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ส่วนท่ี 1 
บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

 

การจดัการศกึษาทางครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม เริม่ตน้เมื่อปี พ.ศ. 2509 เป็นคณะฝึกหดัครเูทคนิค
ชัน้สงู (พ.ศ. 2509 - 2515) เปิดสอนหลกัสตูรประกาศนียบตัรฝึกหดัครเูทคนิคชัน้สงู (ปทส.) การศกึษาแบ่ง
ออกเป็น 4 สาขาวชิา คอื สาขาวชิาเครือ่งกล สาขาวชิาโยธา สาขาวชิาไฟฟ้า และสาขาวชิาอุตสาหการ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2516-2517 คณะฝึกหดัครเูทคนิคชัน้สงูไดเ้ปลีย่นเป็นภาควชิาครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม และ
ไดแ้บ่งเป็น 4 สาขาวชิา ไดแ้ก่ สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมไฟฟ้า และวศิวกรรม
อุตสาหการ 

          ในปี พ.ศ. 2517 - 2533 มกีารด าเนินงานภายใตค้ณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและวทิยาศาสตร ์ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2534 สาขาวชิาทางวทิยาศาสตร ์ไดแ้ยกตวัเป็นคณะวทิยาศาสตร ์แต่ภาควชิาภาษาและสงัคมยงั
สงักดัอยู่ในคณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม ต่อมาปี พ.ศ. 2537 ภาควชิาภาษาและสงัคม ได้แยกตวัไปเป็น
โครงการจดัตัง้คณะศลิปศาสตร ์ และในปี พ.ศ. 2549 คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น “คณะครุ
ศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี” ซึ่งจดัการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรมทาง
การศกึษา ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทัง้ดา้นวชิาการและวชิาชพี ได้แก่ หลกัสูตร ค.อ.บ.  และ  
ค.อ.ม. ที่ผลติครูช่าง หรอืบุคลากรที่สามารถจัดการฝึกอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม และมกีารฝึกสอนใน
โรงเรยีนหรอืวทิยาลยัเทคนิค  ส่วนหลกัสูตร ทล.บ. สาขาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม และ หลักสูตร วท.บ. 
สาขาทางเทคโนโลย ีมกีารฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการ   

คณะมพีนัธกจิหลกัดงัต่อไปนี้ 
- ผลติบุคลากรทีเ่ป็นเลศิทางวชิาการ เทคโนโลย ีและวชิาชพี ทีม่คีุณภาพ และสมรรถนะ สนองความ

ตอ้งการของสถาบนัการศกึษาดา้นอาชวีศกึษา หรอืภาคอุตสาหกรรม 
- บรกิารวชิาการใหก้บัหน่วยงานภายนอก ทีช่่วยยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
- มงีานวิจยัและพฒันาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาด้านอาชีวศึกษา และการพฒันา

อุตสาหกรรมไทย 
- เป็นศูนยก์ลางในการเชื่อมโยงขอ้มูลข่าวสาร กจิกรรม และบุคลากรดา้นการอาชวีศกึษาและและนัก

เทคโนโลยอุีตสาหกรรมของประเทศ 
- ส่งเสรมิ สนบัสนุนในการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 

 
ในรอบการประเมนิปี 2553 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหีลกัสูตรรวมทัง้สิ้น 19 

หลกัสูตร แบ่งเป็นหลกัสูตรระดบัปรญิญาตรี 11 หลกัสูตร หลกัสูตรระดบัปรญิญาโท 7 หลกัสูตร และ
หลกัสูตรระดบัปรญิญาเอก 1 หลกัสูตร มจี านวนนักศกึษารวมทัง้สิน้ 4,084 คน แบ่งเป็นนักศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีจ านวน 3,070 คน ระดบัปรญิญาโท จ านวน 924 คน และระดบัปรญิญาเอก จ านวน 51 คน 
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ตลอดจนมผีูส้ าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2553 รวมทัง้สิน้ 954 คน แบ่งเป็นระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 776 
คน ระดบัปรญิญาโท จ านวน 175 คน และระดบัปรญิญาเอก 3 คน นอกจากนี้คณะมบีุคลากรรวมทัง้สิน้ 99 
คน (ไม่นับรวมลูกจา้งชัว่คราว) โดยจ าแนกตามลกัษณะงานที่ปฏบิตั ิแบ่งเป็นบุคลากรที่เป็นอาจารยแ์ละ
นักวิจยั จ านวน 54 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 38 คน คณาจารย์ที่เป็นลูกจ้าง 27 คน 
ผูเ้ชีย่วชาญชาวในประเทศ 1 คน และผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างประเทศ 2 คน 

 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน     

มาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง หลกัเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในว่าด้วยการรายงานผล  
การประกนัคุณภาพการศกึษา ทีก่ าหนดใหต้ัง้แต่ปีการศกึษา 2550 เป็นต้นไป สถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
ต้องจดัท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ    
การอุดมศกึษา (สกอ.) ภายใน 120 วนันับจากวนัสิ้นปีการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน ทัง้นี้ เพื่อให้ มจธ. สามารถด าเนินการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ สกอ. ได้ทันตาม
ก าหนดเวลา มจธ. จงึได้ก าหนดการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ โดยคณะกรรมการประเมนิ
คุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2553 ในวนัที ่26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  

การประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะมวีตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและประเมนิการ
ด าเนินงานของคณะวชิา โดยวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ในทุกองค์ประกอบ
คุณภาพตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศกึษาภายในที ่มจธ. ก าหนด เพื่อใหค้ณะวชิาไดร้บัทราบจุดแขง็ 
จดุทีค่วรปรบัปรงุ ตลอดจนไดร้บัขอ้เสนอแนะในการพฒันาคณะวชิา 
 ส าหรบัการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2553 คณะผูป้ระเมนิได้
ศกึษารายงานการประเมนิตนเอง เอกสาร และหลกัฐานอ้างองิต่าง ๆ ของคณะอย่างละเอยีด พรอ้มทัง้ได้
ตรวจเยีย่มพื้นที่จดัการศกึษา การวจิยั และการบรกิารวชิาการของคณะ ตลอดจนได้รบัทราบขอ้มูล ข่าวสาร
การด าเนินงานของคณะจากคณะผู้บรหิาร อาจารย์ นักศึกษาปจัจุบนั และผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน โดย
คณะกรรมการประเมนิไดว้เิคราะหผ์ลการด าเนินงาน และสรปุผลการประเมนิอยา่งไมเ่ป็นทางการ ดงันี้ 
 คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมผีลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในภาพรวม อยู่
ในระดบัดี (3.51) โดยจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัดี
มาก จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (5.00) 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (5.00) ส าหรบัองค์ประกอบที่คณะมผีลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดบัดี จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณธิาน วตัถุประสงค ์
และแผนด าเนินการ (4.00) องคป์ระกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานักศกึษา (4.50) และองคป์ระกอบที ่7 การ
บรหิารและการจดัการ (3.67) ส าหรบัองค์ประกอบที่คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ในระดบัพอใช้ จ านวน 
3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การผลติบณัฑติ (3.19) องคป์ระกอบที ่4 การวจิยั (3.14) และ
องค์ประกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ (3.00) ส าหรบัองค์ประกอบที่คณะมผีลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดบัต้องปรบัปรุง จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 การบรกิารวชิาการแก่สงัคม (2.50) 
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ส่วนท่ี 2 
รายนามคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 

 
คณะผู ้ประเมนิคุณภาพการศ ึกษาภายในระดบัคณะ รอบการประเมนิปี 2553 ของ         

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มรีายนามต่อไปนี้  
 
1. ดร.เกษรา วามะศริ ิ     ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ธงชยั สทิธกิรณ์     กรรมการ 
3. ผศ.ดร.พรนภสิ ดาราสว่าง    กรรมการ 
4. อ.ปญัญานีย ์พราพงษ์     กรรมการ 
5. ผศ.ดร.ชยัรตัน์ ตัง้ดวงด ี    กรรมการ 
6. อ.อจัฉรา ธารอุไรกุล     กรรมการ 
7. คุณสุจติรา บุญอยู ่     กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ภรูติ ธนะกจิเกษม    กรรมการและเลขานุการ 
9. อ.นิมติ  เหมง่เวหา     กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
10. ดร.วนัเพญ็ วรวงศพ์งศา     กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
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ส่วนท่ี 3 
บทน า 

 

การจดัการศกึษาทางครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม เริม่ตน้เมื่อปี พ.ศ. 2509 เป็นคณะฝึกหดัครเูทคนิค
ชัน้สงู (พ.ศ. 2509 - 2515) เปิดสอนหลกัสตูรประกาศนียบตัรฝึกหดัครเูทคนิคชัน้สงู (ปทส.) การศกึษาแบ่ง
ออกเป็น 4 สาขาวชิา คอื สาขาวชิาเครือ่งกล, สาขาวชิาโยธา, สาขาวชิาไฟฟ้า และสาขาวชิาอุตสาหการ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 - 2517 คณะฝึกหดัครเูทคนิคชัน้สงูไดเ้ปลีย่นเป็นภาควชิาครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม และ
ไดแ้บ่งเป็น 4 สาขาวชิา ไดแ้ก่ สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมไฟฟ้า และวศิวกรรม
อุตสาหการ ในปี พ.ศ. 2517 - 2533 ภาควชิาครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมด าเนินงานภายใตค้ณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรม และวทิยาศาสตร ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 สาขาวชิาทางวทิยาศาสตร ์ ไดแ้ยกตวัเป็นคณะ
วทิยาศาสตรแ์ต่ภาควชิาภาษาและสงัคม ยงัสงักดัอยูใ่นคณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2537 ภาควชิา
ภาษาและสงัคม ไดแ้ยกตวัไปเป็นโครงการจดัตัง้คณะศลิปศาสตร์  และในปี พ.ศ. 2549 คณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรมไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น “คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย”ี ซึง่จดัการศกึษาโดยมุง่เน้นการ
พฒันาเทคโนโลย ี และนวตักรรมทางการศกึษา ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทัง้ดา้นวชิาการและ
วชิาชพี ไดแ้ก่ หลกัสตูร ค.อ.บ. และ ค.อ.ม. ทีผ่ลติครชู่าง หรอืบุคลากรทีส่ามารถจดัการฝึกอบรมในโรงงาน
อุตสาหกรรม จะมกีารฝึกสอน ในโรงเรยีนหรอืวทิยาลยัเทคนิค  หลกัสตูร ทล.บ. สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และ หลกัสตูร วท.บ. สาขาทางเทคโนโลย ี จะมกีารฝึกปฏบิตังิานในธุรกจิหรอืสถาน
ประกอบการจรงิ   

ในปีการศึกษา 2553 คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ี มนีักศึกษาระดบัปรญิญาตรี
จ านวน 3,070 คน และในระดบับณัฑติศกึษาจ านวน 1,014 คน คณาจารยป์ระจ าจ านวน 66 คน คณาจารย์
ทีเ่ป็นลกูจา้ง จ านวน 38 คน และผู้เชีย่วชาญชาวต่างประเทศ  จ านวน 2 คน  การจดัการเรยีนการสอนของ
คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ีประกอบดว้ย 7 ภาควชิา มทีัง้ในส่วนของวทิยาเขตบางมด  และ
ในส่วนของโครงการนอกพื้นที่ นอกจากนี้ ยงัรบัผิดชอบ โครงการร่วมบรหิารหลกัสูตรมเีดยีอาตส์และ
เทคโนโลยมีเีดยี และโครงการเทคโนโลยบีณัฑติ สาขาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบุร ีวทิยาเขตราชบุร ี

 
พนัธกจิหลกัของคณะฯแบ่งเป็น 

- ผลติบุคลากรทีเ่ป็นเลศิทางวชิาการ เทคโนโลย ีและวชิาชพี ทีม่คีุณภาพ และสมรรถนะ สนองความ
ตอ้งการของสถาบนัการศกึษาดา้นอาชวีศกึษา หรอืภาคอุตสาหกรรม 

- บรกิารวชิาการใหก้บัหน่วยงานภายนอก ทีช่่วยยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
- มงีานวจิยัและพฒันาองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ทีจ่ าเป็นต่อการพฒันาดา้นอาชวีศกึษา และการพฒันา

อุตสาหกรรมไทย 
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- เป็นศูนยก์ลางในการเชื่อมโยงขอ้มลูข่าวสาร กจิกรรม และบุคลากรดา้นการอาชวีศกึษาและและนกั
เทคโนโลยอุีตสาหกรรมของประเทศ 

- ส่งเสรมิ สนบัสนุนในการท านุบ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 
 

คณะฯแบ่งกลุ่มความทา้ทายและความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ ์ดงัต่อไปนี้ 
ความทา้ทายดา้นการศกึษาและการเรยีนรู ้

1. การเปิดหลกัสูตรการเรยีนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการ และด าเนินการได้ทนัเวลา หรอื
ก่อนคู่แขง่ขนั 

2. การส่งเสรมิดา้นการวจิยั โดยเฉพาะการจดักลุ่ม เพื่อส่งผลต่อการพฒันากระบวนการจดัการเรยีน
การสอน การสรา้งองคค์วามรู ้

ความทา้ทายดา้นการปฏบิตักิาร 
1. การพฒันาการด าเนินการ อยา่งต่อเนื่อง โดยเฉพาะรปูแบบการสอน เพื่อพฒันาผูเ้รยีนในทุกระดบัที่

รบัเขา้มาพฒันา 
ความทา้ทายดา้นทรพัยากรบุคคล 

1. การพฒันาผูส้อน และบุคลากรสนบัสนุน ใหม้คีวามสามารถ และสมรรถนะทีพ่รอ้มต่อการรว่มพฒันา
คณะในทุกดา้น  ทัง้ดา้นคุณวุฒ ิและดา้นคุณภาพในการท างาน 

ความทา้ทายดา้นชุมชน 
1. กลุ่มผูส้อนในระดบัอาชวีะศกึษา ที่คณะจะมสี่วนส าคญัในการพฒันา ผู้สอนใหม้คีุณวุฒ ิมศีกัยภาพ

สงู พรอ้มในการผลติบุคลากรของประเทศ 
2. กลุ่มอุตสาหกรรม เป็นผูผ้ลติบุคลากรดา้นการ Training ผูป้ฏบิตัใินระบบอุตสาหกรรม รวมทัง้

ผูป้ฏบิตังิานดา้นอุตสาหกรรมทางดา้นการพมิพแ์ละบรรจภุณัฑ ์ดา้นคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี 
ความไดเ้ปรยีบดา้นการศกึษาและการเรยีนรู ้

1. หลกัสตูรไดร้บัการรบัรองจาก สกอ. และครสุภา ในการยอมรบัมาตรฐาน และใบประกอบวชิาชพีคร ู
ความไดเ้ปรยีบดา้นการปฏบิตักิาร 

1. หลกัสตูรมคีวามแตกต่างจากสถานศกึษาอื่น ท าใหม้กีารแขง่ขนัไมส่งูโดยเฉพาะดา้นเทคโนโลย ี
ความไดเ้ปรยีบดา้นทรพัยากรบุคคล 

1. บุคลากรส่วนใหญ่ มคีุณวุฒใินระดบัปรญิญาเอก และ/หรอืไดร้บัต าแหน่งทางวชิาการ ทัง้ในระดบั 
ผศ. และ รศ. 

ความไดเ้ปรยีบดา้นชุมชน 
1. ไดร้บัการยอมรบัจากหน่วยงานของรฐั ในการพฒันาผูส้อนในระดบัอาชวีะศกึษา 
2. ไดร้บัการยอมรบัในการพฒันาหลกัสตูร ดา้นเทคโนโลยบีณัฑติ ในสายการผลติช่างอุตสาหกรรม

ดา้นต่างๆ 
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ส่วนท่ี 4 
วิธีประเมิน 

 
4.1 การวางแผนก่อนการประเมิน 

คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดแผนการประเมิน           
คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลย ีในวนัที ่11 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  

ดร.เกษรา วามะศริ ิอ.ปญัญานีย ์พราพงษ์ และ คุณสุจติรา บุญอยู ่
องคป์ระกอบที ่2  ผูร้บัผดิชอบ  

ผศ.ดร.ภรูติ ธนะกจิเกษม อ.นิมติ เหมง่เวหา และ ดร.วนัเพญ็ วรวงศพ์งศา 
องคป์ระกอบที ่3, 6, 9 ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ธงชยั สทิธกิรณ์ และ อ.อจัฉรา ธารอุไรกุล 

 องคป์ระกอบที ่4, 5 ผูร้บัผดิชอบ ผศ.ดร.พรนภสิ ดาราสว่าง และ ผศ.ดร.ชยัรตัน์ ตัง้ดวงด ี
3. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในมอบหมายให้คณะกรรมการประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายในกลบัไปศึกษารายงานการประเมนิตนเองในส่วนที่คณะกรรมการแต่ละท่าน
รบัผดิชอบ 

4. ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในนดัหมายการลงพืน้ทีต่รวจประเมนิคณะ 
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 
4.3 ภายหลงัการประเมิน 
 คณะผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษาภายในจะจดัท า (ร่าง) รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศกึษา
ภายในใหแ้ล้วเสรจ็ภายใน 7 วนั แลว้ส่งกลบัไปให้คณะตรวจสอบและทกัท้วงผลการประเมนิดงักล่าว ซึ่ง
คณะจะมเีวลาในการตรวจสอบและทกัทว้ง 7 วนั ก่อนทีค่ณะผู้ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในจะเสนอ
รายงานผลการประเมนิฉบบัสมบรูณ์ใหแ้ก่อธกิารบดเีป็นล าดบัถดัไป 
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ส่วนท่ี 5 
ผลการประเมิน 

5.1 รายงานตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตวับ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

ตวับง่ช้ีคณุภาพ ตวัตัง้

ตวัหาร

ตวับง่ช้ี 1.1 8 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 2.1 5 ข้อ 2.00

39.50

99.00

18.00

99.00

ตวับง่ช้ี 2.4 6 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 2.5

ตวับง่ช้ี 2.6 6 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 2.7 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 2.8 4 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 3.1 6 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 3.2 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 4.1 6 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 4.2 4 ข้อ 5.00

5,085,900.00   51,372 บาท/คน

99.00

ตวับง่ช้ี 5.1 4 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 5.2 4 ข้อ 2.00

ตวับง่ช้ี 6.1 5 ข้อ 5.00

ตวับง่ช้ี 7.1 6 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 7.2 4 ข้อ 4.00

ตวับง่ช้ี 7.3

ตวับง่ช้ี 7.4 6 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 8.1 7 ข้อ 3.00

ตวับง่ช้ี 9.1 8 ข้อ 5.00

รวมคะแนนการประเมิน 3.51

คะแนนการประเมิน

 (ตามเกณฑ์ สกอ.)
เป้าหมาย

ร้อยละ 39.75

1,2,3,4,5,7 (6ข้อ)

1,2,3,4,5 (5 ข้อ)

ผลลพัธ์

( %หรือสดัส่วน)

ร้อยละ 21.79

1,2 (2 ข้อ)

2,3,4,5 (4 ข้อ)

1,2,5 (3 ข้อ)

1,2,3,4,5 (5 ข้อ)

ตวับง่ช้ี 2.3

ตวับง่ช้ี 2.2 3.32

3.03ร้อยละ 18.18

ร้อยละ 39.90

1,2,3,5,6,7 (6 ข้อ)

ผลการด าเนินงาน

ตวับง่ช้ี 4.3 121,951.22 บาท/คน

1,2,3,4 (4 ข้อ)

1,2,3,4,5,6 (6 ข้อ)

1,2,3,4,5,6 (6ข้อ)

1,2,3,4,5 (5 ข้อ)

1,2  (2 ข้อ)

1,2,3,4,5,6,7,8,9 ( 9 ข้อ)

2,3,4,5,6 (5 ข้อ)

1,2,3,4  (4 ข้อ)

1,2,3,4,5,6 (6 ข้อ)

1,2,3,4,5,6 (6 ข้อ)

1,2,3 (3 ข้อ)

1.43
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5.2 รายงานตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

ผลการประเมิน

   องคป์ระกอบท่ี 1 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 2 3.18 3.25 3.00 3.19 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   องคป์ระกอบท่ี 3 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 4 1.43 4.00 - 3.14 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   องคป์ระกอบท่ี 5 - 2.50 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ

   องคป์ระกอบท่ี 6 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   องคป์ระกอบท่ี 7 - 3.67 - 3.67 การด าเนินงานระดบัดี

   องคป์ระกอบท่ี 8 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   องคป์ระกอบท่ี 9 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุองคป์ระกอบ
2.59 3.71 3.00 3.51 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

องคป์ระกอบ หมายเหตุ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

I รวม OP

���0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเรง่ด่วน
���1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ
���    �-�      การด าเนินงานระดบัพอใช้
���    �-�      การด าเนินงานระดบัดี
���    �-�      การด าเนินงานระดบัดีมาก
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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 - 3.67 - 3.67 การด าเนินงานระดบัดี

       มาตรฐานท่ี 2 ข 2.59 3.56 - 3.32 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   มาตรฐานท่ี 3 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุมาตรฐาน
2.59 3.71 3.00 3.51 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

มาตรฐานการอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

���0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเรง่ด่วน
���1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ
���    �-�      การด าเนินงานระดบัพอใช้
���    �-�      การด าเนินงานระดบัดี
���    �-�      การด าเนินงานระดบัดีมาก
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5.4 รายงานตารางท่ี ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 

ผลการประเมิน

  ด้านนักศึกษา

  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 3.67 3.00 3.57 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านกระบวนการภายใน - 3.63 - 3.63 การด าเนินงานระดบัดี

  ด้านการเงิน 1.43 3.00 - 2.21 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ

  ด้านบคุลากรการเรียนรู้

  และนวตักรรม
3.18 4.50 - 3.84 การด าเนินงานระดบัดี

  เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

  ของทกุมมุมอง
2.59 3.71 3.00 3.51 การด าเนินงานระดบัดี

  ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี

มมุมอง

ด้านการบริหารจดัการ

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

���0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเรง่ด่วน
���1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ
���    �-�      การด าเนินงานระดบัพอใช้
���    �-�      การด าเนินงานระดบัดี
���    �-�      การด าเนินงานระดบัดีมาก
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5.5 รายงานตารางท่ี ป.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา  
ผลการประเมิน

1. มาตรฐานด้านศกัยภาพ

   และความพร้อม

   ในการจดัการศึกษา

   (1) ด้านกายภาพ - - - -

   (2) ด้านวิชาการ 3.18 2.67 - 2.87 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   (3) ด้านการเงิน - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   (4) ด้านการบริหารจดัการ - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของมาตรฐานท่ี 1
3.18 3.44 - 3.40 การด าเนินงานระดบัพอใช้

มาตรฐานสถาบนัอดุมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉล่ีย

หมายเหตุ

I P O รวม 

���0.00 - 1.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเรง่ด่วน
���1.51 - 2.50  การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ
���    �-�      การด าเนินงานระดบัพอใช้
���    �-�      การด าเนินงานระดบัดี
���    �-�      การด าเนินงานระดบัดีมาก

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการ

   ตามภารกิจของสถาบนัอดุมศึกษา
   (1) ด้านการผลิตบณัฑิต - 4.67 3.00 4.25 การด าเนินงานระดบัดี

   (2) ด้านการวิจยั 1.43 4.00 - 3.14 การด าเนินงานระดบัพอใช้

   (3) ด้านการให้บริการ

        ทางวิชาการแก่สงัคม
- 2.50 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรงุ

   (4) ด้านการท านุบ ารงุ

        ศิลปะและวฒันธรรม
- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของมาตรฐานท่ี 2
1.43 4.00 3.00 3.64 การด าเนินงานระดบัดี

   เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี

   ของทกุมาตรฐาน
2.59 3.71 3.00 3.51 การด าเนินงานระดบัดี

   ผลการประเมิน ระดบัพอใช้ ระดบัดี ระดบัพอใช้ ระดบัดี การด าเนินงานระดบัดี
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5.6 จดุแขง็ / แนวทางเสริมจดุแขง็ จดุท่ีควรพฒันา / ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ ตามรายองคป์ระกอบ

คณุภาพ 
 
องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ 
 
จดุแขง็ 

1. มกีารจดัท าแผนกลยทุธท์ีช่ดัเจน 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. ควรมกีารทบทวนแผนกลยุทธท์ุกปี  และอาจใชก้ระบวนการเชญิผูเ้ชีย่วชาญภายนอกใหค้วามเหน็ 

เพื่อใหเ้กดิมมุมองทีก่วา้งขวางขึน้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรงุแผนของคณะใหท้นัต่อการ
เปลีย่นแปลงของโลกอยา่งน้อยทุก ๒ ปี 

จดุท่ีควรพฒันา 
1. การแสดงใหเ้หน็ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ ์แผนปฏบิตักิารระยะยาว – ระยะสัน้  
2. การก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตวับ่งชีอ้ยา่งชดัเจน 
3. การน าผลการประเมนิในปีทีผ่่านมา มาปรบัปรงุแผนกลยทุธใ์นปีต่อไปอย่างชดัเจนทุกกจิกรรม 

ข้อเสนอแนะ 
1. บางภารกจิสามารถใชส้นบัสนุนแผนกลยทุธ ์และแผนปฏบิตักิาร  ดงันัน้การก าหนดค่าเป้าหมาย

รายตวับ่งชี ้จงึสามารถบูรณาการได ้เพื่อวดัความส าเรจ็ของแผนงาน วเิคราะหแ์ละแสดงความ
เชื่อมโยงอย่างชดัเจน 

 
องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 
 
จดุแขง็  

1. มหีลกัสตูรทีภ่าคอุตสาหกรรมตอ้งการ เช่น สหกจิศกึษา เป็นตน้ และ นกัศกึษา มปีระสบการณ์การ
ท างานกบัภาคอุตสาหกรรมด ีเนื่องจากคณะมเีครอืข่ายทีค่รอบคลุมทัง้ภาคอุตสาหกรรมและ
การศกึษา 

2. มกีารบรูณาการการเรยีนการสอนกบักจิกรรมนกัศกึษาไดด้ ี
 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
1. ควรขยายการท างานรว่มกบัภาคอุตสาหกรรมในการพฒันา ปรบัปรงุหลกัสตูร รวมถงึการ

ปฏบิตังิานจรงิในสถานประกอบการ (WIL) เพื่อการพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการเรยีนการสอน 
2. ควรส่งเสรมิกจิการนกัศกึษาใหเ้ขม้แขง็ โดยช่วยเหลอืดา้นบุคลากรและงบประมาณเพิม่ขึน้ 
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จดุท่ีควรพฒันา 

1. การก าหนดเป้าหมาย และการตดิตามในแผนพฒันาอาจารยแ์ละสายสนบัสนุนอย่างชดัเจน 
2. การปรบัปรงุหลกัสตูรตามกรอบเวลาทีก่ าหนด 
3. การควบคุมสดัส่วนอาจารยต่์อนกัศกึษาตามเกณฑ์ 
4. ทกัษะทางภาษาองักฤษของบณัฑติ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรท าความเขา้ใจรว่มกบับุคลากรในการประยกุตใ์ชร้ะบบประกนัคุณภาพ 
2. ควรมกีระบวนการตดิตาม ประเมนิ และปรบัปรงุหลกัสตูร 
3. ควรมกีระบวนการตดิตาม เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์
4. ควรเพิม่ทกัษะการสื่อสารดา้นภาษาองักฤษในหลกัสตูรหรอืกจิกรรม 

 
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
 
จดุแขง็ 

1. นกัศกึษาทีท่ ากจิกรรมมคีวามเชื่อมัน่ในการสนับสนุนของกองกจิการนกัศกึษาและคณะ 
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ส่งเสรมิความเขม้แขง็ของกจิกรรมนกัศกึษาใหเ้กดิการถ่ายทอดกจิกรรมทีด่รีะหว่างรุน่พีแ่ละรุน่น้อง 
และส่งเสรมิความสมัพนัธก์จิกรรมนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและบณัฑติศกึษา 

  
จดุท่ีควรพฒันา 

1. การสนับสนุนใหศ้ษิยเ์ก่ามบีทบาทในกจิกรรมนกัศกึษาเพิม่มากขึน้ เช่น การจดัใหศ้ษิยเ์ก่ามา
แลกเปลีย่นประสบการณ์การท างานใหแ้ก่นกัศกึษา 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่งเสรมิและสนบัสนุนใหน้กัศกึษามกีจิกรรมรว่มเครอืขา่ยทีห่ลากหลายสถาบนัและหลากหลาย
กจิกรรม  เช่น กจิกรรมดา้นการพฒันาสงัคม ดา้นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  กจิกรรมดา้นวชิาการ 
เป็นตน้  เพื่อเป็นการเพิม่โลกทศัน์แก่นกัศกึษา 

2. ควรส่งเสรมิใหน้กัศกึษาจดักจิกรรมดา้นการส่งเสรมิวชิาชพี เช่น การสอบเพื่อใหไ้ดร้บัใบรบัรอง
วชิาชพีเพื่อการประกอบอาชพี หรอืท างานในโรงงานอุตสาหกรรม และกจิกรรมทีเ่ป็นประเดน็ส าคญั
ในปจัจบุนัและแนวโน้มในอนาคต เช่น สภาพแวดลอ้ม สุขภาพ ความสวยงาม การอนุรกัษ์พลงังาน 
พลงังานทดแทน เป็นตน้ 
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องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 
 
จดุแขง็  

1. มกีารจดัการความรูด้า้นการวจิยัทีเ่ป็นรปูธรรม ซึง่จะช่วยในการสรา้งเครอืข่ายภายนอก 
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 
 
จดุท่ีควรพฒันา 

1. การสรา้งงานวจิยัทีใ่หม้กีารเชื่อมโยงกบักรมอาชวีศกึษา ซึง่เป็นเครอืข่ายหลกัของคณะ 
2. ไมม่งีานวจิยัสถาบนัเพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนนอกสถานที ่มปีระสทิธภิาพขึน้ 
3. จ านวนเงนิวจิยัจากภายนอกมน้ีอย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่งเสรมิใหบุ้คลากรสายวชิาการมกีารขอทุนจากภายนอกเพื่อสรา้งงานวจิยัทีม่ผีลกระทบต่อ
สงัคมมากขึน้ 

2. ควรเพิม่งานวจิยัสถาบนัซึง่ท าโดยบุคลากรสายสนบัสนุนดา้นวชิาการ เพื่อจะไดท้ างานในเชงิรกุมาก
ขึน้ 

3. ควรส่งเสรมิใหม้กีารบรูณาการงานบรกิารวชิาการและงานวจิยัเพื่อสรา้งความเขม้แขง็งานวจิยัดา้น
อื่นๆเพิม่ขึน้ 

 
 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
 
จดุแขง็  

1. มกีารบรูณาการการบรกิารวชิาการเขา้กบัการเรยีนการสอนอยา่งเป็นรปูธรรม 
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ควรประเมนิความสอดคลอ้งของโครงการกบัความตอ้งการของชุมชนเพื่อใหก้ารบรกิารวชิาการของ
คณะมคีวามเขม้แขง็ขึน้ 

 
จดุท่ีควรพฒันา 

1. การประเมนิผลกระทบของการบรกิารวชิาการต่อชุมชน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจะมกีารประเมนิผลกระทบของการบรกิารวชิาการต่อชุมชนเพื่อจะไดน้ าผลการประเมนิมา

ปรบัปรงุงานบรกิารวชิาการของคณะต่อไป 
 
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม 
 
จดุแขง็  

1. มกีารบรูณาการงานด้านการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมกบัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนกัศกึษาทีด่ี 
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ควรมกีารส่งเสรมิใหม้กีารบูรณาการงานดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมกบัการเรยีนการสอนใหค้รบ
ทุกหลกัสตูร  

 
จดุท่ีควรพฒันา 

1. การบูรณาการงานดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมกบัการเรยีนการสอน ใหค้รอบคลุมการสบืสาน
วฒันธรรมไทย และการอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมกีารน าผลการประเมนิกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมและ

การอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม กบัการเรยีนการสอนมาปรบัปรงุกระบวนการเรยีนการสอนใน
วชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 
 
จดุแขง็  

1. มกีระบวนการ กลยทุธ ์หลายขอ้ (จากการสมัภาษณ์คณบด)ี หากไดร้วบรวมให้เหน็ความเชื่อมโยง 
จะเป็นการเสรมิความเขม้แขง็ของการบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 

แนวทางเสริมจดุแขง็ 
 - 
 
จดุท่ีควรพฒันา 

1. การแสดงความเชื่อมโยงใหเ้หน็ความสมัพนัธแ์ละยกตวัอยา่งการด าเนินงานทีส่นับสนุนในแต่ละขอ้
อยา่งชดัเจน แมห้ลกัการของคณะจะใกลเ้คยีงกบัหลกัธรรมาภบิาลอยูแ่ลว้ 
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2. การแสดงใหเ้หน็ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพฒันาฯ แผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิาร 
3. การแสดงใหเ้หน็ผลการประเมนิการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่งและการน าปญัหาไปปรบั

แผนหรอืวเิคราะหค์วามเสีย่งในปีถดัไป 
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมกีลไกทีจ่ะน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุอยา่งเป็นรปูธรรมและเป็นทีร่บัทราบของบุคลากร

คณะฯ 
2. ควรมกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสีย่งและมกีารน าเสนอผลทีย่งัตอ้ง

ปรบัปรงุ ไปจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งในปีถดัไป 
 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 
จดุแขง็  

1. มรีะบบ Technology ช่วยสนบัสนุนการค านวณ การก ากบั และตดิตามผล 
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. จดัท าคู่มอืการอ่านรายงานสถานภาพทางการเงนิและงบประมาณจากระบบบญัชสีามมติ ิเพื่อ
สะดวกต่อการบรหิารจดัการ 

 
จดุท่ีควรพฒันา 

1. การแสดงแผนบรหิารการเงนิของคณะใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์องคณะอยา่งชดัเจน 
2. การแสดงแนวทางการจดัหาทรพัยากรทางการเงนิ และการวางแผนการใชเ้งนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้อยา่งชดัเจน 
3. การแสดงการวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิทีจ่ะแสดงความมัน่คงของคณะอยา่งต่อเนื่อง 
4. การแสดงกระบวนการทีผู่บ้รหิารน าขอ้มลูทางการเงนิไปใชใ้นการวางแผนและตดัสนิใจอย่างชดัเจน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจดัท าแผนกลยุทธท์างการเงนิทีแ่สดงถงึการจดัหาทรพัยากรทางการเงนิและการวางแผนการใช้
เงนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. ควรด าเนินการวเิคราะหส์ถานภาพทางการเงนิเพื่อการวางแผนและตดัสนิใจใหเ้กดิความมัน่คง
ทางการเงนิอยา่งต่อเนื่อง 

3. ควรส่งเสรมิและพฒันาผูบ้รหิารใหใ้ชร้ะบบการเงนิและงบประมาณอยา่งเตม็ประสทิธภิาพ 
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องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 
 
จดุแขง็  

1. มกีลไกและบุคลากรดา้นประกนัคุณภาพทีเ่ขม้เขง็ และมกีารรเิริม่ด าเนินงานตามระบบคุณภาพ 
TQA 

 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ควรสรา้งการมสี่วนรว่มในดา้นการประกนัคุณภาพกบันักศกึษา ศษิยเ์ก่า และผูใ้ชบ้ณัฑติมากขึน้ 
2. ควรมกีารด าเนินงานตามระบบคุณภาพ TQA อยา่งเป็นรปูธรรม 

 
จดุท่ีควรพฒันา 

1. การพฒันาการจดัเกบ็เอกสาร หลกัฐานอย่างเป็นระบบ ไมก่ระจดักระจาย ครอบคลุมตามเกณฑท์ี่
ก าหนด 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรใหม้กีารประเมนิและแปลผลการประเมนิเพื่อใหเ้กดิคุณค่าต่อการพฒันาคณะในอนาคตไดอ้ยา่ง

มปีระสทิธภิาพ 
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5.7 ข้อสรปุตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และหลกัฐานอ้างอิงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ีตามองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า คณะมีผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี 
ค่าเฉล่ีย 3.51 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3.71 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 3.00 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 2.59 ทัง้นี้ 
เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์และแผนด าเนินการ คณะมผีลการประเมนิอยู่
ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 4.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 2 การเรียนการสอน คณะมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัพอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.19 เมื่อ
จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 3.25 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้
ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลีย่ 3.18 และตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 3.00  

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลีย่ 4.50 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.14 เมื่อจ าแนก
ตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านปจัจยั
น าเข้า มคี่าเฉลีย่ 1.43  

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม คณะมผีลการประเมินอยู่ในระดบัต้อง
ปรบัปรงุ มคี่าเฉลีย่ 2.50 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 3.67 
โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 
3.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ คณะมผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มี
ค่าเฉลีย่ 5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
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5.8 ข้อสรปุตามมาตรฐานการอดุมศึกษา 
 ผู้ประเมินได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ีตามมาตรฐานการอุดมศกึษา พบว่า ตวับ่งชีด้้านกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 3.71 รองลงมา 
คอื ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 3.00 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 2.59 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนก
ตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มาตรฐานด้านคณุภาพบณัฑิต มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.00 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นผลผลติเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

มาตรฐานด้านการบริหารจดัการอดุมศึกษา ซึง่จ าแนกออกเป็น 2 มาตรฐานยอ่ย ไดแ้ก่  
1. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ใน

ระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 3.67 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
2. มาตรฐานด้านพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั

พอใช้ มคี่าเฉลีย่ 3.32 เมือ่จ าแนกตามประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 3.56 
รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 2.59 
 มาตรฐานด้านการสร้างและพฒันาสงัคมฐานความรู้ มผีลการประเมนิอยู ่ในระดบัดี          
มคี่าเฉลีย่ 4.50 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 
 
5.9 ข้อสรปุตามมุมมองด้านการบริหารจดัการ 
 ผู้ประเมินได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลักฐานอ้างอิงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ี มุมมองดา้นการบรหิารจดัการ พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่สูงสุด 3.71 รองลงมา 
คอื ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 3.00 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 2.59 ทัง้นี้ เมื่อจ าแนก
ตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  
 มุมมองด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 3.57 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3.67 รองลงมา คือ          
ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มคี่าเฉลีย่ 3.00 
 มุมมองด้านกระบวนการภายใน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 3.63 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่าตวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว      
 มุมมองด้านการเงิน มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัต้องปรบัปรงุ มคี่าเฉลีย่ 2.21 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุด 3.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้
มคี่าเฉลีย่ 1.43 
 มุมมองด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลีย่ 3.84 
เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 4.50 และตวับ่งชีด้า้น
ปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 3.18 
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5.10 ข้อสรุปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 
 ผู้ประเมนิได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานและหลกัฐานอ้างอิงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยตีามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พบว่า ตวับ่งชีด้้านกระบวนการ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3.71 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 3.00 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ย 2.59 ทัง้นี้ 
เมือ่จ าแนกตามองคป์ระกอบการประเมนิ พบว่า  

มาตรฐานด้านศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการศึกษา มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั
พอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.40 เมื่อจ าแนกตามประเภทตวับ่งชี้ พบว่า ตวับ่งชี้ด้านกระบวนการมคี่าเฉลี่ยสูงสุด 
3.44 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลีย่ 3.18 เมือ่พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านกายภาพ   รอผลการประเมนิระดบัมหาวทิยาลยั ส าหรบัตวับ่งชี้ที่ 2.5 
2. ด้านวชิาการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 2.87 เมื่อจ าแนกตาม

ประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านปจัจยัน าเข้า มคี่าเฉลี่ยสูงสุด 3.18 รองลงมา คือ ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการมคี่าเฉลีย่ 2.67  

3. ด้านการเงนิ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.00 โดยมตีวับ่งชี้ด้าน
กระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว 

4. ด้านการบรหิารจดัการ มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.00 โดยมตีวับ่งชี้
ดา้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มี
ค่าเฉลี่ย 3.64 เมื่อจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.00 
รองลงมา คอื ตวับ่งชี้ด้านผลผลติ มคี่าเฉลี่ย 3.00 และตวับ่งชี้ด้านปจัจยัน าเขา้ มคี่าเฉลี่ย 1.43 เมื่อ
พจิารณารายดา้นยอ่ย พบว่า 

1. ด้านผลติบณัฑติ  มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดี มคี่าเฉลี่ย 4.25 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สูงสุด 4.67 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นผลผลติ มี
ค่าเฉลีย่ 3.00   

2. ด้านการวจิยั มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัพอใช้ มคี่าเฉลี่ย 3.14 เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทตวับ่งชี ้พบว่า ตวับ่งชีด้า้นกระบวนการมคี่าเฉลีย่สงูสุด 4.00 รองลงมา คอื ตวับ่งชีด้า้นปจัจยัน าเขา้ 
มคี่าเฉลีย่ 1.43 

3. ด้านการให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบั ต้องปรบัปรงุ มี
ค่าเฉลี่ย 2.50 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  

4. ดา้นการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม มผีลการประเมนิอยู่ในระดบัดีมาก มคี่าเฉลี่ย 
5.00 โดยมตีวับ่งชีด้า้นกระบวนการเพยีงตวับ่งชีเ้ดยีว  
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5.11 ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 
จดุแขง็  

1. มกีารจดัท าวสิยัทศัน์และกลยทุธโ์ดยทีส่อดคลอ้งกบัแผนอุดมศกึษาระยะยาว และมสี่วนรว่มจาก
บุคลากรทุกระดบั  

2. มหีลกัสตูรทีช่่วยในการพฒันาบุคลากรสายวชิาการเพื่อเป็นตน้แบบใหแ้ก่ สอศ. ถงึวทิยาลยัเทคนิค
ทีร่ว่มโครงการซึง่เป็นการช่วยลดภาระของนกัศกึษาในภาพรวม 

3. มหีลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม เช่น สหกจิศกึษา และ นกัศกึษามี
ประสบการณ์การท างานรว่มกบัภาคอุตสาหกรรมทีด่ ีเนื่องจากคณะมเีครอืขา่ยทีค่รอบคลุมทัง้
ภาคอุตสาหกรรมและการศกึษา 

4. มกีารบรูณาการการเรยีนการสอนกบักจิกรรมนกัศกึษาไดด้ ี
 
แนวทางเสริมจดุแขง็ 

1. ควรมกีารทบทวนแผนกลยุทธท์ุกปี และควรเชญิผูท้รงคุณวุฒ/ิเชีย่วชาญภายนอกใหค้วามเหน็ 
เพื่อใหเ้กดิมมุมองทีก่วา้งขวางขึน้อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรงุแผนฯของคณะใหท้นัต่อ
สถานการณ์ปจัจบุนัอยา่งน้อยทุก 2 ปี 

2. ควรสนบัสนุนใหอ้าจารยแ์ละนกัศกึษาท างานรว่มกบัภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถงึการ
ปฏบิตังิานจรงิในสถานประกอบการ (WIL) เพื่อการพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการเรยีนการสอน 

 
จดุท่ีควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. ควรแสดงความเชื่อมโยงจากกรอบอุดมศกึษาระยะยาว แผนฯมหาวทิยาลยั KMUTT 2020 แผนกล
ยทุธแ์ละแผนปฏบิตักิาร เพื่อเหน็ผลการท าเป็นงานทีส่นบัสนุนภารกจิเหล่านี้อยา่งชดัเจน 

2. ควรก ากบัใหม้กีารวางแผนทีส่อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธแ์ละมกีารก าหนด KPI อยา่งชดัเจนทุก
กจิกรรม 

3. ควรก ากบัใหม้กีารวเิคราะหผ์ลจากการตดิตาม การด าเนินงาน เพื่อน าจดุอ่อนไปปรบัปรงุในปีถดัไป
อยา่งชดัเจนเพื่อใหค้รบกระบวนการ PDCA (ควรเป็นทุกโครงการและกจิกรรม) 

4. ควรจดัรปูแบบการรวบรวมเอกสารใหเ้ป็นระบบและมกีลไกในการจดัเกบ็ขอ้มลูเพื่อใชใ้นการอา้งองิ
อยา่งชดัเจน 

5. ควรก าหนดเป้าหมายและการตดิตามแผนพฒันาอาจารยแ์ละสายสนบัสนุนใหช้ดัเจน 
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