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บทสรุปผู้บริหาร 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จัดตั้งเป็น 
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เมื่อวันที่ 
27 สิงหาคม พ.ศ.2552 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ.2548 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 
ป ระกอบ กั บ มติ ส ภ ามห าวิท ย าลั ย เท ค โน โลยี ร าชม งคลศรี วิ ชั ย  ใน คราวป ระชุ ม ครั้ งที่  5 /2552  
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 และ ครั้งท่ี 7/2552 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 

 คณบดีคนปัจจุบัน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ โดยมีหน่วยการเรียนการสอน 2 สาขา 
ได้แก่ 1. สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มี 3 หลักสูตรสาขาวิชา คือ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
และ 2.สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 2 หลักสูตรสาขาวิชา คือ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 42 คน เป็นอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 
จ านวน 40 คน มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น 18 คน ในปีการศึกษา 2562 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร 
และระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1 หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เท ค โน โล ยี  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เท ค โน โล ยี ร า ช ม ง ค ล ศ รี วิ ชั ย  มี จ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ให ม่ ที่ รั บ เข้ า 
จ านวน 211 คน จ านวนนักศึกษาคงอยู่จากจ านวนรับเข้า จ านวน 202 คน จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้า  
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 243 คน มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 907 จ านวน และนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 201 คน 
 

 สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี (สกอ. เดิม) 
 

 ผลการประเมิน  ในภาพรวมทั้ ง 5 องค์ประกอบ  มีค่ าคะแนนเฉลี่ ยที่  4.35 ระดับคุณ ภาพดี 
โดยด้านปัจจัยน าเข้า (Input) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่  3.12 ระดับคุณภาพพอใช้  ด้านกระบวนการ (Process)  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่  5.00 ระดับคุณภาพดีมาก และ ด้านผลผลิต (Output) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่  4.21  
ระดับคุณภาพดี รายละเอียดดังตารางแสดงผล 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ สกอ. (เดิม) 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ตัวบ่งชี้ สกอ. (เดิม) 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 การผลิตบัณฑิต 6 3.33 5.00 3.75 3.96 ด ี

2 การวิจัย 3 3.12 5.00 4.67 4.26 ด ี

3 การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

5 การบริหารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ 13 3.12 5.00 4.21 4.35 ดี 

ผลการประเมิน  พอใช้ ดีมาก ดี 
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โดยมีค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 
 

 องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต   
 ผลการประเมิน 3.96 ระดับคุณภาพดี 
 

  1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
   ผลการประเมิน 3.75 ระดับคุณภาพด ี
  1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก     
   ผลการประเมิน 1.88 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 
  1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    
   ผลการประเมิน 3.13 ระดับคุณภาพพอใช้ 
  1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
   ผลการประเมิน 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 
  1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี     
   ผลการประเมิน 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
  1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี     
   ผลการประเมิน 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
 

 จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
 

1. ควรเร่งพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เพ่ือการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. ควรจัดท าแผนและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

 
 องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 ผลการประเมิน 4.26 ระดับคุณภาพดี 
 

  2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
   ผลการประเมิน 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
  2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์    
   ผลการประเมิน 3.12 ระดับคุณภาพพอใช้ 
  2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย   
   ผลการประเมิน 4.67 ระดับคุณภาพดีมาก 
 

 จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
 

1. ควรพฒันางานวิจัยเพื่อการเผยแพร่และตีพิมพ์ในวาราสารวิชาการ TCI ฐาน 1 ให้มากขึ้น 
2. ควรพัฒนาการน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติให้มากขึ้น 

 
 องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 ผลการประเมิน 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
 

  3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
   ผลการประเมิน 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
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 จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
 

1. ควรพัฒนาและผลักดันการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลการประเมิน 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
 

  4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ผลการประเมิน 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
 

 จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
 

1. สนับสนุนให้มีการสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 
 องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 ผลการประเมิน 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
 

  5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ 
  เอกลักษณ์ของคณะ 
   ผลการประเมิน 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
  5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
   ผลการประเมิน 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
 

 จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
 

1. ควรยกระดับแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีการก าหนด
 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผน ทั้งในแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น ซึ่งต้องมีความเชื่อมโยงกับ
 แผนกลยุทธ์ของคณะอย่างเป็นระบบ 

 

องค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 6 ตัวบ่งชี้ (แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) 
 

 ผลการประเมิน ในภาพรวมทั้ง 5  องค์ประกอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่  2.64 ระดับคุณภาพพอใช้ 
โดยด้านผลผลิต (Output) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 2.64 ระดับคุณภาพพอใช้ รายละเอียดดังตารางแสดงผล 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ตัวบ่งชี้ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 การผลิตบัณฑิต 2 - - 2.68 2.68 พอใช้ 

2 การวิจัย 1 - - 0.00 0.00 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

3 การบริการวิชาการ 1 - - 5.00 5.00 ดีมาก 

4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 - - N/A N/A N/A 

5 การบริหารจัดการ 1 - - 2.86 2.86 พอใช้ 

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ 6 - - 2.64 2.64 พอใช้ 

ผลการประเมิน  - - พอใช้ 
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โดยมีค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 
 

 องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต   
 ผลการประเมิน 2.68 ระดับคุณภาพพอใช้ 
 

  1.7 ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
   ผลการประเมิน 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
  1.8 ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   ผลการประเมิน 0.37 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 ผลการประเมิน 0.00 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

  2.4 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
   ผลการประเมิน 0.00  ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 

 องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 ผลการประเมิน 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
 

  3.2 ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน อย่างน้อย 
  1 ด้าน 
   ผลการประเมิน 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
 

 องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลการประเมิน N/A ระดับคุณภาพ N/A 
 

  4.2 ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ 
  พันธกิจอ่ืน อีกอย่างน้อย 1 ด้าน 
   ผลการประเมิน N/A ระดับคุณภาพ N/A 
 

 องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 ผลการประเมิน 2.86 ระดับคุณภาพปานกลาง 
 

  5.3 ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 
   ผลการประเมิน 2.86 ระดับคุณภาพปานกลาง 
 

 แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 
 

1. พัฒนาระบบ กลไกและวิธีการ ในการรับเข้านักศึกษาใหม่ ให้เป็นไปตามแผน 
2. สร้างเครือข่ายแหล่งทุนวิจัยและนวัตกรรมจากภายนอก เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านวิจัย

และนวัตกรรม 
3. พัฒนาระบบ กลไกและวิธีการการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย 
4. ควรก าหนดแนวทางในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และผลักดันผลลัพธ์ให้เกิดเป็นรูปธรรม 



 
 

 

 

5 

รายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

INTERNAL QUALITY AUDIT : IQA 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

บทน า 
 

 

 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 

 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  (รัชกาลที่ 9)  

ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 
และพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2548 เล่มที่ 122 
ตอนที่  6 ก ท าให้ เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้น ใหม่  9 แห่ ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย เป็นหนึ่ งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ ง 9 แห่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ 
เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการเดิม)  
โดยให้มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เป็นสถาบัน อุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติ ท าการเรียนการสอน การวิจัย ผลิต
ครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2552  
โดยปัจจุบันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการศึกษา 2 สาขา และในปีการศึกษา 2562 ครบรอบ
ระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประกอบไปด้วย 

 
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการศึกษา 3 หลักสูตรสาขาวิชา ได้แก่ 

1. หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ 
2. หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

2.1 วิชาเอกไฟฟ้าก าลัง 
2.2 วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 

3. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษา 2 หลักสูตรสาขาวิชา ได้แก่ 
1. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
2. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

(หลักสูตรปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
จ านวนเงิน 237 ล้านบาท ซึ่งอาคารเรียนดังกล่าวได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โดย 
ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประธานใน
พิธีและพระเทพสุธรรมญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา 
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และด าเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 
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 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 

 
 

 

 
 

    
Education Tech 

เทคโนโลยีการศึกษา 
 

Health Tech 
เทคโนโลยีสุขภาพ 

Clean Tech 
เทคโนโลยีสะอาด 

Digital Content 
ดิจิทัลสารสนเทศ 

 

ปรัชญา (Philosophy)    
มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

ปณิธาน (Determination)  
มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม 

วิสัยทัศน์ (Vision)    
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษาและ
นักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ 

พันธกิจ (Mission) 
 1. ผลิตก าลังคนเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 

  ผลิตบัณฑิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วย
  นวัตกรรม 
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
 

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การผลิตที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถ ในการแข่งขัน และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 
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4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
 

  อนุรักษ์ สืบทอด บูรณาการ การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและ
  ชาติโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)   
สร้างครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ 
 

อัตลักษณ์ (Identity)    
มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ 
 

อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (Campus Identity)  
การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)   
มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ 
 

เป้าประสงค์ (Objective) 
 1. เป็นองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization) 

2. เป็นเสาหลักของภูมิภาคเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3. พัฒนาก าลังคนเฉพาะทางท่ีมีความเชี่ยวชาญ ตอบสนองอุตสาหรรมเป้าหมายของประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ 
2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
3. สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ 
4. สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
5. สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 

 
 

 หลักสูตรสาขาวิชาที่จัดการศึกษา 
 

 
ปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 5 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1 หลักสูตร โดยจ าแนกการจัด
การศึกษา ดังนี้ 
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

INTERNAL QUALITY AUDIT : IQA 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

หน่วยงาน 
จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาที่จัดการศึกษา 

ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 5 - 6 
 

หลักสูตรสาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

ปวส. ป.ตรี ป.โท 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

-  - 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

-  - 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

-  - 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

-  - 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรปริญญาตรีควบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) 

  - 

 
 

 จ านวนนักศึกษา 
 

 
ปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ศรีวิชัย มีจ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้า จ านวน 211 คน จ านวนนักศึกษาคงอยู่จากจ านวนรับเข้า จ านวน 202 
บาท จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้า ปีการศึกษา 2563 จ านวน 243 คน มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 907 จ านวน 
และนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 201 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 จาก 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) รายละเอียด ดังนี้ 

 
ประเภทจ านวนนักศึกษา จ านวน (คน) 

นักศึกษาใหม่ที่รับเข้า    ปีการศึกษา 2562 211 
นักศึกษาคงอยู่จากนักศึกษาใหม่ที่รับเข้า  ปีการศึกษา 2562 202 
นักศึกษาท้ังหมด    ปีการศึกษา 2562 664 
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 201 
นักศึกษาใหม่ที่รับเข้า    ปีการศึกษา 2563 243 
นักศึกษาท้ังหมด    ปีการศึกษา 2563 907 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

INTERNAL QUALITY AUDIT : IQA 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
 

 
จ านวนอาจารย์ 
 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีจ านวนอาจารย์ 
ทั้งสิ้น 42 คน โดยจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ประเภทต าแหน่ง คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
 

กลุ่มสาขาวิชา (จ านวน/คน) ประเภทต าแหน่ง (จ านวน/คน) 
ลาศึกษาต่อ 
(จ านวน/คน) วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
ข้าราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

42 - 5 30 7 - 
42 42 - 

 
คุณวุฒ ิ(จ านวน/คน) ต าแหน่งทางวิชาการ (จ านวน/คน) 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อ. ผศ. รศ. ศ. 
- 36 6 27 14 1 - 

42 42 
 
จ านวนอาจารย์ จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ประเภท 
การนับระยะเวลา 

การนับ 
จ านวนอาจารย์ 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
ในปีการศึกษา 2562 

จ านวน 
(คน) 

ระยะเวลา 9 – 12 เดือน  1 คน 1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 40 
ระยะเวลา 6 – 9 เดือน 0.5 คน - - 
ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนับได้ 3 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 มิถุนายน 2563 1 

26 มถิุนายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 1 
รวม 42 

 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีจ านวนบุคลากร
สายสนับสนุน ทั้งสิ้น 18 คน โดยจ าแนกตามประเภทต าแหน่งและคุณวุฒิ ดังนี้ 
 

ประเภทต าแหน่ง (จ านวน/คน) คุณวุฒ ิ(จ านวน/คน) 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1 8 1 1 7 1 15 2 - 
18 18 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

INTERNAL QUALITY AUDIT : IQA 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายตัวบ่งชี้ ระดับคณะ 
 

ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ระดับคุณภาพ ตัวตั้ง ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อนละ / สัดส่วน ตัวหาร 

1.1 ผลลัพธ์ ระดับคะแนน
เฉลี่ย 17.75 

18.75 
3.75 3.75 ดี 

ค านวณ 5 
1.2 ปัจจัยน าเข้า 

ร้อยละ 10.00 
6.00 100.00 

15.00 1.88 ต้องปรับปรุง 
ค านวณ 40.00 

1.3 ปัจจัยน าเข้า 
ร้อยละ 20.00 

15.00 100.00 
37.50 3.13 พอใช้ 

ค านวณ 40.00 
1.4 ปัจจัยน าเข้า ค่าร้อยละ 

ที่น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 
ร้อยละ 0.00 

15.08 100.00 

- 49.73 5.00 ดีมาก 
ค านวณ 30.00 

1.5 กระบวนการ 
6 ข้อ 

- - 
6 5.00 ดีมาก 

6 ข้อ - - 
1.6 กระบวนการ 

6 ข้อ 
- - 

6 5.00 ดีมาก 
6 ข้อ - - 

1.7 ผลลัพธ์ 
ร้อยละ 20.00 

5.00 100.00 
5.00 ดีมาก 5.00 

ค านวณ 16.00 
1.8 ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 20.00 
3.00 100.00 

7.32 0.37 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน ค านวณ 41.00 
2.1 กระบวนการ 

6 ข้อ 
- - 

6 5.00 ดีมาก 
6 ข้อ - - 

2.2 
ปัจจัยน าเข้า ระดับคะแนน 

4.00 
37,409.38 5.00 3.12 3.12 พอใช้ 

ค านวณ 60,000.00 
2.3 ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 22.00 
11.20 100.00 

28.00 4.67 ดีมาก 
ค านวณ 40.00 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

INTERNAL QUALITY AUDIT : IQA 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ระดับคุณภาพ ตัวตั้ง ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อนละ / สัดส่วน ตัวหาร 

2.4 ผลลัพธ์ 
3 ผลงาน 

0.00 
-5.00 0.00 

ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน ค านวณ 5.00 

3.1 กระบวนการ 
6 ข้อ 

- - 
6 5.00 ดีมาก 

6 ข้อ - - 
3.2 ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 15.00 
3.00 100.00 

100.00 5.00 ดีมาก 
ค านวณ 3.00 

4.1 กระบวนการ 
7 ข้อ 

- - 
6 5.00 ดีมาก 

7 ข้อ - - 
4.2 ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 10 N/A N/A N/A N/A 
ค านวณ 

5.1 กระบวนการ 
7 ข้อ 

- - 
7 5.00 ดีมาก 

7 ข้อ - - 
5.2 กระบวนการ 

6 ข้อ 
- - 

6 5.00 ดีมาก 
6 ข้อ - - 

5.3 ผลลัพธ์ 
ร้อยละ 70.00 

14.00 100.00 
40.00 2.86 ปานกลาง 

ค านวณ 35.00 
ค่าเฉลี่ย ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.35 ด ี

ค่าเฉลี่ย ตัวบ่งชี้ แผน มทร.ศรีวิชัย 2.64 พอใช้ 
เฉลี่ยรวม 3.88 ด ี
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รายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

INTERNAL QUALITY AUDIT : IQA 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
 

ตารางแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ จ าแนกรายองค์ประกอบ ระดับคณะ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ สกอ. (เดิม) 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ตัวบ่งชี้ สกอ. (เดิม) 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 การผลิตบัณฑิต 6 3.33 5.00 3.75 3.96 ด ี

2 การวิจัย 3 3.12 5.00 4.67 4.26 ด ี

3 การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

5 การบริหารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ 13 3.12 5.00 4.21 4.35 ดี 

ผลการประเมิน  พอใช้ ดีมาก ดี 
   

องค์ประกอบคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ตัวบ่งชี้ แผนยุทธศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย 

1 การผลิตบัณฑิต 2 - - 2.68 2.68 พอใช้ 

2 การวิจัย 1 - - 0.00 0.00 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

3 การบริการวิชาการ 1 - - 5.00 5.00 ดีมาก 

4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 - - N/A N/A N/A 

5 การบริหารจัดการ 1 - - 2.86 2.86 พอใช้ 

เฉลี่ย 5 องค์ประกอบ 6 - - 2.64 2.64 พอใช้ 

ผลการประเมิน  - - พอใช้ 
   

การแปลงผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
 0.00 - 1.50 การด าเนินงาน ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51 - 2.50   การด าเนินงาน ระดับต้องปรับปรุง 
 2.51 - 3.50   การด าเนินงาน ระดับพอใช้ 
 3.51 - 4.50   การด าเนินงาน ระดับด ี
 4.51 - 5.00   การด าเนินงาน ระดับดีมาก 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

INTERNAL QUALITY AUDIT : IQA 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
 

การสัมภาษณ์ : ผู้บริหารคณะ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 1. การรับนักศึกษา เป็นไปตามแผน การสร้าง
โครงการเพื่อรับนักศึกษาใหม่ 
 2. นักศึกษาได้รับทุนครูพัฒนาท้องถิ่น 

 1. แผนการรับนักศึกษา / การปรับพ้ืนฐานของ
หลักสูตรต่างๆ 
 2. แผนการท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์  
 3. แผนการศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
 1. การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 2. การพัฒนางานวิจัย / MOU ร่วมเครือข่าย 
เพ่ือก่อให้เกิดงาน / การตีพิมพ์เผยแพร่ เพ่ือต่อยอดขอ
ทุน ต าแหน่งทางวิชาการ 
 3. การด าเนินการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ / หาแหล่งทุน / สร้างความเชื่อมั่น 

 - 

การสัมภาษณ์ : ผู้แทนอาจารย์ผู้สอน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 1. มีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ
จัดการศึกษาอย่างดี 
 2. แผนการรับนั กศึ กษ า ด า เนิ นการได้ ดี
ตามล าดับ 
 3. กระบวนการขอต าแหน่ งทางวิชาการ มี
อาจารย์พ่ีเลี่ยงในการดูแลการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 4. มี พัฒนาการในการบริหารจัดการที่ดีขึ้น
ตามล าดับ / ท างานเชิงรุก ปรับตัวตามสถานการณ์ได้ดี 
 5. การช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างหลักสูตร
สาขาวิชา ส านักงานคณบดี 

 - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
 1. การกระจายโครงการให้ได้ด าเนินการในทุก
หลักสูตรสาขาวิชา บูรณาการศาสตร์ 
 2. การพัฒนา/เพ่ิม ห้องปฏิบัติการ บูรณาการ
ห้องปฏิบัติการรวม 
 3. การพัฒนาตัวเองของอาจารย์ 
 4. อาจารย์มีภาระงานมากเกินไป 
 
 

 - 
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การสัมภาษณ์ : ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 -  - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 

 1. เสริมประสบการณ์  เชิญผู้ เชี่ ยวชาญมา
ถ่ายทอดประสบการณ์ เสริมศักยภาพในวิชาชีพ 
 2. พัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทางของแต่ละ
หลักสูตร 

 - 

การสัมภาษณ์ : ผู้แทนผู้ส าเร็จการศึกษา (ผู้แทนบัณฑิต) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 -  - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 

 1. พ้ืนฐานอุปกรณ์เครื่องมือวัด สร้างเครื่องมือ
ให้ทันสมัย 

 - 

การสัมภาษณ์ : ผู้แทนผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา (ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต) 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 1. บัณ ฑิ ตช่วยเพ่ิม พูนความรู้ ให้ กับสถาน
ประกอบการ 
 2. บัณฑิตเรียนรู้งานได้ดี เป็นคนดี 
 3. บัณฑิตสามารถท างานได้ทันที / ขยัน อดทน 
 4. บัณฑิตครูท างานได้ดี ท างานได้ดีกว่าครู
ประจ า มีนวัตกรรม มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี 
สื่อการสอน การใช้สื่อ / มีความเป็นครู 

 - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
 1. เครื่องมือในการฝึกปฏิบัติ ที่สอนคล้องกัน
ระหว่างคณะ สถานประกอบการ / สถานศึกษา 

 - 

 
 

 วิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
   

จุดเด่น : - 
   

จุดที่ควรพัฒนา : - คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ต้องมีมาตรการเชิงรุกในการพัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์และเร่งรัดให้อาจารย์พัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
   

จุดเด่น :  
   

จุดที่ควรพัฒนา : - การพัฒนาคุณภาพของผลงานวิชาการ น าไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี
คุณภาพมากขึ้น 
- การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน 
- ส่งเสริม พัฒนา ผลักดันให้เกิดเครือข่ายวิจัย ที่สามารถของบสนับสนุนจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยได้ 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
   

จุดเด่น : - 
   

จุดที่ควรพัฒนา : - ควรก าหนดแนวทางและวางแผนการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ของคณะ 
- ก าหนดนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนอย่างเป็นรูปธรรม 

 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   

จุดเด่น :  
   

จุดที่ควรพัฒนา : - ก าหนดนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
   

จุดเด่น :  
   

จุดที่ควรพัฒนา : - ควรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพคณะโดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการ
ความรู้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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ภาคผนวก 



 
 

 

 

17 

รายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

INTERNAL QUALITY AUDIT : IQA 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

 
 

 
ก าหนดการ 

ประชุมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM Cloud Meeting) 
 

เวลา กิจกรรม / การด าเนินการ 
08.30 น. – 09.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน 
09.00 น. – 10.00 น. - ประธานคณะกรรมการประเมิน ฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับคณะ แนะน ากรรมการ และชี้แจงตารางการตรวจ
ประเมิน 
- คณบดีบรรยายสรุปผลการด าเนินงาน 
- สัมภาษณ์เชิงนโยบาย ระดับคณะ 

10.00 น. – 11.00 น. - สัมภาษณ์ผู้แทนอาจารย์ 
- สัมภาษณ์ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน 
- สัมภาษณ์ผู้แทนผู้ส าเร็จการศึกษา 
- สัมภาษณ์ผู้แทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง 

11.00 น. – 12.00 น. - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด 
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) 
13.00 น. – 15.30 น. - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด (ต่อ) 
15.30 น. – 16.30 น. - ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 

 

**หมายเหตุ**  1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  2. สามารถประสานงานรายละเอียด เพ่ิ ม เติ ม ได้ที่ ผู้ รับผิ ดชอบงานประกันคุณ ภาพ  
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คุณชนาธิป ลีนิน หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) 
  08 – 7293 – 5669 หรือ E – Mail Address ที่ chanatip.l@rmutsv.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 


