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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

 
ในรอบการประเมนิปี 2555 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศมหีลกัสูตรรวมทัง้สิน้ 9 หลกัสูตร แบ่งเป็น

หลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี  2 หลกัสูตร หลกัสูตรระดบัปรญิญาโท 5 หลกัสูตร และหลกัสูตรระดบัปรญิญา
เอก 2 หลกัสตูร มจี านวนนกัศกึษารวมทัง้สิน้ 1,549 คน แบ่งเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 594 คน 
ระดบัปรญิญาโท จ านวน 942 คน และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 13 คน ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศกึษาในปี
การศกึษา 2555 รวมทัง้สิน้ 538 คน แบ่งเป็นระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 133 คน ระดบัปรญิญาโท จ านวน 
404 คน และระดบัปรญิญาเอก 1 คน นอกจากนี้คณะมบีุคลากรรวมทัง้สิน้ 98.5 คน โดยจ าแนกตามลกัษณะ
งานที่ปฏิบตัิ แบ่งเป็นบุคลากรที่เป็นอาจารย์และนักวิจยั  จ านวน 35.5 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 
จ านวน 63 คน 
 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของคณะ รอบการประเมนิปี 2555 คณะผู้ประเมนิได้
ศกึษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอ้างองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอยีด พรอ้มทัง้ได้
ตรวจเยีย่มพื้นที่จดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารวชิาการของคณะ ตลอดจนได้รบัทราบขอ้มูล ข่าวสาร
การด าเนินงานของคณะจากคณะผู้บรหิาร อาจารย์ นักศึกษาปจัจุบนั และผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมนิไดว้เิคราะหผ์ลการด าเนินงาน และสรปุผลการประเมนิ ดงันี้ 
 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศมผีลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในภาพรวม อยู่ในระดบัดีมาก 
(4.69) โดยจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดีมาก จ านวน 
8 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ (5.00) 
องคป์ระกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานิสตินกัศกึษา (5.00) องคป์ระกอบที ่4 การวจิยั (5.00) องคป์ระกอบที ่
5 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม (5.00) องคป์ระกอบที ่6 การท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม (5.00) องค์ประกอบที่ 
7 การบรหิารและการจดัการ (5.00) องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ (5.00) และ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ (5.00) ส าหรบัองค์ประกอบที่คณะมผีลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดบัดี จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องคป์ระกอบที ่2 การเรยีนการสอน (4.14)  
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาระดบัคณะ 

 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ รอบการ

ประเมนิปี 2555 มรีายนามต่อไปนี้  
 
1.  รศ.ดร.วรีะศกัดิ ์ คุรธุชั ประธานคณะกรรมการ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
2.  รศ.ดร.บุญมาก ศริเินาวกุล กรรมการ 

มหาวทิยาลยันานาชาตแิสตมฟอรด์ 
3.  รศ.ดร.กฤษณะ ไวยมยั กรรมการ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
4.  คุณกมลวรรณ ไพศาลโรจนรตัน์ กรรมการและเลขานุการ 
5.  คุณรตันาภรณ์ แวเจะ ผูช้่วยเลขานุการ 
6.  คุณเปรมกมล หลวงสนาม ผูช้่วยเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี จดัตัง้ขึน้เมื่อปี พ .ศ.2538 

โดยมวัตัถุประสงคห์ลกัในการผลติบณัฑติทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ระดบัปรญิญาตร ีระดบัปรญิญาโท และ
ระดบัปรญิญาเอก สร้างความมคีุณภาพของบณัฑติ มหาบณัฑติ และดุษฎีบณัฑติ ทัง้ด้านวิชาการและ
วชิาชพี ตลอดทัง้การสื่อสารในยุคโลกาภวิฒัน์ และยดึมัน่ในหลกัการท างาน แบบมืออาชีพ โดยมีกลยุทธ์
และรกัษาหลกัการในการพ่ึงพาตนเอง (Self-Sustainable) ทัง้ทางด้านการบริหารจดัการองคก์รและ
ด้านวิชาการ ท างานโดยมุ่งสมัฤทธ์ิผลเหนือส่ิงอ่ืนใด 

อตัลกัษณ์ของคณะ คือ  Do it right + TQF  
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มุ่งสร้างบณัฑติที่มีความเป็นมอือาชีพตามปรชัญาของคณะ และม ี

Learning Outcome ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ(TQF) โดยเน้นความเป็นมอือาชพี
ใหก้บันักศกึษาดว้ยการเรยีนการสอนแบบ Workshop ภายใต้หลกั 5P ใหป้ฏบิตัจิรงิ มคีวามรู ้มปีญัญา มี
ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร การใชเ้ทคโนโลย ีมคีวามรบัผดิชอบ และมคีุณธรรม ซึ่งจะท าให้
นกัศกึษามคีวามเป็นมอือาชพีและมคีวามเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์เมือ่จบการศกึษาไป  
  (Do it right + TQF = Students become Professional) 

เอกลกัษณ์ของคณะ คือ  
การบูรณาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ พึ่งพาตนเอง (Self-

sustainable) เพื่อเสรมิสร้างประสบการณ์แก่นักศกึษา สู่ความเป็นบณัฑติในวชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศ
อย่างมอือาชพี และรบัผดิชอบต่อสงัคม ภายใต้ความสามารถในการ พึง่พาตนเอง (Self-sustainable) ทัง้
ดา้นวชิาการและการบรหิารอยา่งยัง่ยนืของคณะฯ 
 
ปรชัญา ท า : Do It Right  

ท า หมายถงึ ท าทนัทแีละตรงเวลา ท าดว้ยความมุง่มัน่และมหีลกัวชิาการ บนพืน้ฐานของความเป็นมอือาชพี 

วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 
 สรา้งความสามารถในการพึง่พาตนเอง (Self-Sustainable) ทัง้ดา้นวชิาการและดา้นการบรหิาร 
 ผลติบณัฑติทีเ่ป็นคนดแีละเก่ง มคีวามสามารถทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เป็นตวัอยา่งของการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรูใ้นทีท่ างาน และการศกึษาโดยใชภ้าษาไทยควบคู่กบั

ภาษาองักฤษ 
 สรรหาและสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูท้ีส่ามารถใชส้รา้งความมัง่คัง่ทางสารสนเทศในสงัคมไทย 
 ช่วยลดช่องว่างดจิติอลในสงัคมไทย 
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กลยทุธใ์นการด าเนินงาน 
 
 “หยัง่รากลงดิน แผก่ิ่งก้านสาขา ชูยอดสู่ฟ้า บ ารงุรกัษายัง่ยืน” 
 คณะมกีารวางแผนยุทธศาสตรใ์นการด าเนินงานของคณะที่เรยีกกนัว่ายุทธศาสตร ์ “ต้นไม”้ ที่ได้
น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคณะโดยประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ใหบุ้คลากรคณะไดร้บัรู ้และตระหนัก
รว่มกนั โดยเปรยีบเทยีบกบัการเจรญิเตบิโตของต้นไมเ้ป็น 4 ระยะซึง่จะสอดคลอ้งกบัการพฒันาและเตบิโต
ของคณะดงันี้  

หยัง่รากลงดิน พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2547 เน้นการจดัการเรยีนการสอน และบรกิารวชิาการเพื่อ
สรา้งความสามารถในการพึง่พาตนเอง (Self-Sustainable) ทัง้ด้านวชิาการและการบรหิาร โดยสรา้งความ
ตระหนักในการรบัรูร้ายได ้รายจ่าย และต้นทุนในการด าเนินการใหเ้กดิความคุ้มค่า และใช้หลกัการบรหิาร
ภาครฐัแนวใหมใ่หม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด ฟูมฟกัใหบุ้คลากรตื่นตวัต่อการเรยีนรู ้รบัรูต่้อการเปลีย่นแปลง และ
พฒันาฐานแห่งความรูท้ีเ่ป็นความสามารถหลกัทางวชิาการใหเ้กดิความหลากหลายเชงิสหวทิยาการ  

แผ่ก่ิงก้านสาขา พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2553  เน้นการขยายขดีความสามารถ และความหลากหลาย
ในสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง การบรูณาการการเรยีนการสอน และหลกัสูตร การบรกิารวชิาการสู่ชุมชน โรงเรยีน 
และองค์กรภาครฐั เพื่อสรา้งชื่อเสยีงและความยอมรบัในกลุ่มเครอืข่าย และเสรมิสร้างความเข้มแขง็ทาง
วชิาการทีส่ามารถสรา้งความมัง่คัง่ทางสารสนเทศในสงัคมไทย และช่วยลดช่องว่างดจิติอลในสงัคมไทยให้
ลดลง   

ชูยอดสู่ฟ้า  พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2563 เน้นการยกระดบัความสามารถ และความเชีย่วชาญในการ
สร้างผลงานวิจยัให้เกิดศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การต่อยอดองค์ความรู้ สู่การถ่ ายทอด โดยใช้
นวตักรรมการจดัการแนวใหม่ การจดัการเรยีนการสอนเพื่อรองรบัทัง้การเรยีนในระบบ นอกระบบ และการ
เรยีนตามอธัยาศยั ให้สอดคล้องกบั พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ภายใต้ระบบ และทรพัยากร
ทางการศกึษาทีท่นัสมยั เป็นช่วงเวลาทีม่คีวามส าคญั ในการสรา้งความเขม้แข็งทางวชิาการ ความสามารถ
ในการพึง่พาตนเองทางดา้นวชิาการ 

บ ารงุรกัษายัง่ยืน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เป็นการตอกย า้ใหพ้รอ้มต่อการสรา้งขดีความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญตามนโยบายทีท่างคณะไดก้ าหนด เป็นตวัอย่างของการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ทีพ่รอ้ม
เปลี่ยนแปลง และปรบัตวัทางการศึกษาโดยเน้นการเรยีนการสอน ที่ควบคู่กบัการวจิยั และการให้บรกิาร
วชิาการสู่สงัคมเชงิบูรณาการ เป็นประโยชน์ต่อกนัและกนัทัง้สามดา้น ภายใต้สภาพแวดลอ้มทีใ่ชภ้าษาไทย
ควบคู่กบัภาษาองักฤษเป็นพื้นฐาน เป็นช่วงเวลาที่ต้องเตรยีมพร้อมต่อการพฒันาที่ย ัง่ยนื ทัง้ศาสตร์ทาง
วชิาการใหม่ๆ  และเตรยีมบุคลากรในทุกระดบัใหม้คีวามพรอ้มทีส่มบูรณ์ ทัง้ทางดา้นวชิาการและบรหิารเพื่อ
พฒันาองคก์รต่อไป 
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแผนการประเมิน           
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อวางแผนตรวจเยี่ยม ปรกึษาหารอื อภปิราย แสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบั
วธิกีารเก็บข้อมูล หลกัฐาน ตลอดจนก าหนดเกณฑ์การประเมนิให้สอดคล้องไปในทศิทางเดียวกนั ทัง้นี้
คณะกรรมการไดแ้บ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละองคป์ระกอบในรายงานการประเมนิตนเอง ดงันี้ 
 องคป์ระกอบที ่1, 6, 7, 8, 9 ผูร้บัผดิชอบ รศ.ดร.บุญมาก ศิรเินาวกุล  

องคป์ระกอบที ่2   ผูร้บัผดิชอบ รศ.ดร.วรีะศกัดิ ์ คุรธุชั 
องคป์ระกอบที ่3, 4, 5  ผูร้บัผดิชอบ รศ.ดร.กฤษณะ  ไวยมยั 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาได้นัดหมายเวลาตรวจประเมนิ พร้อมให้
คณะกรรมการทุกท่านกลบัไปศกึษารายงานการประเมนิตนเองทัง้เล่ม โดยเน้นองค์ประกอบและตวับ่งชี้ที่
ไดร้บัมอบหมาย  
 
4.2 ระหว่างการประเมิน 

คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษาภายในไดเ้ยีย่มชมสถานที่จรงิของคณะ แลกเปลี่ยนความคดิเหน็
กบัผู้บรหิารของคณะ สมัภาษณ์อาจารย ์บุคลากร นักศึกษาปจัจุบนั 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
และบุคลากรภายในคณะไดร้บัทราบ 

 
4.3 ภายหลงัการประเมิน 

1. คณะสามารถยื่นเอกสารเพิม่เตมิตามที่ประธานคณะกรรมการประเมนิเหน็ชอบภายใน 7 วนั   
ท าการ นบัจากวนัประเมนิ 

2. คณะกรรมการฯ จะพจิารณาผลการประเมนิและจดัท ารายงานผลการประเมนิฉบบัสมบูรณ์ส่ง
ใหแ้ก่คณะและงานประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 14 วนัท าการ นบัจากวนัประเมนิ 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

 
5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 
  

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน 
 (ตามเกณฑ ์สกอ.) 

ตวับ่งช้ีคณุภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 
( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 

ตวับ่งช้ี 1.1 8 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7,8 5.00 
ตวับ่งช้ี 2.1 7 ข้อ 1,2,3,4,5,7 4.00 

ตวับ่งช้ี 2.2 ร้อยละ 55 
21.00 

59.15 4.93 
35.50 

ตวับ่งช้ี 2.3 ร้อยละ 13  
4.00 

11.27 1.88 
35.50 

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

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 1 ร้อยละ 80  
146.00 

91.82 4.59 
159.00 

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 2 ระดบั 3.51 
438.45 

3.95 3.95 
111.00 

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 3 ร้อยละ 5 
53.75 

13.30 2.66 
404.00 

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 4 ร้อยละ 50 
1.00 

100.00 5.00 
1.00 

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 14 ระดบั 4.5 
157.00 

4.42 3.68 
35.50 

ตวับ่งช้ี 3.1 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 5.00 
ตวับ่งช้ี 3.2 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6, 5.00 
ตวับ่งช้ี 4.1 7 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 5.00 
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เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

 (ตามเกณฑ ์สกอ.) 
ตวับ่งช้ีคณุภาพ ตวัตัง้ ผลลพัธ์ 

( %หรือสดัส่วน)   ตวัหาร 
ตวับ่งช้ี 4.2 6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 5.00 

ตวับ่งช้ี 4.3 180,000 ต่อคน 
       47,950,616  

1410312.24 5.00 
34.00 

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 5 ร้อยละ 20 
20.00 

24.65 5.00 
35.50 

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 6 ร้อยละ 20 
8.00 

22.54 5.00 
35.50 

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 7 ร้อยละ 5 
12.50 

35.21 5.00 
35.50 

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

ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 8 ร้อยละ 30 13/5=260 5.00 
ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 9 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 

ตวับ่งช้ี 6.1 5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 5.00 
ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 10 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 
ตวับ่งช้ี สมศ.ท่ี 11 5 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 

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

รวมคะแนนการประเมิน 4.69 
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

องคป์ระกอบ  

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 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  

I P O รวม  

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 2 3.41 4.50 4.15 4.14 การด าเนินงานระดบัดี   
   องคป์ระกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 4 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 5 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 6 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 7 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   องคป์ระกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกองคป์ระกอบ 

3.94 4.88 4.61 4.69 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก   
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 5.3 รายงานตารางท่ี ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 

มาตรฐานการอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 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  

I P O รวม  

   มาตรฐานท่ี 1 - - 4.24 4.24 การด าเนินงานระดบัดี   

   มาตรฐานท่ี 2             

       มาตรฐานท่ี 2 ก - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
       มาตรฐานท่ี 2 ข 3.94 4.78 4.74 4.62 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   มาตรฐานท่ี 3 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
   ของทุกมาตรฐาน 

3.94 4.88 4.61 4.69 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

   ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก   
 

 
 
 
 
 
 



 

 
10 

5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 

มมุมอง 
ด้านการบริหารจดัการ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 

 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  

I P O รวม  

  ด้านนักศึกษา 
  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.83 4.46 4.63 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ด้านกระบวนการภายใน - 4.88 5.00 4.90 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
  ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
  ด้านบคุลากรการเรียนรู้ 
  และนวตักรรม 

3.41 5.00 4.67 4.44 การด าเนินงานระดบัดี   

  เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ี 
  ของทุกมุมมอง 

3.94 4.88 4.61 4.69 การด าเนินงานระดบัดีมาก   

  ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก   
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  
 

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
 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  
I P O รวม  

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ และความพร้อม 
   ในการจดัการศึกษา 

          
  

   (1) ด้านกายภาพ - - - - -   
   (2) ด้านวิชาการ 3.41 4.33 3.68 3.92 การด าเนินงานระดบัดี   
   (3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ีของมาตรฐานท่ี 1 3.41 4.78 3.68 4.46 การด าเนินงานระดบัดี   
2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ 
   ตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา 

          
  

   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 5.00 4.24 4.53 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (2) ด้านการวิจยั 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   (4) ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ีของมาตรฐานท่ี 2 5.00 5.00 4.68 4.82 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   เฉล่ียรวมทุกตวับง่ช้ีของทุกมาตรฐาน 3.94 4.88 4.61 4.69 การด าเนินงานระดบัดีมาก   
   ผลการประเมิน ระดบัดี ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก ระดบัดีมาก การด าเนินงานระดบัดีมาก   
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5.6 จดุแขง็ / แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ ตามรายองคป์ระกอบ
คณุภาพ 

 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 
 
 จดุแขง็  
1.มคีวามต่อเนื่องของผูบ้รหิารแต่ละรุ่น และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมสี่วนรว่มในการพฒันาคณะ 
2.มผีลการด าเนินงานของคณะทีน่ าเสนอต่อมหาวทิยาลยัทีช่ดัเจน 
 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1.มกีารส่งเสรมิความเป็นสากลในคณะเพิม่ขึน้ 
2.การแลกเปลีย่นนักศกึษา และความร่วมมอืทางดา้นวชิาการ งานวจิยั กบัองคก์รภายนอกระดบันานาชาต ิ
เพื่อเสรมิความเขม้แขง็  
3.ส่งเสรมิความเขม้แขง็ทางดา้นภาษาใหแ้ก่นกัศกึษาใหม้คีวามโดดเด่นในเวทรีะดบันานาชาติ 
 ข้อเสนอแนะ 
ควรน าเสนอใหเ้หน็หลกัฐานรายงานจากทีป่ระชุมจากสภามหาวทิยาลยั 
 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 
 จดุแขง็  
1.อาจารยท์ีม่วีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาเอกมจี านวนมาก  
2.บุคลากรของคณะมทีศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร 
3.มสีวสัดกิารและการสรา้งขวญัและก าลงัใจทีด่ต่ีอบุคลากร 
 จดุท่ีควรพฒันา 
1.จ านวนอาจารยย์งัน้อยอยู่ 
2.นกัศกึษาไมร่บัรูถ้งึเรือ่งพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมส าหรบันกัศกึษาคณะ 
3.นกัศกึษาปรญิญาโททีล่งเรยีนแผน ก ยงัน้อยอยูส่ าหรบัเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั 
4.ผลงานตพีมิพห์รอืเผยแพรข่องนกัศกึษาปรญิญาโทยงัมน้ีอยเมือ่เทยีบกบัจ านวนนกัศกึษา 
 ข้อเสนอแนะ 
1.วางแผนในการรบัอาจารยใ์หส้อดคลอ้งกบัจ านวนนกัศกึษา 
2.ตอ้งปรบัปรงุกลไกในการเผยแพรก่ารประกาศพฤตกิรรมดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมส าหรบันกัศกึษาคณะ
3.หาแนวทางในการพฒันาทกัษะนกัศกึษาในการจดัท าบทความจากวทิยานิพนธ ์(สกอ.ตวับ่งชีท้ี ่2.7.7) 
4.กรณอีาจารยใ์หมใ่หม้กีารประเมนิ 2 ครัง้คอืช่วงสอบกลางภาค และปลายภาค และอาจจะมกีารให้
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรสุ่มตรวจคุณภาพการสอนเพื่อใหเ้กดิการพฒันาการสอนของอาจารย์  
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องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
 
 ข้อเสนอแนะ 
1.จากการสมัภาษณ์ควรมกีารเพิม่พืน้ทีส่ าหรบัการท ากจิกรรม หรอืหอ้งปฏบิตักิารเพื่อตอบสนองต่อจ านวน
นกัศกึษาทีเ่พิม่มากขึน้ 
2.ควรเพิม่กจิกรรมระดบับณัฑติศกึษา  
 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
 
 จดุแขง็ 
1.มงีบประมาณส่งเสรมิงานวจิยัจากภายนอกค่อนขา้งสูง 
2.มแีนวทางงานงานวจิยัทีเ่น้นเรือ่งเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น เรือ่ง Ageing Societies  
  แนวทางเสริมจดุแขง็ 
ผลกัดนัใหอ้าจารยใ์นคณะพฒันางานวจิยัมากขึน้ 
 จดุท่ีควรพฒันา 
ผลกัดนัใหอ้าจารยใ์นคณะเขยีนต าราหรอืหนงัสอืทีใ่ชใ้นการขอผลงานทางวชิาการมากขึน้ 
 ข้อเสนอแนะ 
1.เพิม่ปรมิาณการบรูณาการเรือ่งการวจิยักบัการเรยีนการสอน 
2.ควรมกีารก าหนดแผนงานวจิยัทีช่ดัเจนในแต่ละปี (Action Plan)  
3.สรา้งแรงจงูใจแก่นกัศกึษาทีจ่ะส าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีใหเ้ขา้ศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษาใน
แผน ก มากขึน้ 
 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 

จดุแขง็  
มคีวามชดัเจนและต่อเนื่องในการบรกิารวชิาการแก่สงัคม 
 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
  
 จดุแขง็  
การสรา้งกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัแผนนโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มกีารบรูณาการดา้นวชิาการเชงิ
เทคโนโลยสีารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบักจิกรรมดา้นท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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 แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1.ควรเสรมิกจิกรรมในเชงิคุณภาพ เช่น สนบัสนุนการเขา้รว่มประกวดเพื่อใหไ้ดร้บัรางวลัระดบัชาตหิรอื
นานาชาต ิ
2.ควรมกีารประเมนิและตรวจสอบผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทุกคน ทุกโครงการ เพื่อชีถ้งึประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลของโครงการ เพื่อน าไปก าหนดทศิทางการพฒันากจิกรรมเชงิคุณภาพต่อไป 
 ข้อเสนอแนะ 
ควรมกีารวางแผนการพฒันากจิกรรมนกัศกึษาในเชงิคุณภาพมากขึน้  
 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
 
 จดุแขง็  
สามารถแสดงภาวะผูน้ าไดค้รบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนดครบถว้น 
 ข้อเสนอแนะ  
1.ควรมแีบบฟอรม์การประเมนิครบทัง้ 10 ประการตามหลกัธรรมาภบิาลในระดบับรหิาร 
2.ควรมกีารถ่ายทอดความรู ้ส าหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
3.Best Practice ควรจะมุง่เน้นเพื่อคน้หาแนวทางปฏบิตัทิีด่ ีทัง้ดา้นการผลติบณัฑติ และงานวจิยั 
 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 
 จดุแขง็  
มแีนวทางในการจดัการแผนการเงนิทีโ่ปรง่ใส่และตรวจสอบได้ 
 ข้อเสนอแนะ 
ควรใชป้ระโยชน์จากเครือ่งมอืวเิคราะหก์ารเงนิ เช่น Financial-Productivity Ratio เพื่อประสทิธภิาพการ
บรหิารงบประมาณ  
 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 
 จดุแขง็  
มรีะบบและกลไกการพฒันาคุณภาพใหก้บับุคลากรจนซมึซบัเป็นนิสยั 
 ข้อเสนอแนะ 
ควรมกีารสรา้งเครอืข่ายแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการประกนัคุณภาพระหว่างคณะ และมกีจิกรรมรว่มกนัมาก
ขึน้ เพื่อขยายการแลกเปลีย่นความรูด้า้นการประกนัคุณภาพการศกึษาใหเ้กดิประโยชน์ต่อคณะ 
มหาวทิยาลยั และประเทศชาตต่ิอไป 
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5.7 ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอ้างอิงของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ตาม
องค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก ค่าเฉล่ีย 4.69 
เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.88 รองลงมาคอื ตวับ่งชี้
ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.61 และตวับ่งชี้ด ้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 3.94 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมนิอยู่
ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่
สงูสุด 5.00  

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.14 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.50 รองลงมาคอืตวับ่งชีด้า้น
ผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.15 และตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 3.41  

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

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สงัคม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ และตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ และตวับ่งชี้ดา้นผลผลติ มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 
5.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00  

องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00   

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 5.00   

 
5.8 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผู้ประเมินได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิงของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
มาตรฐานการอุดมศกึษา พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.88 รองลงมาคอื ตวับ่งชี้ด้าน
ผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.61 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 3.94 ทัง้นี้ เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบ
การประเมนิ พบว่า  
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 มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.24 โดยมตีวับ่งชีด้า้น
ผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานยอ่ย ไดแ้ก่  
1.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอดุมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
2.  มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.62 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ย
สงูสุด 4.78 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.74 และตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 3.94 
 มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก          
มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการและตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มี
ค่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากนั 5.00 
 
5.9 ข้อสรปุตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 ผูป้ระเมนิไดต้รวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างองิของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มุมมองดา้น
การบรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.88 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ 
มคี่าเฉลี่ย 4.61 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 3.94 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตามองค์ประกอบการ
ประเมนิ พบว่า  
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
4.63 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.83 รองลงมา คอื          
ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.46  
 มมุมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 4.90 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านผลผลติมคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ     
มคี่าเฉลีย่ 4.88  
 มมุมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลีย่ 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภท
ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้และตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากนั 5.00 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.44 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูง สุด 5.00 รองลงมา คอื  
ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.67 และตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 3.41 
 
5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอิงของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชี้ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.88 รองลงมา คอื   
ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 4.61 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 3.94 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนกตาม
องคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
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 มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั
ดี มคี่าเฉลี่ย 4.46 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.78 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 3.68 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 3.41 เมื่อ
พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านกายภาพ  ไม่มผีลการประเมนิในด้านนี้ 
2. ด้านวชิาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.92 เมื่อจ าแนกตามประเภท

ตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.33 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 
3.68 และตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 3.41 

3. ด้านการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยมตีวับ่งชี้ด้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

4. ด้านการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 โดยม ี   
ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการเพยีงตวับ่งชี้เดยีว 

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก 
มคี ่าเฉลี ่ย  4.82 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า  ตัวบ่งชี้ด้านปจัจัยน าเข้าและตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุดเท่ากนั 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้้านผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 4.68 เมื่อพจิารณา
รายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านผลติบณัฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 4.53 เมือ่จ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 5.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มี
ค่าเฉลีย่ 4.24  

2. ด้านการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่
สงูสุดเท่ากนั 5.00 

3. ด้านการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม มผีลการประเมนิอยู ่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลี่ย 5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มี
ค่าเฉลีย่สงูสุดเท่ากนั 5.00 

4. ดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ และตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย
สงูสุดเท่ากนั 5.00 
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5.11 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

จดุแขง็  
1.คณะมแีผนกลยุทธท์ีช่ดัเจนและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของมหาวทิยาลยั 
2.บุคลากรของคณะทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุนมคีวามเขม้แขง็และทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร 
3.คณะมคีวามเป็น Autonomy สงู ซึง่สามารถก าหนดและด าเนินการตามแผนยทุธศาสตรไ์ดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
4.มกีารเชื่อมต่อกบัหน่วยงานของรฐัทีเ่ขม้แขง็ ท าใหเ้กดิความมัน่คงทางดา้นรายรบั 
5.มกีารเชื่อมโยงกบัภาคอุตสาหกรรม ซึง่ท าใหเ้กดิประโยชน์กบันกัศกึษา 
6.เป็นผูน้ าดา้นการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 
7.มกีารจดัโครงสรา้งองคก์รทีค่รอบคลุมภารกจิครบทุกดา้นอย่างชดัเจน 
 
 จดุท่ีควรพฒันา 
1.ควรมกีารผลกัดนัสนบัสนุนส่งเสรมิงานวจิยัใหเ้ป็นแผนการพฒันางานวจิยัอย่างชดัเจน 
2.ควรมกีารเพิม่บุคลากรสายวชิาการและเพิม่จ านวนบุคลากรต าแหน่งวชิาการทีส่งูขึน้ 
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ส่วนท่ี  6 
วิธีปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม 

 
วธิปีฏบิตัทิีด่ ี/ นวตักรรมของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มดีงันี้  

การบรหิารเพื่อพฒันาสมรรถนะของบุคลากรสายสนบัสนุน (อาท ิการประชุมประจ าเดอืน การจดัท า work 
flow ทีช่ดัเจนส าหรบัท างานแทนกนัได)้  
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