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บทคดัย่อ 
 
 วิทยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ ได้ท  าการเปิดการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี ในปีการศึกษา 
2556 ในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์(เทคโนโลยีสายปฏิบติัการ) หลงัจากท่ีไดจ้ัดการเรียนการสอน
ในระดับก่อน (และอนุ)ปริญญา(ประกาศนียบตัรวิชาชีพ หรือ ปวช. และประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือ ปวส.) มาเป็นระยะเวลานาน และถึงแมว้่า ผลการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์การ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ของมาตรฐานการอุดมศึกษา จะบ่งช้ีวา่ ในภาพรวมวิทยาลยัเทคนิค
เชียงใหม่ มีความพร้อมในการเป็นสถาบนัอุดมศึกษาแลว้ก็ตาม ขอ้เทจ็จริงดงักล่าว ก็ไม่ไดห้มายความ
วา่ ความพร้อมดงักล่าว พอเพียง สมบูรณ์แบบ เช่นเดียวกบั สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ โดยเฉพาะดา้น
เทคโนโลยสีายปฏิบติัการแบบเดียวกนักบัท่ีเปิดการเรียนการสอนในระดบัปริญญามานานแลว้ เพราะ
เม่ือพิจารณารายละเอียดของการประเมินฯ จะพบวา่ องคป์ระกอบท่ีไม่ผา่นเกณฑ์การประเมิน ซ่ึงเป็น
ตวัช้ีวดัความเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีดี ก็ยงัมีอยู่หลายๆตวั ไม่ว่าจะเป็นดา้นการวิจยั ดา้นการบริหาร
จดัการ ด้านกิจการนักศึกษา ด้านบรรยากาศทางวิชาการ ฯลฯ แน่นอนว่า ผูท่ี้เก่ียวข้องทุกฝ่ายคง
จะต้องร่วมกันหาทางปรับปรุงพัฒนากันต่อไปในอนาคต หากวิทยาลัยเทคนิคและสถาบันการ
อาชีวศึกษา มุ่งหวงัท่ีจะเห็นคุณภาพของทั้งสาขาวชิาท่ีเปิดสอน ณ วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ ตลอดจน
สาขาวิชาอ่ืนๆ เป็นท่ียอมรับกนัวา่ ควรค่าแก่การเป็นการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ไม่วา่จะเป็นปริญญา
ดา้นเทคโนโลยสีายปฏิบติัการก็ตาม 
 ประเด็นท่ีส าคัญไม่น้อยไปกว่าความพร้อมท่ีมีตามเกณฑ์การประเมินฯ และท่ีน่าจะเป็น
ตวัก าหนดความเป็นอุดมศึกษาท่ีดีในอนาคตของวิทยาลยัเทคนิคเชียงใหม่ ก็คือ วิธีคิดและเจตคติของ
อาจารยผ์ูส้อนในสาขาวชิาเทคโนโลยยีานยนต ์(และสาขาวชิาอ่ืนๆในอนาคต) ความเป็น 
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”ครูช่าง”มานาน แมอ้าจจะเหมาะสม พอเพียงกบัการสอนผูเ้รียนระดบั ปวช. หรือ ปวส. ก็ตาม คงไม่
น่าจะเหมาะสม พอเพียงกับการสอนผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาอีกต่อไป ทั้ งผู ้บ ริหารของ
วทิยาลยัเทคนิคเชียงใหม่และอาจารย ์คงจะตอ้งร่วมกนัหาทางส ารวจตรวจสอบและพฒันาวิธีคิดและ
เจตคติของอาจารย ์ตลอดจนร่วมกนัสร้างบรรยากาศทางวิชาการเพื่อเอ้ือต่อการท่ีวิทยาลยัเทคนิค
เชียงใหม่และต่อไปวิทยาลัยอ่ืนๆของสถาบนัการอาชีวศึกษา ท่ีต้องเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีสาย
ปฏิบัติการอ่ืนๆ(ระดับปริญญาตรี) จะสามารถท าหน้าท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีดี มีคุณภาพและ                   
มีศกัด์ิศรีต่อไป 
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ABSTRACT  

 
 
 Chiang Mai Technical College started in the 2013 academic year one undergraduate 
program in Automotive Technologies after decades of pre-2nd sub-degree provision experiences, i.e., 
vocational certificate program. And although their Self-Assessment Report (SAR) undertaken in 
2013 indicates in the overall sense that the college has successfully met all major requirements set 
by the Higher Education Commission, Ministry of Education, this and the above experiences do not 
automatically mean the college is now fully or adequately ready to become a full-fledged institution 
of higher education. 
 Upon closer scrutiny, it was found that certain indicators of certain major requirements did 
not pass the rather stringent evaluation criteria. And those which did not make it happen to be those 
considered instrumental components of an institution of higher education. They are for instance, 
research, student affairs, personnel administration, faculty academic publication, and general 
academic atmosphere on campus, etc. These and other components-cum-indicators need to be taken 
seriously by all involved, especially College and Vocational Education Institution administrators if 
they wish to see the quality, at the higher education level, of the newly launched Automotive 
Technologies Program as well as others to come in the future, and of its maturation. 
 In addition, another equally, if not more, important component more likely to determine the 
future course of the college-turned university, has to do with the mentality of the Program 
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instructors. They and their colleagues have long been vocational or craft teachers teaching sub-
and/or pre-degree vocational students. But now, some of them are teaching University-level, degree 
students. Therefore, their experiences and current mentality will have to be adjusted and adapted to 
suit the present classroom and College reality. At the same time, the campus academic atmosphere, 
typical of any full-fledged institutions of higher educations, must of necessity be created to both 
supplement and enrich the quality growth, of Chiang Mai Technical College as an institution of 
higher education in the near future. 
 

 


