คน 
6886300.00 

64058.60 1.78 
107.50 

ตวับง่ช้ี 5.1 5 ข้อ 1,2,3 (3 ข้อ) 3.00 
ตวับง่ช้ี 5.2 5 ข้อ 1,2,3,5 (4 ข้อ) 4.00 
ตวับง่ช้ี 6.1 5 ข้อ 1,2,3,4,5 (5ข้อ) 5.00 
ตวับง่ช้ี 7.1 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7( 7ข้อ) 5.00 
ตวับง่ช้ี 7.2 5 ข้อ 1,2,3,4,5 (5ข้อ) 5.00 
ตวับง่ช้ี 7.3       
ตวับง่ช้ี 7.4 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 (6ข้อ) 5.00 
ตวับง่ช้ี 8.1 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 (7ข้อ) 5.00 
ตวับง่ช้ี 9.1 9 ข้อ 1,2,4,5,6,7,8 (7 ข้อ) 4.00 

รวมคะแนนประเมิน     4.13 



 

 
8 

5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 

องคป์ระกอบ  

คะแนนประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O รวม  

 0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุงเร่งด่วน 
 1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
 2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช ้
 3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัด ี
 4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดมีาก 
 

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 2 3.44 3.75 5.00 3.84 การด าเนินงานระดบัดี   
   องคป์ระกอบท่ี 3 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   
   องคป์ระกอบท่ี 4 1.78 4.00 - 3.26 การด าเนินงานระดบัพอใช้   
   องคป์ระกอบท่ี 5 - 3.50 - 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้   
   องคป์ระกอบท่ี 6 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 7 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี   
   เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ี 
   ของทุกองคป์ระกอบ 

2.88 4.29 5.00 4.13 การด าเนินงานระดบัดี   

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

มาตรฐานการอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O รวม  

 0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุเร่งด่วน 

 1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
 2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช ้
 3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัด ี
 4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดมีาก 

   มาตรฐานท่ี 1 - - 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   มาตรฐานท่ี 2             

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.83 - 4.83 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

       มาตรฐานท่ี 2 ข 2.88 3.89 - 3.64 การด าเนินงานระดบัดี   

   มาตรฐานท่ี 3 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี   

   เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

2.88 4.29 5.00 4.13 การด าเนินงานระดบัดี   

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

มมุมอง 
ด้านการบริหารจดัการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O รวม  

 0.00 - 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุเร่งด่วน 

 1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
 2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช ้
 3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัด ี
 4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดมีาก 

  ด้านนักศึกษา 
  และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

- 4.00 5.00 4.14 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านกระบวนการ
ภายใน 

- 4.38 - 4.38 การด าเนินงานระดบัดี   

  ด้านการเงิน 1.78 5.00 - 3.39 การด าเนินงานระดบัพอใช้   
  ด้านบคุลากรการ
เรียนรู้ 
  และนวตักรรม 

3.44 4.50 - 3.97 การด าเนินงานระดบัดี   

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

2.88 4.29 5.00 4.13 การด าเนินงานระดบัดี   

  ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี   

 



 

 
11 

5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  
 

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O รวม  

0.00 – 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุเร่งด่วน 
1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัด ี
4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดมีาก 

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา  

   (1) ด้านกายภาพ - - - - -    
   (2) ด้านวิชาการ 3.44 3.33 - 3.37 การด าเนินงานระดบัพอใช้   
   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.80 - 4.80 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 1 

3.44 4.33 - 4.17 การด าเนินงานระดบัดี 
  

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา  

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 4.67 5.00 4.75 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   (2) ด้านการวิจยั 1.78 4.00 - 3.26 การด าเนินงานระดบัพอใช้   
   (3) ด้านการให้บริการ 
        ทางวิชาการแก่สงัคม 

- 3.50 - 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
  

   (4) ด้านการท านุบ ารงุ 
        ศิลปะและวฒันธรรม 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 
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มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
I P O รวม  

0.00 – 1.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรงุเร่งด่วน 
1.51 - 2.50  การด าเนินงานตอ้งปรบัปรุง 
2.51 - 3.50  การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51 - 4.50  การด าเนินงานระดบัด ี
4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดบัดมีาก 

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของมาตรฐานท่ี 2 

1.78 4.25 5.00 4.08 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

2.88 4.29 5.00 4.13 การด าเนินงานระดบัดี 
  

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี 
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5.6 จดุแขง็ / แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ ตามรายองค์ประกอบ
คณุภาพ 

 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 
จดุแขง็  

1. มกีารก าหนดปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ วสิยัทศัน์ ภารกิจ นโยบาย และการด าเนินงานที่
ทนัสมยั 

 2. มกีารด าเนินการตามกระบวนการของการใชแ้ผนเป็นเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการ                      
3. มกีารปรบัแผนยุทธศาสตรใ์ห้สอดคล้องกบัยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั และการเขา้สู่การเป็น

มหาวทิยาลยัของประชาอาเซยีน                                                                          
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ควรน าแผนกลยทุธ์ แผนปฏบิตังิาน และแผนงบประมาณ มารวมกนัหรอืแยกออกจากกนั แต่ควร
ใหห้วัขอ้ตรงกนั เพื่อการตรวจสอบภาพรวมขององคไ์ปในทศิทางเดยีวกนั     

2. จดัท าแบบฟอรม์มาตรฐานในรายงานเปรยีบเทยีบแผนกบัผลทีช่ดัเจน 
จดุท่ีควรพฒันา 

1. กระบวนการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้ง   
2. การถ่ายทอดแผน นโยบาย กลยุทธ์ของมหาวทิยาลยั และคณะสู่บุคลากรในการปฏบิตัิที่ดใีน            

ทุกระดบั 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิม่กระบวนการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้ง เชื่อมโยงไวใ้นกระบวนการบรหิารจดัการแผน 
2. คณะควรใช้โอกาสต่างๆ ในการถ่ายทอดแผน นโยบาย กลยุทธ ์ของคณะฯ ลงไปให้ถงึบุคลากร

ทุกระดบั 
3. ควรมกีารก าหนดสถาบนัทีเ่ป็นคู่เปรยีบเทยีบ (Benchmark) เพื่อจะสามารถบรรลุมาตรฐานการ

ใหบ้รกิารการศกึษาระดบัสากลได ้  
 
องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 
จดุแขง็  

มกีารจดัการเรยีนการสอนแนวใหม ่ทีต่อบโจทยผ์ูใ้ชบ้ณัฑติ และผูท้ีส่นใจเขา้ศกึษาต่อ 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

ควรเน้น active recruitment การประชาสมัพนัธ์เชงิรุก เพื่อให้นักเรยีนและผู้สนใจได้มโีอกาสเข้า
ศกึษาต่อไดม้ากขึน้ 
จดุท่ีควรพฒันา 
 1. การด าเนินงานของคณะฯ ควรมุง่เน้นสู่คุณภาพตามกลุ่มสถาบนั (กลุ่ม ง) 

2. อตัราการมงีานท าของบณัฑติใหม ่(รอ้ยละ 62.82) 
3. โครงการพฒันาพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม  
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ข้อเสนอแนะ 
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีเป็นคณะและ

มหาวทิยาลยั ที่มุ่งเน้นการวจิยัขัน้สูง และผลติบณัฑติระดบับณัฑติศกึษา โดยเฉพาะในระดบั
ปรญิญาเอก ที่ต้องการให้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา มผีลงานทางวชิาการและ
ผลงานวจิยัเป็นที่ยอมรบัในระดบัชาตแิละนานาชาติ คณะฯ จงึควรให้ความส าคญัต่อการสรา้ง
องค์ความรู้ใหม่ของคณาจารย์ การจดสทิธบิตัร การเผยแพร่ผลงาน และการได้รบัการอ้างอิง 
(Citation) รวมทัง้การเพิม่ต าแหน่งทางวชิาการ 

2. การพฒันาคุณภาพหลกัสูตรระดบัปรญิญาตรใีห้เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบ     
การและชุมชน พจิารณาไดจ้ากโอกาสการมงีานท าของบณัฑติ ซึง่คณะฯยงัมโีอกาสในการพฒันาได ้

3. คณะฯ ควรบรหิารโครงการนักศึกษาในภาพรวม โดยก าหนดตัวชี้วดับงัคบัของทุกโครงการ 
ส าหรบัโครงการพฒันาพฤตกิรรมด้านคุณธรรม จรยิธรรม ควรก าหนดตวัชี้วดัความส าเรจ็ของ
โครงการในการพฒันาพฤตกิรรม ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม ทีค่ณะฯ ก าหนด มเีครื่องมอืวดัผลและ
รายงานผลไดอ้ยา่งครบถว้น 

 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
จดุแขง็  

1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์น าศาสตร์และองค์ความรู้ไปจดักิจกรรมได้หลากหลายจนประสบ
ความส าเรจ็ และไดร้างวลัระดบัชาต ิภายใตก้ารก ากบัดแูลของอาจารยอ์ย่างใกลช้ดิ  

2. มชี่องทางการสื่อสาร และการจดัสรรเวลาให้นักศึกษาได้ปรกึษาอย่างเพียงพอ ทัง้ทางด้าน
วชิาการและการใชช้วีติ  

จดุท่ีควรพฒันา 
การก าหนดตวัชีว้ดัและเป้าหมายในแผนกจิกรรมนกัศกึษา  

ข้อเสนอแนะ 
 ควรก าหนดตวัชีว้ดัและเป้าหมายของแผนพฒันานกัศกึษา  เพื่อทีจ่ะประเมนิความส าเรจ็ไดอ้ยา่ง
ชดัเจนและเป็นรปูธรรม  
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
จดุแขง็  

ศาสตรค์วามรูใ้นคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ีสามารถน าไปจดัโครงการและกจิกรรม
บรกิารวชิาการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถน ามาประยกุตใ์นการเรยีนการสอน และการวจิยัไดเ้ป็นอยา่งด ี        
จดุท่ีควรพฒันา 

1. จ านวนประชากรทีใ่ชใ้นการประเมนิ การสนบัสนุนพนัธกจิมจี านวนน้อยเกนิไป   
2. การจดสทิธบิตัร/ อนุสทิธบิตัร         
3. ทุนสนบัสนุนงานวจิยัจากภายนอก   
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิม่การประเมนิจากประชากรทีเ่ป็นอาจารยใ์หม้ากขึน้                                      
2. ควรส่งเสริมและสนับสนุน และสร้างกลยุทธ์ให้อาจารย์ที่ท างานวิจัยไปจดสิทธิบัตร และ           

อนุสทิธบิตัร โดยมสีิง่จงูใจเป็นเกยีรตบิตัรยกยอ่ง  
3. ควรแสวงหาแหล่งทุนวิจยัจากภายนอกให้เพิม่มากขึน้ เพื่ออาจารย์ของคณะฯ จะได้มงีานวจิยั

เพิม่ขึน้ 
 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
จดุแขง็  

1. มคีวามรว่มมอืกบัหน่วยงานภายนอกจ านวนมากทัง้ภาครฐัและเอกชน                
2. งานบรกิารวชิาการสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 

จดุท่ีควรพฒันา 
การด าเนินงานการใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม   

ข้อเสนอแนะ 
ส่งเสรมิใหบุ้คลากรแต่ละภาควชิาฯ เขา้ใจกระบวนการบรกิารวชิาการ เพื่อจะไดข้ยายความร่วมมอื

กบัหน่วยงานใหม่ๆ  เพิม่มากขึน้           
                                                                            
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
จดุแขง็  

1. นักศึกษามศีักยภาพในการร่วมกิจกรรม และจดักิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลยัและหน่วยงาน
ภายนอกเป็นอยา่งด ี

2. การท างานรว่มกนัระหว่างนกัศกึษา อาจารย ์และบุคลากร มกีารรว่มกนัท างานเป็นอย่างดี 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. สนบัสนุนใหน้กัศกึษาเขา้รว่มและจดักจิกรรมในระดบัชาตแิละนานาชาตอิยา่งสม ่าเสมอ 
2. ควรปลูกฝงัค่านิยม ศลิปวฒันธรรม และจดักระบวนการส่งเสรมิ เรือ่ง จรรยาบรรณของความเป็น  

“ครูช่าง” อย่างสม ่าเสมอ เพื่อเน้นต้นแบบและตัวอย่างมาตรฐานให้กับคณะอื่นภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยั 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรสนบัสนุนใหน้กัศกึษา อาจารย ์บุคลากร จดัและเขา้รว่มกจิกรรมในระดบันานาชาติ 

2. ควรจัดให้มีการท า Workshop/ Seminar/ การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและ
นานาชาตเิพิม่มากขึน้ 

 3. ควรตดิตามความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่ม หรอืผูชุ้มชน ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี อยา่งต่อเนื่อง 
4. ควรส่งเสรมิการบูรณาการดา้นศลิปวฒันธรรมร่วมกบัการเรยีนการสอน และงานวจิยัใหเ้พิม่มาก

ขึน้ (ทัง้รปูแบบงบประมาณและกจิกรรม) 
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องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
จดุแขง็  

1. มกีารพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการจดัการอยา่งด ี(Barcode) 
2. ผูบ้รหิารและบุคลากรหลกัเขา้ใจเป้าหมายของคณะฯ และไปในทศิทางเดยีวกนั 
3. ผู้บรหิารและบุคลากรทุ่มเท ท างานเตม็ความสามารถเป็นทีย่อมรบัของสงัคม และหน่วยงานทัง้

ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ควรส่งเสรมิใหบุ้คลากรมกีารใชร้ะบบสารสนเทศในทุกระดบัและผูบ้รหิารสามารถเขา้ถงึขอ้มลูใน
การตดัสนิใจและพรอ้มการน ามาใชอ้ย่างสะดวกในทุกเวลา     

2. ควรพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการจดัการอย่างกวา้งขวาง 
ข้อเสนอแนะ  

1. การจดัสรรทรพัยากรบุคคลใหช้ดัเจนและครบทุกดา้นในการปฏบิตังิานเพื่อลดภาระงานเจา้หน้าที ่
และอาจารยป์ระจ า เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการปฏบิตั ิ      

2. ควรเน้นความส าคญัของกระบวนการพฒันาแผนในทุกระดบัใหม้คีวามสอดคลอ้ง เชื่อมโยง มกีาร
ปรบัปรงุ การควบคุมและตดิตามอย่างชดัเจนและโปรง่ใสตรวจสอบได ้    

3. ควรส่งเสรมิให้บุคลากรอบรม ประชุม สมัมนา ในสิง่ที่เกี่ยวข้องกบัวชิาชพีให้มากขึน้ เพื่อการ
เสรมิศกัยภาพและความเชีย่วชาญเฉพาะทางจากหน่วยงานทีม่มีาตรฐานทีไ่ดร้บัการรบัรอง 

4. น าองคค์วามรูท้ีไ่ดม้าถ่ายทอดอยา่งเป็นระบบสู่ผูส้นใจในทุกระดบั ใหร้ะบบ KM เป็นเครือ่งมอืใน
การบรหิารมากขึน้ 

 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
จดุแขง็  

1. มนีโยบายและแผนการสรรหาแหล่งงบประมาณภายนอก 
2. มกีารรายงานสถานะทางการเงนิต่อผูบ้รหิารเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. ในการจดัท างบประมาณ ควรใหบุ้คลากรทุกฝ่ายมสี่วนร่วมในการวางแผนงบประมาณให้เป็นไป

ตามแผนนโยบาย และกลยทุธข์องคณะ/ มหาวทิยาลยั      
2. การวเิคราะหร์ายรบั รายจ่าย งบดุล ตามงบประมาณในทุกเดอืน และเสนอรายงานต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อการบรหิารการจดัการควบคุม และพฒันาต่อไป   
ข้อเสนอแนะ 

1. การวิเคราะห์ผลการประหยดังบประมาณจากการใช้ทรพัยากรร่วมกัน และน าผลจากการใช้
ทรพัยากรรว่มกนัไปวเิคราะหใ์ชใ้นการวางแผนการด าเนินงาน     

2. ควรมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการในการวางแผนการใชท้รพัยากรร่วมกนั และรวมถงึการวเิคราะห์
ความตอ้งการใชท้รพัยากรทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 
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องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
จดุแขง็  

บุคลากรมสี่วนรว่มในงานการประกนัคุณภาพเป็นอย่างด ี
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. การจดักจิกรรมเครอืขา่ยดา้นการประกนัคุณภาพควรปฏบิตัอิย่างต่อเนื่องต่อไป 
2. ส่งเสรมิใหบุ้คลากรและนกัศกึษามสี่วนรว่มในการท างานประกนัคุณภาพรว่มกนัใหม้ากขึน้ 
3. ควรถ่ายทอดความรูด้้านประกนัคุณภาพให้แก่บุคลากร และสรา้งความมสี่วนร่วมในการด าเนิน

กจิกรรมอยา่งต่อเนื่อง และสอดคลอ้งเชื่อมโยงในทุกระดบั     
จดุท่ีควรพฒันา 

การก าหนดตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ของคณะฯ เพิม่เตมิ 
ข้อเสนอแนะ 

1. เอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ของคณะฯ มคีวามชดัเจน แต่ควรก าหนดตวับ่งชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็เอกลกัษณ์  
อตัลกัษณ์ และความเป็นตวัตนขององคก์รตามหน้าทีท่ีช่ดัเจน     

2. ควรพฒันานักศึกษาให้สร้างเครอืข่ายด้านการพฒันาการประกนัคุณภาพทัง้ระดบัภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลยั  เพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีเ่ป็นรปูธรรม 

 
5.7 ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัไดต้รวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอ้างองิ
ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะฯ มผีลการประเมนิ
คุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดบัดี ค่าเฉล่ีย 4.13 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด ้าน
ผลผลติ อยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ยสงูสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ อยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลี่ย 4.29 และตวับ่งชี้ด ้านปจัจยัน าเข ้า อยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 2.88 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะฯ มผีลการประเมนิ
อยูใ่นระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00  

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต คณะฯ มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 3.84 เมือ่จ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คอืตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลีย่ 3.75 และตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 3.44 

องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา คณะฯ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 
4.50 พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.50 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั คณะฯ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.26 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.00 รองลงมา คอืตวับ่งชี้ 
ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ย 1.78 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม คณะฯ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้   
มคี่าเฉลีย่ 3.50 พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 3.50 
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องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม คณะฯ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก   
มคี่าเฉลีย่ 5.00 พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ คณะฯ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก           
มคี่าเฉลีย่ 5.00 พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะฯ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 
5.00 พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 5.00 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ คณะฯ มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี        
มคี่าเฉลีย่ 4.00 พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00 

 
5.8 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิ
ของคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ีตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พบว่า ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 อยู่ในระดบัดีมาก รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ใน
ระดบัดี และตวับ่งชี ้ด ้านปจัจยัน าเข ้า มคี ่าเฉลี ่ย 2.88 อยู ่ในระดบัพอใช้ ทัง้นี ้ เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานยอ่ย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.83 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
2.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.64 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ย 3.89 
รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 2.88 
 มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.50 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 
5.9 ข้อสรปุตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิ
ของคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมุมมองดา้นการบรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มี
ค่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.29 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า 
มคี่าเฉลี่ย 2.88 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า   
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.14 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้น
กระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.00  



 

 
19 

 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.38 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 มมุมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.39 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มี
ค่าเฉลีย่ 1.78 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 3.97 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.50 รองลงมา คอื ตวั
บ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 3.44 
 
5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในมหาวทิยาลยัได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐาน
อ้างอิงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชี้
ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ย 4.29 และตวับ่งชี้
ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 2.88 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า   
 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั
ดี มคี่าเฉลี่ย 4.17 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.33 
รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 3.44 เมือ่พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านกายภาพ  - 
2. ด้านวชิาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.37 เมื่อจ าแนกตาม

ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุด 3.33 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ 
มคี่าเฉลีย่ 3.44 

3. ด้านการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ด้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

4. ดา้นการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.80 โดยมตีวั
บ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลี่ย 4.08 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 5.00 รองลงมา 
คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่ 4.25 และตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 1.78 เมื่อพจิารณาราย
ดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านผลติบณัฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.75 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ 
มคี่าเฉลีย่ 4.67  

2. ด้านการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.26 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.00 รองลงมา คอื ตัวบ่งชี้ด้านปจัจยั
น าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 1.78 
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3. ด้านการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม มผีลการประเมนิอยู่ใน ระดบัพอใช้ มี
ค่าเฉลี่ย 3.50 โดยมตีวับ่งชี้ด้านกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

4. ดา้นการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00 โดยมตีวับ่งชี้ด้านกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 
 
5.11 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
จดุแขง็  

1. ผูบ้รหิาร คณาจารย ์บุคลากร ศษิยป์จัจุบนั และศษิยเ์ก่า เขา้ใจปรชัญา ปณิธาน ในการบรหิาร
และจดัการคณะฯ เป็นอยา่งด ีสามารถน าพาคณะฯ ไปสู่เป้าหมายทีว่างไวไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และเป็นทีย่อมรบัของสงัคม 

2. บุคลากรของคณะมคีวามเขา้ใจนโยบายและการขบัเคลื่อนของผู้บรหิารทุกคนมุ่งเป้าไปในทาง
เดยีวกนัท าใหเ้ชื่อไดว้่าการพฒันาคณะจะไปสู่เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

3. การประกนัคุณภาพได้พฒันาขึ้นมามาก มกีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ท าให้การสบืค้น
ข้อมูลและเอกสารหลกัฐานต่างๆท าได้รวดเรว็มผีลให้คณะกรรมการตรวจประเมนิท างานได้
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
ควรใชโ้อกาสทีม่กีารประชุมบุคลากรทัง้คณะรายงานผลการด าเนินการในรอบปีว่ามคีวามส าเรจ็ของ

การบรรลุเป้าหมายตามแผนเพียงใดรวมทัง้ขอความร่วมมอืจากทุกคนให้ช่วยกนัน าคณะไปสู่เป้าหมาย
ทัง้หมด  
จดุท่ีควรพฒันา 

1. รูปแบบของแผนพัฒนาคณะ แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผน
งบประมาณประจ าปี 

2. ความมัน่คงทางการเงนิ 
3. ตวับ่งชีเ้สรมิดา้นอตัลกัษณ์ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรวางรปูแบบของแผนพฒันาคณะ แผนปฏบิตักิารประจ าปี แผนกลยุทธท์างการเงนิ และแผน

งบประมาณประจ าปีให้เป็นรปูแบบเดยีวกนั เพื่อจะไดใ้ช้ในการรายงานและการพจิารณาจะมอง
ไดห้ลายดา้นไดใ้นเวลาเดยีวกนั สามารถเหน็ความสอดคลอ้งซึง่กนัและกนั 

2. คณะควรให้ความส าคญัของการด าเนินงานระดบัหลกัสูตร เพื่อมุ่งสู่คุณภาพรายหลกัสูตรเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มรองรบัการประเมนิตามเกณฑใ์หม่ 

3. ควรวเิคราะหค์วามมัน่คงทางการเงนิของคณะ เรื่องนี้อาจเป็นเรื่องลบักไ็ด ้แต่ผูบ้รหิารควรทราบ
เพื่อจะไดม้แีนวทางพฒันาโดยเฉพาะเมือ่มหาวทิยาลยัเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั 

4. คณะควรพฒันาตวับ่งชีเ้พิม่เตมิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอตัลกัษณ์ของคณะ อตัลกัษณ์นัน้จะต้องมอียูใ่นตวั
บุคคล ไมเ่ฉพาะนักศกึษาและบณัฑติเท่านัน้ บุคลากรทุกคนกต็อ้งมอีตัลกัษณ์นัน้ดว้ย 
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5.12 ตารางผลการตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีเพ่ือการประเมินคณุภาพภายนอก 
รอบสาม 
 

ตวับ่งช้ี
คณุภาพ 

เป้าหมาย 
ผลด าเนินการ 

บรรลเุป้าหมาย 
คะแนน
ประเมิน ตวัตัง้ / ตวัหาร ผลลพัธ์ 

ด้านคณุภาพบณัฑิต 
ตวับ่งชีท้ี ่1 รอ้ยละ 90 832.00/866.00 71.4 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 3.57 
ตวับ่งชีท้ี ่2 รอ้ยละ 20 235.00/1146.00 20.51 บรรลุเป้าหมาย 4.01 
ตวับ่งชีท้ี ่3 รอ้ยละ 25 41.25/192.00 21.48 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 4.30 
ตวับ่งชีท้ี ่4 รอ้ยละ 50 2.00/3.00 66.67 บรรลุเป้าหมาย 5.00 
ค่าเฉล่ียคะแนนด้านคณุภาพบณัฑิต 4.22 
ด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์
ตวับ่งชีท้ี ่5 รอ้ยละ 20 38.00/111.50 34.08 บรรลุเป้าหมาย 5.00 
ตวับ่งชีท้ี ่6 รอ้ยละ 20 91.00/111.50 81.61 บรรลุเป้าหมาย 5.00 
ตวับ่งชีท้ี ่7 รอ้ยละ 10 2.25/111.50 2.02 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 1.01 
ค่าเฉล่ียคะแนนด้านงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ 3.67 
ด้านการบริการวิชาการ 
ตวับ่งชีท้ี ่8 รอ้ยละ 30 100 100 บรรลุเป้าหมาย 5.00 
ตวับ่งชีท้ี ่9 ปฏบิตัไิด ้4 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ บรรลุเป้าหมาย 5.00 
ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริการวิชาการ 5.00 
ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 
ตวับ่งชีท้ี ่10 ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ บรรลุเป้าหมาย 5.00 
ตวับ่งชีท้ี ่11 ปฏบิตัไิด ้5 ขอ้ ปฏบิตัไิด ้4 ขอ้ ไมบ่รรลุเป้าหมาย 4.00 
ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 4.50 
ค่าเฉล่ียกลุ่มตวับ่งช้ีพนัธกิจหลกัของสถานศึกษา (ตวับ่งช้ี 1 – 11) 4.26 
ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั 
ตวับ่งชีท้ี ่12         
ตวับ่งชีท้ี ่13         
ตวับ่งชีท้ี ่14 ≥ 3.50 459.00/110.50 4.15 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 3.46 
ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการบริหารและการพฒันาสถาบนั 3.46 
ด้านการพฒันาและประกนัคณุภาพภายใน 
ตวับ่งชีท้ี ่15         

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 4.20 
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ส่วนท่ี 6 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
วธิปีฏบิตัทิีด่ขีองคณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยมีดีงันี้   
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