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 ค ำน ำ 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
และสาธารณชน ว่าสถานศึกษานั้น สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : 
SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563 สอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และเป็นไปตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพ องค์ประกอบและตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยรายงานการ
ประเมินตนเองฉบับนี้ประกอบไปด้วย บทสรุปผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไปของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี การประเมินตนเองตามมาตรฐานและองค์ประกอบคุณภาพ การสรุปผล การประเมินตนเอง (Self 
Assessment) ตามมาตรฐานและองค์ประกอบคุณภาพ แนวทางการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินตนเอง 

 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็น
รายงานผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ และ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีรอบระยะเวลาในการด า เนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 
1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หากท่านผู้อ่านรายงานฉบับนี้ มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ยินดีน้อมรับขอ้เสนอแนะ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้เปน็ไปตามมาตรฐาน
และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ต่อไป 
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 บทสรปุผู้บริหาร 
 

        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดตั้งเป็น
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2552 
โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ.2548 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการ
บริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ.2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 
เมื่ อวันที่  29 พฤษภาคม 2552 และ ครั้ งที่  7/2 552 เมื่ อวันที่  24 กรกฎาคม 2552  ปัจจุบันม ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะฯ มีหน่วยจัดการศึกษา 2 สาขา ได้แก่ 1) สาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม จัดการศึกษา 4 หลักสูตรสาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
(ค.อ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหการ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาไฟฟ้า หลักสูตรครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์
บัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)  2) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัด
การศึกษา 2 หลักสูตรสาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  (หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีควบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
(2 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม) 
 

       
 

 ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย มีจ านวนรับเข้านักศึกษาใหม่ จ านวน 243 คน มีจ านวนนักศึกษารวมทุกชั้นปี จ านวน 865 คน 
มีจ านวนบุคลากรสายวิชาการ ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 42 คน จ าแนกตามระยะเวลา
การปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 41 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ 
จ านวน 18 คน 
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 ผลการประเมนิตนเอง (Self Assessment) ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดระบบในการด าเนินงาน จ านวน 5 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้ 
สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 และประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยในปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ ดังนี ้

มาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี้ I P O เฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 8 3.50 5.00 2.80 3.77 ดี 

ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 4 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

ด้านการบริการวิชาการ 2 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 2 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

ด้านการบริหารจัดการ 3 - 5.00 4.50 4.84 ดีมาก 

เฉลี่ย 5 มาตรฐานคุณภาพ  
19 

4.25 5.00 4.50 4.58 ดีมาก 

ผลการประเมินตนเอง (SAR) ดี ดีมาก ดี ดีมาก  
I = KPI Input | P = KPI Process | O = KPI Output 

 

 แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 
 

1. ควรมีมาตรการเชิงรุกในการพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และ
เร่งรัดให้อาจารย์พัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น 

2. ควรมกีารพัฒนาคุณภาพของผลงานวิชาการ น าไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพมากขึ้น 
3. ควรก าหนดแนวทางและวางแผนการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ของคณะให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง

เป็นรูปธรรม 
4. ควรจัดท าแผนพัฒนาเพื่อผลักดันการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้ วัดแผนยุทธศาสตร์ 

การด าเนินงานของคณะ 
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 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 เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นใหม่ 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ 
เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการเดิม)  
โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติ ท าการเรียนการสอน การวิจัย 
ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเปน็ส่วนงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552  
โดยปัจจุบันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการศึกษา 2 สาขา ประกอบไปด้วย 

สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการศึกษา 4 หลักสูตรสาขาวิชา ได้แก ่
1. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหการ 
2. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาไฟฟ้า 
3. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
4. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการศึกษา 2 หลักสูตรสาขาวิชา ได้แก่ 
1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

(หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  (2 ปี) สาขาวิชา
เทคโนโลยีปิโตรเลียม) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร
เรียนและปฏิบัติการรวม จ านวน 237 ล้านบาท ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ 
เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2559 โดย ศาสตราจารย์กิตติ คุณพีระศักดิ์ 
จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ขณะนั้น 
ประธานในพิธี พระเทพสุธรรมญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัด
ชัยมงคล พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ
ด าเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รายนามคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

   
นายวีระยุทธ จันทรักษา 
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556 

นายขจรศักด์ิ พงศ์ธนา 
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 

ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์  
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน 

 

ตราสัญลักษณ์ 

 

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประกอบด้วยดวงตราพระราชลัญจกร 
ประจ าพระองค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 อยู่ภายในวงกลมมีรูปดอกบัว 8 กลีบ เหนือวงกลมมีเลข 9 และ
พระมหาพิชัยมงกุฎครอบ ใต้วงกลมมีแถบโค้งรองรับ ภายในบรรจุอักษรชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ดวงตราพระราชลัญจกร เลข 9 และพระมหาพิชัยมงกุฎ สื่อความหมายถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชลัญจกร
ประจ าพระองค์ และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายราชการ รูปดอกบัว 8 กลีบ สื่อความหมายถึง  
ความสดช่ืนเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ 
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ตัวอักษรอัตลักษณ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

 

 

สีประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 

สีทับทิม 
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 ที่ตั้ง 
 

  

    

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
พื้นที่สงขลา 

ที่อยู ่:  เลขที่ 2/1  ถนนราชด าเนินนอก 
    ต าบลบ่อยาง  อ าเภอเมือง 
    จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย ์90000 

โทรศัพท์ : 0 – 7431 – 7180 
โทรสาร : 0 – 7431 – 7181 
Website : http://inded.rmutsv.ac.th 
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 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

    
Education Tech 

เทคโนโลยีการศึกษา 
 

Health Tech 
เทคโนโลยีสุขภาพ 

Clean Tech 
เทคโนโลยีสะอาด 

Digital Content 
ดิจิทัลสารสนเทศ 

 

ปรัชญา (Philosophy)    

มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

ปณิธาน (Determination)  

มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม 

วิสัยทัศน์ (Vision)    

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษา
และนักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ 
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พันธกิจ (Mission) 

 1. ผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 

  “ผลิตบัณฑิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วย
  นวัตกรรม” 

 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
 

“สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การผลิตที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มได้
อย่างเป็นรูปธรรม” 

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

“บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถ ในการแข่งขัน 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” 

4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
 

  “อนุรักษ์ สืบทอด บูรณาการ การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและ
  ชาติโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน” 
 
เอกลักษณ์ (Uniqueness)   

สร้างครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ 

อัตลักษณ์ (Identity)    

มีทักษะการสื่อสาร เช่ียวชาญปฏิบัติ 

อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ (Campus Identity)  

การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)   

มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ 

เป้าประสงค์ (Objective) 

 1. เป็นองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization) 
2. เป็นเสาหลักของภูมิภาค เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3. พัฒนาก าลังคนเฉพาะทางที่มีความเช่ียวชาญ ตอบสนองอุตสาหรรมเป้าหมายของประเทศ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที ่
2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
3. สร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ 
4. สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
5. สร้างระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยยกระดับการพัฒนาคณะฯ ให้สามารถ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ด้านไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องและเป็นไปตามรูปแบบ
การพัฒนามหาวิทยาลัย 7 ฐานงาน (Platforms) ดังนี ้

1. นวัตกรรมการศึกษา : RUTS Education Innovation Platform 
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2. การบริหารจัดการผู้สอนรปูแบบใหม่ : Re - RUTS Lecturer Platform 

 
 

 

3. การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย : RUTS Braning Platform 
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4. สร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม : Research Platform 

 
 

5. การให้บริการวิชาการและกิจการเพื่อสงัคม : Social Engagement Platform 
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6. วิสาหกิจวฒันธรรม : Cultural Enterprise Platform 

 
 

7. การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ : Modern Organization Management Platform 
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 โครงสร้างองคก์รและโครงสร้างการบริหาร 
 

โครงสร้างองค์กรและโครงสรา้งการบริหารคณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

 

 

โครงสร้างองค์กรและโครงสรา้งการบริหารส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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 ผู้บริหารคณะและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒปิระจ าคณะ 
 

ผู้บริหารคณะ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ 

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงนคร การนา 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

 
นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
   

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสณา บุญส่ง 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ 

 
นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล บุญรอด 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และหารายได้ 
   

 
นายกฤษฎา คงพูน 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

 
นางสาวอภิชญา ขวัญแก้ว 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถ์ นนทพุทธ 

หัวหน้าสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 
นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
นายอนุกูล นันทพุธ 

หัวหน้าส านักงานคณบด ี
   

 
นายจรัญ ธรรมใจ 
หัวหน้าหลักสูตร 

สาขาวิชาอุตสาหการ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรภัทร เฉลิมวงศ์ 

หัวหน้าหลักสูตร 
สาขาวิชาไฟฟ้า 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์ 

หัวหน้าหลักสูตร 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

   

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ 

หัวหน้าหลักสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณปภัช คงฤทธิ ์

หัวหน้าหลักสูตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ แก้วหวัง 

หัวหน้าหลักสูตร 
สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย 

(ต่อเนื่อง) 
   

 
นางรุ่งนภา แก้วนวล 

หัวหน้างานวิชาการและวิจัย 

 
นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณเรืองศรี 
หัวหน้างานบริหารและวางแผน 

 
นายเอกศักดิ์ สงสังข์ 

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทัย ประทุมทอง 

หัวหน้าหน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา 

 
นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี 

หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ 

 
นายชนาธิป ลีนิน 

หัวหน้าหน่วยบริการทางวิชาการ 
   

 
นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์ 

หัวหน้าศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET HUB SRIVIJAYA) 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะ 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข อุดม 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

 
นายมนูญ บุญชูวงศ ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 การจัดการศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 6 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 1 หลักสูตร 
โดยเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สามารถจ าแนกการ 
จัดการศึกษา ดังนี ้

หน่วยงาน 
จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาที่จัดการศึกษา 

ปวส. ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 6 - 7 

 

หลักสูตรสาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

ปวส. ป.ตร ี ป.โท 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  (ค.อ.บ.) (4 ปี) 
สาขาวิชาอุตสาหการ   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

-  - 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  (ค.อ.บ.) (4 ปี) 
สาขาวิชาไฟฟ้า    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

-  - 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  (ค.อ.บ.) (4 ปี) 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

-  - 

หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต   (ทล.บ.)  (4 ปี) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

-  - 

หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต   (ทล.บ.)  (4 ปี) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
* หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
* หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (2 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 

  - 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  (อส.บ.) (2 ปี) 
สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย  (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) 

-  - 
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 จ านวนนักศึกษารับเข้าและจ านวนนักศึกษาในปัจจุบนั 
 

ข้อมูลจ านวนนักศึกษารับเข้า 

การรับเข้า 
(จ านวน / คน) 

ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 

แผนรับ 225 220 220 250 
ผู้สมัคร 420 407 453 762 
รับเข้า 182 211 243 331 

** ขอ้มูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 จากระบบสารสนเทศ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://reg.rmutsv.ac.th/regInfo2019 
 

ข้อมูลจ านวนนักศึกษาในปัจจุบัน 

จ านวนนักศึกษา (คน) เพศชาย เพศหญิง รวม 
ชั้นปีที่ 1 145 80 225 
ชั้นปีที่ 2 101 75 176 
ชั้นปีที่ 3 61 79 140 
ชั้นปีที่ 4 84 110 194 
ชั้นปีที่ 5 33 63 96 

ชั้นปีที่ ตกค้าง 25 9 34 
รวม 449 416 865 

** ขอ้มูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 จากระบบสารสนเทศ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://reg.rmutsv.ac.th/regInfo2019 

 

 จ านวนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 
 

จ านวนบุคลากรสายวิชาการ 

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

และเทคโนโลย ี
มนุษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร์ 
ข้าราชการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

42 0 5 32 5 0 
รวม 42 คน รวม 42 คน 0 

 

คุณวุฒิ (จ านวน / คน) ต าแหน่งทางวชิาการ (จ านวน / คน) 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อ. ผศ. รศ. ศ. 

0 36 6 24 18 0 0 
รวม 42 คน รวม 42 คน 

** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 จากงานบุคลากร ฝ่ายบริหารและวางแผน ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

ประเภท 
การนับระยะเวลา 

การนับจ านวน 
บุคลากรสายวิชาการ 

ระยะเวลาที่ปฏบิัติงาน 
ในปีการศึกษา 2563 

จ านวน 
(คน) 

9 – 12 เดือน 1 คน 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 40 
6 – 9 เดือน 0.5 คน 11 พฤศจิกายน 2563 – 30 มิถุนายน 2564 0.5 

21 ธันวาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 0.5 
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนับได ้ - 0 

รวม 41 
** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 จากงานบุคลากร ฝ่ายบริหารและวางแผน ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ประเภทต าแหน่ง (จ านวน/คน) 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

จ้างเหมา
บริการ 

1 8 1 0 7 1 
รวม 18 คน 

 

คุณวุฒิ (จ านวน/คน) 
ปวส. ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1 15 2 0 
รวม 18 คน 

** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 จากงานบุคลากร ฝ่ายบริหารและวางแผน ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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 งบประมาณ อาคารสถานที่ โครงร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 

งบประมาณในปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

รายการ งบประมาณ (บาท) 
1. งบบุคลากร 2,390,880.00 
 - ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  จ านวน 13 อัตรา 2,390,880.00 
2. งบด าเนินงาน 1,029,520.00 
      - ค่าตอบแทน  เงินประจ าต าแหน่ง 903,600.00 
     - ค่าใชส้อย  เงินประกันสังคม 121,130.00 
      - ค่าใชส้อย  เงินกองทุนทดแทน 4,790.00 
3. งบลงทุน 2,076,100.00 
 - ค่าครุภัณฑ ์ 2,076,100.00 
4. งบเงนิอุดหนุน 10,400,650.00 
 - ค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนอื่นๆ 110,670.00 
     - ค่าใชส้อย  ค่าตรวจสุขภาพ 69,640.00 
      - ค่าใชส้อย  ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 1,672,710.00 
 - ค่าวัสด ุ  ค่าวัสดุการศึกษา 2,021,000.00 
 - ค่าสาธารณูปโภค 37,200.00 
 - ค่าใช้จ่ายสนบัสนุนการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4,392,300.00 
 - ค่าใช้จ่ายสนบัสนุนการด าเนินโครงการตามภารกิจยุทธศาสตร ์ 1,147,960.00 
 - เงินสมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของหน่วยงาน 220,890.00 
 - เงินสนับสนุนสโมสรนักศึกษา 428,280.00 
 - เงินสมทบกองทุนสหกิจศึกษา 290,000.00 
 - เงินบ ารุงสมาชิกสภาวิชาการ / สภาคณบดี 10,000.00 
5. งบกลาง 1,392,880.00 
6. เงินสมทบมหาวิทยาลัย 2,515,660.00 
7. เงินสนับสนุนการบริการ กิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา 786,900.00 
8. เงินสมทบสว่นกลางสงขลา 4,209,520.00 
9. เงินสมทบคา่บ ารงุห้องสมุด 220,900.00 
10. เงินสมทบทุนพัฒนางานวิจัย 220,890.00 
11. เงินสมทบทุนพัฒนาบุคลากร 220,890.00 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ 25,464,790.00 
(ยี่สิบห้าล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเกา้สิบบาทถ้วน) 

** ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 จากงานแผนและงบประมาณ ฝ่ายบริหารและวางแผน ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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อาคารสถานที่ 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีอาคารที่ใช้ใน
การด าเนินงานและการจัดการศึกษา ดังนี้ 

 
 

  
  

  

 
 

 อาคาร 71 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวม 

 อาคาร 13 ศูนย์ฝึกครูช่าง 

 อาคาร 14 โรงฝึกปฏิบัติโลหะ 

 อาคาร 17 โรงฝึกปฏิบัติโลหะ 

 อาคาร 68 โรงฝึกปฏิบัติ 
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โครงร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    

 
สิ่งอ านวยความสะดวก ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ ์
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รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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Co – Learning Space พื้นที่สนับสนนุการเรยีนรู้ การประชุมและสมัมนา 

อยูร่ะหวา่งด าเนินงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
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 ผลการปรับปรุงคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย ได้ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) เพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
ประจ าปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังนี ้

ประเด็นในการพัฒนา แนวทางการพัฒนา การด าเนินการตามแนวทางการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

1.1 มีมาตรการเชิงรุกในการพัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์และ
เร่งรัดให้อาจารย์พัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น 

- ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันการ
พัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ประจ า
คณะ และการพัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าคณะ 

- ก าหนดแนวทาง แผน ระบบ กลไกและ
วิธีการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์และเร่งรัดให้อาจารย์พัฒนา
คุณวุฒิให้สูงขึ้น 
- จัดหาทุนการศึกษา 
- พัฒนาทักษะภาษา 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

2.1 ส่งเสริม พัฒนา ผลักดันให้เกิด
เครือข่ายการวิจัยที่สามารถได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากภายนอก
มหาวิทยาลัยได้ 

- ส่งเสริม พัฒนาและผลักดันให้เกิด
เครือข่ายวิจัย ที่สามารถได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากภายนอก
มหาวิทยาลัยได้ 

 - ก าหนดแนวทาง แผน ระบบ กลไก
และวิธีการ เพื่อผลักดันให้เกิดเครือข่าย
วิ จั ยที่ ส ามา รถ ได้ รั บการสนั บสนุน
งบประมาณจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.2 พัฒนาคุณภาพของผลงานวิชาการ
น าไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่
มีคุณภาพมากขึ้น และบูรณาการการ
วิจัยร่วมกับการจัดการเรียนการสอน 

- พัฒนางานวิจัยเพื่อเผยแพร่และ
ตีพิมพ์ในวารสาร TCI ฐาน 1 ให้เพิ่ม
มากขึ้น 

- ก าหนดแนวทาง แผน ระบบ กลไกและ
วิธีการพัฒนางานวิจัยเพื่อการเผยแพร่
และตีพิมพ์ในวารสาร TCI ฐาน 1  

2.3 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

- สร้างระบบก ากับการน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ และเข้าสู่ทรัพย์สิน
ทางปัญญา และสร้างฐานข้อมูล
เผยแพร่ผลงาน เพื่อสร้างคุณค่าและ
น าสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

- ก าหนดแนวทาง แผน ระบบ กลไกและ
วิ ธี ก า ร ในการน า ผลง านวิ จั ย ไป ใช้
ประโยชน์ และเข้าสู่ทรัพย์สินทางปัญญา 
- จัดท าฐานข้อมูลเผยแพร่ผลงาน เพื่อ
สร้างคุณค่าและน าสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

3.1 ก าหนดแนวทางและวางแผนการ
บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ของ
คณะ 

- วางระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

-  แต่ งตั้ งคณะกรรมการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ของคณะ 
- ก าหนดแนวทาง แผน ระบบ กลไกและ
วิธีการในการบริการทางวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
เป็นรูปธรรม 

3.2 ก าหนดนโยบายให้อาจารย์ผู้สอน
บูรณาการการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 

- ผลักดันการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรม 

- ก าหนดแนวทาง แผน ระบบ กลไกและ
วิธีการบูรณาการการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
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ประเด็นในการพัฒนา แนวทางการพัฒนา การด าเนินการตามแนวทางการพัฒนา 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

4.1 มีระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 

- ก าหนดวิธีการในการสร้างรูปแบบ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อสร้างการยอมรับในระดับชาติ 

- ก าหนดแนวทาง แผน ระบบ กลไกและ
วิธีการในการสร้างรูปแบบการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสร้างการยอมรับ
ในระดับชาติ 

4.2 ก าหนดนโยบายในการบูรณาการ
การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมอย่าง
เป็นรูปธรรม 

- ผลักดันการบูรณาการการท านุ
บ ารุ งศิลปะวัฒนธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม 

- ก าหนดแนวทาง แผน ระบบ กลไกและ
วิธีการในการการบูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
พันธกิจอื่น 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 

5.1 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพคณะ 
โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการ
จัดการความรู้ ให้ เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม 

- จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
ด าเนินการตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม 
- จัดท าแผนการจัดการความรู้และ
ด าเนินการตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม 

- ก าหนดแนวทาง แผน ระบบ กลไกและ
วิธีการด าเนินการการบริหารความเสี่ยง 
- - ก าหนดแนวทาง ระบบ กลไกและ
วิธีการด าเนินการการจัดการความรู้ 
- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้
หรือแนวปฏิบัติที่ดีตามพันธกิจ คลอบคลุม
บุคลากรทุกระดับ 
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 เป้าหมายคุณภาพ ประจ าปกีารศึกษา 2563 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้ก าหนด
เป้าหมายคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 
รายละเอียดดังนี ้

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้คุณภาพ ชนิด KPI 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 
เป้าหมายคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2563 

คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3.82 ดี 4.00 ดี 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ์ 3.76 ดี ผ่าน เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปัจจัยน าเข้า 1.88 ปรับปรุง 2.00 พอใช้ 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปัจจัยน าเข้า 3.13 พอใช้ 3.50 ดี 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ปัจจัยน าเข้า 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

1.7 ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ 
ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

ผลลัพธ์ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

1.8 ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะ 
ด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ผลลัพธ์ 1.88 ปรับปรุง 3.00 พอใช้ 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 3.20 พอใช้ 4.25 ดี 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารพัฒนางานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ 

กระบวนการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปัจจัยน าเข้า 3.12 พอใช้ 4.00 ดี 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ผลลัพธ์ 4.67 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2.4 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ 
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ผลลัพธ์ 0.00 ปรับปรุง 
เร่งด่วน 

3.00 พอใช้ 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม กระบวนการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

3.2 ร้อยละผลงานบริการวิชาการ ที่บูรณาการ 
กับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน 

ผลลัพธ์ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กระบวนการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

4.2 ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น 
อีกอย่างน้อย 1 ด้าน 

ผลลัพธ์ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
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มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้คุณภาพ ชนิด KPI 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 
เป้าหมายคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2563 

คะแนน คุณภาพ คะแนน คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 4.29 ดี 4.67 ดีมาก 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ ติดตามผลลัพธ์ 
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

กระบวนการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร กระบวนการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

5.3 ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
ทีบ่รรลุเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ 2.86 ปานกลาง 4.00 ดี 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.80 ดี 4.39 ดี 
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 มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก าหนดระบบในการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 
5 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้ สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ดังนี้ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 1 

ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
(8 ตัวบ่งชี้) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.7 ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
สู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
1.8 ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

(4 ตัวบ่งชี้) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
2.4 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
ที่น าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น 

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการบริการวิชาการ 

(2 ตัวบ่งชี้) 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
3.2 ร้อยละผลงานบริการวิชาการ ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 
และพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน 

มาตรฐานที่ 4 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

(2 ตัวบ่งชี้) 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.2 ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการ 
กับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน อีกอย่างน้อย 1 ด้าน 

มาตรฐานที่ 5 
ด้านการบริหารจัดการ 

(3 ตัวบ่งชี้) 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ ติดตามผลลัพธ์ 
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
5.3 ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีทีบ่รรลุเป้าหมาย 
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 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ : 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
   

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ผลลัพธ ์
   

การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
   

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  
   

     - ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
   

  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน 
   

     - นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดย ี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ 
     และงานทะเบียน 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต 
   ในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

ผลการด าเนินงาน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
   ศรีวิชัย จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 6 หลักสูตร ประกอบไปด้วย 
   1. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  (ค.อ.บ.) (4 ปี) 

สาขาวิชาอุตสาหการ   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
รหัสหลักสูตร 25531971102358 
2. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  (ค.อ.บ.) (4 ปี) 
สาขาวิชาไฟฟ้า    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
รหัสหลักสูตร 25531971102336 
3. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  (ค.อ.บ.) (4 ปี) 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
รหัสหลักสูตร 25531971102347 
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   (ทล.บ.)  (4 ปี) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
รหัสหลักสูตร 25551971101359 
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต   (ทล.บ.)  (4 ปี) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
รหัสหลักสูตร 25581971101983 
6. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  (อส.บ.) (2 ปี) 
สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย  (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)

 รหัสหลักสูตร 25641974000092 
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 โดยทั้ง 6 หลักสูตร ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี และ
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการเดิม) และตามที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศก าหนด 
 

 ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่เป็นหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ จ านวนทั้งสิ้น 6 หลักสูตร 
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network 
Quality Assurance : AUN QA) 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN QA : 

หลักสูตรสาขาวิชา 
AUN QA 

Assessment 
Assessment 

DATE 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  (อส.บ.) (2 ปี) 
สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) 

 28 กรกฎาคม 2564 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  (ค.อ.บ.) (4 ปี) 
สาขาวิชาอุตสาหการ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

 4 สิงหาคม 2564 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  (ค.อ.บ.) (4 ปี) 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

 4 สิงหาคม 2564 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  (ค.อ.บ.) (4 ปี) 
สาขาวิชาไฟฟ้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

 5 สิงหาคม 2564 

หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต   (ทล.บ.)  (4 ปี) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 5 สิงหาคม 2564 

หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต   (ทล.บ.)  (4 ปี) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

 24 สิงหาคม 2564 

 

ผลการก ากับมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 : 
 

ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตรที่จัดการศึกษา ผลการด าเนนิงาน 
 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด   (ระดับปริญญาตรี) 6 
 จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตรฐาน  (ระดับปริญญาตรี) 6 
 จ านวนหลักสูตรที่ไม่ผ่านการก ากับมาตรฐาน (ระดับปริญญาตรี) 0 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=933
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=939
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=945
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การก ากับมาตรฐาน 

หลักสูตรสาขาวิชา 

อุต
สา

หก
าร

 

ไฟ
ฟ้า

 

วิศ
วก

รร
มแ

มค
คา

ทร
อน

ิกส
์ 

เท
คโ

นโ
ลย

ีสื่อ
สา

รม
วล

ชน
 

เท
คโ

นโ
ลย

ีปิโ
ตร

เล
ียม

 

ระ
บบ

โท
รค

มน
าค

มแ
ละ

เค
รือ

ข่า
ย 

(ต
่อเ

นื่อ
ง)

 

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- ไม่น้อยกว่า 5 คน และไมร่ับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร 5 5 5 5 5 5 
- ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร       
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือ 
- ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ที่ตรง/สัมพันธ์ 

      

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง       
3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือ 
- ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ที่ตรง/สัมพันธ์ 

      

- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง       
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
- อาจารย์ประจ า คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือ 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ที่ตรง/สัมพันธ์ 

      

- อาจารย์พิเศษ คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า และ 
มีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ 
มีชั่วโมงสอนไม่เกิน ร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

      

5. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
- ไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี      - 
- ปรับปรุงให้แล้วเสร็จและอนุมัติ ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6 

     - 
 

ผลการประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

ผ่าน ผ่าน เป็นไปตามมาตรฐาน 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินคุณภาพ : 

ปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิคุณภาพ 

2562 ค่าเฉลี่ย 17.75 ค่าเฉลี่ย 18.75 ระดับคะแนน 3.76 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2561 ค่าเฉลี่ย 17.00 ค่าเฉลี่ย 17.75 ระดับคะแนน 3.55 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2560 ค่าเฉลี่ย 18.00 ค่าเฉลี่ย 16.13 ระดับคะแนน 3.23 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2559 ค่าเฉลี่ย 17.55 ค่าเฉลี่ย 15.90 ระดับคะแนน 3.18 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2558 ค่าเฉลี่ย 17.55 ค่าเฉลี่ย 14.59 ระดับคะแนน 2.95 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2557 ค่าเฉลี่ย 15.00 ค่าเฉลี่ย 6.94 ระดับคะแนน 1.74 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ : 

หมายเลขเอกสาร รายการ 
IED – 1.1 – 01  รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA 
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ตัวบ่งชี้ที ่ : 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
   

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ปัจจัยน าเข้า 
   

การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
   

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  
   

     - ผศ.ดร.ทรงนคร การนา  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
   

  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน 
   

     - นางสาวฤทัยรัตน์   สุวรรณเรืองศรี หัวหน้างานบริหารและวางแผน   
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
   ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันใน
   การผลิตบัณฑิต  ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ 
   การพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่
   ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้น
   ของหลักสูตร  

   1.  คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ ได้ รับหรือ เทียบเท่ า 
   ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิ
   การศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้
   คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่น
   ที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
   และลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ า 
   ที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ดังนี้  

    9 – 12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
    6 เดอืนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
    น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ จ าแนกตามคณุวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 : 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาตรี คน 0 0.00 
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาโท คน 36 85.71 
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก คน 6 14.29 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 42 100.00 
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จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ จ าแนกตามคุณวุฒิและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 2563 : 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา 
9 – 12 

เดือน (1) 
6 – 9 

เดือน (0.5) 
น้อยกว่า 

6 เดือน (ไม่นับ) 
รวม 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

อาจารย์คุณวุฒิปริญญาตรี 0 0 0 0 0.00 
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาโท 34 2 (x 0.5) 0 36 85.71 
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 6 0 0 6 14.29 

รวม 40 1 0 42 100.00 
 

เกณฑ์การประเมิน : การแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนน 
   ระหว่าง 0 - 5 

เกณฑ์สถาบันเฉพาะ กลุ่ม ข และ ค2 :  

   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
   เต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ = 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5 

ผลคะแนน = 
 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 5 
 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ที่ก าหนดระดับคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการค านวณ : 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    (1) 6 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (คิดตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน)  (2) 41 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก ((1)/(2)) x 100  (3) 14.63 
ผลคะแนน ((3)/40) x 5 1.83 

 

ผลการประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

ร้อยละ 16.00 ร้อยละ 14.63 ระดับคะแนน 1.83 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินคุณภาพ : 

ปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิคุณภาพ 

2562 ร้อยละ 10.00 ร้อยละ 15.00 ระดับคะแนน 1.88 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2561 ร้อยละ 10.00 ร้อยละ 15.38 ระดับคะแนน 1.92 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2560 ร้อยละ 22.00 ร้อยละ 14.63 ระดับคะแนน 1.83 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2559 ร้อยละ 22.00 ร้อยละ 9.76 ระดับคะแนน 1.22 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2558 ร้อยละ 22.00 ร้อยละ 1.82 ระดับคะแนน 1.10 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2557 ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 10.00 ระดับคะแนน 1.25 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ : 

หมายเลขเอกสาร รายการ 
IED – 1.2 – 01 รายงานจ านวนบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ตัวบ่งชี้ที ่ : 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
   

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ปัจจัยน าเข้า 
   

การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
   

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  
   

     - ผศ.ดร.ทรงนคร การนา  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
   

  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน 
   

     - นางสาวฤทัยรัตน์   สุวรรณเรืองศร ี หัวหน้างานบริหารและวางแผน 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
   ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใน
   ศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการ
   แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ
   ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2563 : 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 42 100.00 
อาจารย์ (อ.) คน 24 57.10 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) คน 18 42.90 
รองศาสตราจารย์ (รศ.) คน 0 0.00 
ศาสตราจารย์ (ศ.) คน 0 0.00 
จ านวนอาจารย์ประจ า ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คน 18 42.90 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 : 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา 
9 – 12 

เดือน (1) 
6 – 9 

เดือน (0.5) 
น้อยกว่า 

6 เดือน (ไม่นับ) 
รวม 
(คน) 

อาจารย์ (อ.) 22 2 (x 0.5) 0 24 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) 18 0 0 18 
รองศาสตราจารย์ (รศ.) 0 0 0 0 
ศาสตราจารย์ (ศ.) 0 0 0 0 

รวม 40 1 0 42 

 

 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=107
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=111
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=115
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=119
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=107
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=111
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=115
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=119
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เกณฑ์การประเมิน :  การแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
   ระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์สถาบันเฉพาะ กลุ่ม ข และ ค2 :  

   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็น 
   คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ = 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5 

ผลคะแนน = 
 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 5 
 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ที่ก าหนดระดับคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการค านวณ : 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    (1) 18 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด      (2) 41 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ((1)/(2)) x 100 (3) 43.90 
ผลคะแนน ((3)/60) x 5 3.66 

 

ผลการประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

ร้อยละ 42.00 ร้อยละ 43.90 ระดับคะแนน 3.66 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินคุณภาพ : 

ปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิคุณภาพ 

2562 ร้อยละ 20 ร้อยละ 37.50 ระดับคะแนน 3.13 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2561 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20.51 ระดับคะแนน 1.71 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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2560 ร้อยละ 20 ร้อยละ 14.63 ระดับคะแนน 1.22 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2559 ร้อยละ 42 ร้อยละ 12.20 ระดับคะแนน 1.02 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2558 ร้อยละ 24 ร้อยละ 11.76 ระดับคะแนน 0.98 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2557 ร้อยละ 40 ร้อยละ 6.67 ระดับคะแนน 0.56 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ : 

หมายเลขเอกสาร รายการ 
IED – 1.3 – 01 รายงานจ านวนบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ตัวบ่งชี้ที ่ : 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
   

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ปัจจัยน าเข้า 
   

การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
   

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  
   

     - ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
   

  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน 
   

     - นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดย ี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการฯ 
   - นางรุ่งนภา  แก้วนวล  หัวหน้างานวิชาการและวิจัย 
   - นางสาวจุฑาทิพย์   ด ามาก  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วน
   ของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและ 
   ลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น  
   การวางอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น คณะจึงควร
   มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงใน
   สัดส่วนที่เหมาะสม 

เกณฑ์การประเมิน :  1. ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์
   มาตรฐานก าหนดเป็นคะแนน 5 

   2. ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้
   ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับ
   เกณฑ์มาตรฐานและน าค่าความแตกต่างมาพิจารณาดังนี้ 

   3. ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์
   มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 

   4. ค่าความแตกต่างของนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์ 
   มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์
   ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

สูตรการค านวณ : 

 การค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit 
Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิต  
แต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลั งจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ 
(หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี ้
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  SCH  =    nici 
  เมื่อ  ni =    จ านวนนกัศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i      
   ci =    จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i  
 

FTEs = 
 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งป ี
 จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 
 

 การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปรญิญาตรี 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ = FTEs ระดับปริญญาตรี + FTEs ระดับบัณฑิตศึกษา  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTEs ระดับปริญญาตรี + (2 x FTEs ระดับบัณฑิตศึกษา) 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTEs ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTEs ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 

สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเตม็เวลำต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแยกตำมกลุ่มสำขำ 

กลุ่มสาขา สัดส่วน 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 - แพทยศาสตร์ 
 - พยาบาลศาสตร ์

8 
4 
6 

: 
: 
: 

1 
1 
1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 
3. วิศวกรรมศาสตร ์ 20 : 1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8 : 1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20 : 1 
6. บริหารธุรกจิ พาณิชยศาสตร ์บัญชี การจัดการ การทอ่งเที่ยว เศรษฐศาสตร ์ 25 : 1 
7. นิติศาสตร ์ 50 : 1 
8. ครุศาสตร ์/ ศึกษาศาสตร ์ 30 : 1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8 : 1 
10. สังคมศาสตร ์/ มนุษยศาสตร ์ 25 : 1 
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สูตรการค านวณคะแนน : 

1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นร้อยละ 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง 

– สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
X 100 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังน้ี 

  2.1 ค่าร้อยละ ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0   คิดเป็น 5 คะแนน 
  2.2 ค่าร้อยละ ที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ  20    คิดเป็น 0 คะแนน 
  2.3 ค่าร้อยละ ที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังสูตร 
 

ผลคะแนน = 5 - 
(ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3) 

 
4 

 

ผลการค านวณ : 

 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มสาขาครุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ เท่ากับ 30 : 1 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์อาจารย์ประจ าที่เป็นจริง 
ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เท่ากับ 19.62 : 1 

 

ร้อยละ / ผลคะแนน =  
19.62 – 30 

X 100 = ร้อยละ – 34.61 คิดเป็น 5 คะแนน 
30 

 

ผลการประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 
ค่าร้อยละที่น้อยกว่า 
หรือเท่ากับร้อยละ 0 

ร้อยละ – 34.61 ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินคุณภาพ : 

ปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิคุณภาพ 

2562 ค่าร้อยละท่ีน้อยกว่า 
หรือเท่ากับร้อยละ 10 ร้อยละ – 49.73 ระดับคะแนน 5.00 

 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2561 ค่าร้อยละท่ีน้อยกว่า 
หรือเท่ากับร้อยละ 10 ร้อยละ – 22.70 ระดับคะแนน 5.00 

 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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2560 
ค่าร้อยละท่ีน้อยกว่า 
หรือเท่ากับร้อยละ 10 ร้อยละ – 44.90 ระดับคะแนน 4.38 

 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2559 
ค่าร้อยละท่ีน้อยกว่า 
หรือเท่ากับร้อยละ 10 ร้อยละ – 98.36 ระดับคะแนน 5.00 

 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2558 
ค่าร้อยละท่ีน้อยกว่า 
หรือเท่ากับร้อยละ 10 ร้อยละ 0.34 ระดับคะแนน 4.92 

 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2557 ค่าร้อยละท่ีน้อยกว่า 
หรือเท่ากับร้อยละ 10 ร้อยละ 17.92 ระดับคะแนน 1.04 

 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ : 

หมายเลขเอกสาร รายการ 
IED – 1.4 – 01 สรุปค่า FTES ประจ าปีการศึกษา 2563 
IED – 1.4 – 02 ข้อมูลการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอน 
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ตัวบ่งชี้ที ่ : 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
   

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : กระบวนการ 
   

การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
   

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  
   

     - นางสาวมณฑนรรห ์ วัฒนกุล  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
   

  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน 
   

     - นายเอกศักดิ์  สงสังข ์  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 
     และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
   - นางสาวจิระภา  เภ่าเวช  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
   กับนักศึกษาเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตใน
   คณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูล 
   หน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการ
   จัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการ
   ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่
   จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการ
   บริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 5 คะแนน 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
 

ผลการด าเนินงาน : 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษาในคณะ 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯ ด าเนินการบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยเริ่มจากการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ตามค าสั่ง ที่ 38/2563 เรื่อง 
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนจะให้บริการ ให้ค าปรึกษาด้าน

IED – 1.5 – 1 – 01 
ค าสั่ งแต่งตั้ งอาจารย์ที่
ป รึ ก ษ า  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2563  
IED – 1 .5 – 1 – 02 
 ตัวอย่างข้อมูลผ่านระบบ
ให้ค าปรึกษาออนไลน์   
IED – 1.5 – 1 – 03 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
โดยค านึงถึงการใช้ชีวิตของนักศึกษาให้ด ารงชีวิตอย่าง
คุ้มค่าและมีความสุข ติดตามดูแลนักศึกษาใกล้ชิด 
โดยจัดท าตารางการให้ค าปรึกษานักศึกษาในละระดับชั้น
ปี จัดท าระบบบันทึกประวัตินักศึกษาผ่านเว็บไซต์ของ
คณะฯ http://inded.rmutsv.ac.th/regis/index.html 
โดยระบุข้อมูลส่วนตัว การศึกษา สถานภาพครอบครัว 
ที่พัก สุขภาพ ทุนการศึกษา ฯลฯ นอกจากนี้อาจารย์ 
ที่ปรึกษาได้จัดเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาแบบพบปะ
เผชิญหน้าแต่ไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
ตามความต้องการของนักศึกษา ซึ่งระบุไว้ในใน มคอ.3 
ของรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครูวิชาชีพ และได้ด าเนินการ
จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 โดยมีกิจกรรมการให้ค าแนะน า ข้อมูล 
ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตรและรายวิชาเรียน บริการสุขภาพและสวัสดิการ
แก่นักศึกษา แนะน าอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมบอกช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับ
นักศึกษาอีกด้วย   

ตัวอย่างข้อมูลทะเบียน
ป ร ะ วั ติ นั ก ศึ ก ษ าผ่ า น
ระบบออนไลน์ 
IED – 1.5 – 1 – 04 
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น
โครงการพัฒนานักศึกษา
สู่ยุคดิจิทัล 
IED – 1.5 – 1 – 07 
ม ค อ . 3 วิ ช า จิ ต วิ ท ย า
ส าหรับครูวิชาชีพ 

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา 
แก่นักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯ ได้ด าเนินการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ทั้งที่ เป็นข้อมูลจาก
หน่วยงานภายนอก ภายในมหาวิทยาลัย ที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา โดยให้บริการข้อมูลทั้ ง เต็มเวลาและ 
นอกเวลาแก่นักศึกษา ผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ 
 1) เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี http://inded.rmutsv.ac.th 
  2) บอร์ดประชาสัมพันธ ์
 3) Facebook Fanpage คณะฯ 
 4) Facebook Fanpage สโมสรนักศึกษา 
 5) หนังสือประชาสัมพันธ์ / บันทึกข้อความไปยัง
 ส านักงานสาขา 
 6) หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 7431 – 7180 

IED 1.5 – 02 – 01 
Print out เ ว็ บ ไซต์ และ
ช่องทางข้อมูลข่าวสาร
ส าหรับนักศึกษา 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 คณะฯ ได้ใช้ช่องทางดังกล่าว ให้ข้อมูลแก่
นักศึกษาเกี่ยวกับด้านบริการสวัสดิการ เช่น กองทุนให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษา งานนักศึกษา
วิชาทหาร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ศิษย์เก่า การรับสมัคร
งาน เป็นต้น 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯ ได้ด าเนินการให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  
RUTS Songkhla Job Fair 2020 จัดโดยกองพัฒนา
นักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้โดยศิษย์เก่า 
ในสายอาชีพและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ ซึ่งมีการ
เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานระหว่างศิษย์
เก่าที่ประสบความส าเร็จ และได้จัดกิจกรรมเผยแพร่
ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ก าลัง
จะส าเร็จการศึกษา ผ่านคลิปวีดีโอ หัวข้อ “การตรียม
ความพร้อมก่อนจบพร้อมเทคนิคการเขียน Resume 
ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่วัยท างาน โดยได้รับความร่วมมือจาก TOPGUN / 
Super Resume 

IED – 1.5 – 3 – 01  
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น
โคร งก า รปั จ ฉิ มนิ เ ทศ
นั ก ศึ ก ษ า  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2563   

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ 
ในข้อ 1 – 3 ทุกข้อ ไม่ต่ ากว่า 3.15 จากคะแนนเต็ม 5 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการตามเกณฑ์ในข้อ 1 - 3 ดังนี ้
 1) มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
 แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
 2) มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
 ต่อนักศึกษา 
 3) มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทาง
 วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
 

 และมีผลการประเมินอยู่ที่ระดับไม่ต่ ากว่า 3.15 
จากระดับคะแนนเต็ม 5 
 

IED – 1.5 – 4 – 01 
ผลการประเมนิคุณภาพ
ของการจัดกิจกรรม 



 
 
 

- 51 - 

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ

ให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯได้น าผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการของปีการศึกษา 2562 มาปรับปรุงการ
ให้บริการในปีการศึกษา 2563 เช่น การจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะ โดยเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook คณะฯ กลุ่มไลน์ และสร้างกลุม่
เฉพาะนักศึกษา กยศ. ทุนการศึกษา เพิ่มขึ้น เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการให้บริการได้รวดเร็วและทั่วถึงกว่าปีที่
ผ่านมา 
 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา โดยการกิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นครูผ่านโครงการคุรุราชา อาสาพัฒนาชุมชน 
ครั้งที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความ
เป็นครู และสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นครู จัด
โครงการอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียน
โปรแกรมควบคุม PLC เข้าใจการท างานของหุ่นยนต์
เบื้องต้น ฝึกให้นักศึกษามีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน
และมีการท างานเป็นทีมและสนับสนุนนักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ได้น าผล
การประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ของ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ในปีการศึกษา 2562 เสนอต่อคณะกรรม
บริหารคณะฯ เพื่อน าข้อเสนอแนะตามมติที่ประชุมไป
ด าเนินการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

IED 1.5 – 05 – 01  
แ ผ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
พัฒนานักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2563 
 

 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯ ได้ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า ในด้านต่าง ๆ เช่น การ
เตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยการ
เตรียมตัวเพื่อจะไปสมัครงาน และการเลือกอาชีพที่
เหมาะสมโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพยอดนิยมและ

IED 1.5 – 06 – 01 
Print out เ ว็ บ ไซต์ และ
ช่องทางข้อมูลข่าวสาร
ส าหรับนักศึกษา 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
เส้นทางสู่อาชีพทั้งในเมืองไทยและตลาดแรงงานเพื่อช่วย
ให้ศิษย์เก่าน าความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต
หลังจากส าเร็จการศึกษา สามารถสร้างความส าเร็จทั้งใน
ด้านอาชีพและการใช้ชีวิต 

 

ผลการประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินคุณภาพ : 

ปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิคุณภาพ 

2562 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2561 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2560 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2559 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2558 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2557 6 ข้อ 4 ข้อ ระดับคะแนน 3.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที ่ : 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
   

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : กระบวนการ 
   

การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
   

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  
   

     - นางสาวมณฑนรรห ์ วัฒนกุล  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
   

  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน 
   

     - นายเอกศักดิ์  สงสังข ์  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 
     และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
   - นางสาวจิระภา  เภ่าเวช  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
   กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและ 
   โดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา 
   สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่
   พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   แห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา 
   (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์
   เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิต
   ที่พึงประสงค์ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจน
   สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA (Plan, Do, Study, 
   Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 5 คะแนน 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
 

ผลการด าเนินงาน : 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม

ของคณะฯ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม 
 
 

IED 1.6 – 01 – 01 
แ ผ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
นักศึกษาในภาพรวมของ
คณะ 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯ จัดท าแผนการจัดกิ จกรรมพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวมของคณะฯ โดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม ในปีการศึกษา 
2563 คณะฯ ด าเนินการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์นอก
ห้องเรียน อันจะส่งเสริมให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ทั้ง
ด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ โดยเน้น
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตั้งแต่การ
วางแผน การด าเนินงาน การประเมินผลและการปรับปรุง
แผน 
 โดยในปีการศึกษา 2563 ได้จัดพัฒนานักศึกษา
ในภาพรวมของคณะฯ พร้อมทั้ งก าหนดตัวบ่งชี้ วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
โดยยึดเทคนิคการท างานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ตั้งแต่ผู้บริหาร จนถึงตัวแทนนักศึกษา ภายใต้ชื่อ “สโมสร
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิ ชั ย ”  ผ่ าน
กระบวนการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยให้
ทีมงานสโมสรนักศึกษาทั้งเก่าและใหม่  ในส่วนของ
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น ตั้งแต่
การวางแผนการด าเนินการจัดกิจกรรม การประเมินผล
และการปรับปรุงแผนผ่านการจัดโครงการ “ถ่ายทอด
ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์สู่ความพร้อมผู้น า
นักศึกษา” โครงการ IED Smart leadership 2020 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ความส าคัญของผู้น านักศึกษาเสริมสร้างทักษะ 
แก่ผู้น านักศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ
ส่งเสริมให้ผู้น านักศึกษามีความรัก สามัคคี ในการท างาน
กันเป็นหมู่คณะ  มีทักษะในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่
ถูกต้องเหมาะสม และการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะฯโดยสอดคล้องกับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้ง 5 ด้าน ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ซึ่งประกอบด้วย 
 

IED 1.6 – 01 – 02 
ปฏิทินแผนปฏิบั ติ ง าน
ประจ าป ี
IED 1.6 – 01 – 03 
สรุปผลโครงการส่งมอบ
งานและสัมมนาสโมสร
นั ก ศึ ก ษ า ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2562 
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SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
     1) กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
      2) กิจกรรมด้านพัฒนาทักษะทางวิชาการและ
 วิชาชีพ 
         3) กิจกรรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ 
         4) กิจกรรมด้านสุขภาพ 
         5) กิจกรรมด้านท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
         และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 แห่งชาติทั้ง 5 ประการ ประกอบด้วย 
          1) คุณธรรม จริยธรรม 
          2) ความรู ้
          3) ทักษะทางปัญญา 
          4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  และความรับผิดชอบ 
          5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
 

 การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์  ศึ กษาศาสตร์ 
สาขา เทค โน โลยี และมาตรฐานการอาชี วศึ กษา 
โดยกระบวนการการด าเนินงานเริ่มจากการวิเคราะห์
สภาพปัญหา ข้อดี ข้อจ ากัดและความรู้ที่ได้รับจากการ
ด าเนินโครงการของปีการศึกษา 2562 จากทีมงานสโมสร
นักศึกษาชุดเก่า เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดและ
กระบวนการในการด าเนินงานให้กับตั วแทนทีมงาน
สโมสรนักศึกษาชุดใหม่  จากนั้นน า เสนอเพื่อสรุป 
เป็นประเด็นในการส่งมอบงานให้แก่สโมสรนักศึกษาชุด
ใหม่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการในปี
การศึกษา 2563  โดยมี โครงการพัฒนานักศึกษา 
ที่ด าเนินการโดยคณะฯ จ านวน 6 โครงการ ด าเนินการ
โดยสโมสรนักศึกษา จ านวน 13 โครงการ รวม 19 
โครงการ ได้แก่   
 1. โครงการพัฒนาส านักงานสโมสรนักศึกษาและ
 ชมรมนักศึกษาสู่การท างานที่เป็นเลิศ                                                                                                                            
 2. โครงการ IED Smart Leadership 2020 
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SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
         3. โครงการ IED Freshy Night In Digital Age 
 2020 
         4. โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในส านักงาน
 สโมสรนักศึกษา 
         5. โครงการครุศาสตร์ฯ ร่วมใจ สืบสานประเพณี
 วันสารทเดือนสิบ 
         6. โครงการสร้างสัมพันธ์น้องพี่ สืบสานประเพณี
 พื้นบ้าน ประจ าปีการศึกษา 2563 
         7. โครงการครุศาสตร์เกมส์ 
         8. โครงการดนตรีสร่างสรรค์ สืบสานบรรเลง 
 เพลงของพ่อ  
         9. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพลเมืองของ
 เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย  
        10. โครงการถ่ายทอดความรู้ และเปลี่ ยน
 ประสบการณ์สู่ความพร้อมผู้น านักศึกษา 
        11. โครงการคุรุราชาอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4  
        12. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมและอ านวย
 ความสะดวกการท ากิจกรรมนักศึกษา 
        13. โครงการอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 4 
 

        โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย   
         1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
         2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและด าเนินการ 
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
 (1) คุณธรรม จริยธรรม 
 (2) ความรู้ 
 (3) ทักษะทางปัญญา 
 (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
 ความรับผิดชอบ และ 
 (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

IED 1.6 – 02 – 01 
เอกสารสรุปโครงการและ
กิจกรรมตามกรอบ TQF 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 
ด้าน 
IED 1.6 – 01 – 02 
ปฏิทินแผนปฏิบั ติ ง าน
ประจ าปกีารศึกษา 2563 
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SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2562 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและด าเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
 (1) คุณธรรม จริยธรรม 
 (2) ความรู้ 
 (3) ทักษะทางปัญญา 
 (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
 รับผิดชอบ 
 (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 การด าเนินแผนโครงการ/กิจกรรมตามกรอบ 
TQF กิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 ประการ ซึ่งแต่ละโครงการ
มี จั ดกิ จกรรมที่ ส ามารถตอบกิ จกรรมที่ ส่ ง เ ส ริ ม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติได้มากกว่า 1 ประการ ดังนี้  
1) โครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด าเนินงานโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
จ านวน 3 โครงการ ได้แก ่

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ใน

ยุคดิจิทัล 
- โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญเบื้องต้น

ส าหรับนักศึกษาครูช่างสู่ยุคดิจิทัล 
ด าเนินงานโดยสโมสรนักศึกษา 
จ านวน 6 โครงการ ได้แก ่  

- โครงการ IED Smart Leadership 20210                                                                                                                            
- โครงการสร้างสัมพันธ์น้องพี่ สืบสานประเพณี

พื้นบ้าน ประจ าปีการศึกษา 2563 
- โครงการดนตรีสร้างสรรค์ สืบสานบรรเลง เพลง

ของพ่อ  
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพลเมืองของ

เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย  
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SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
- โ ค ร ง ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ แ ล ะ เ ป ลี่ ย น

ประสบการณ์สู่ความพร้อมผู้น านักศึกษา 
- โครงการคุรุราชา อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4  

2) โครงการด้านความรู้ 
ด าเนินงานโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ใน

ยุคดิจิทัล 
- โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญเบื้องต้น

ส าหรับนักศึกษาครูช่างสู่ยุคดิจิทัล 
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนักศึกษา

ต้นแบบ 
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

ด าเนินงานโดยสโมสรนักศึกษา 
จ านวน 3  โครงการ ได้แก่  

- โครงการ IED Smart Leadership 2020                                                                                                                     
- โ ค ร ง ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ แ ล ะ เ ป ลี่ ย น

ประสบการณ์สู่ความพร้อมผู้น านักศึกษา     
- โครงการอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 4 

3) โครงการด้านทักษะทางปัญญา 
ด าเนินงานโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
จ านวน 6 โครงการ ได้แก่ 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนักศึกษา

ต้นแบบ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ใน

ยุคดิจิทัล 
- โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์ 

ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 10  
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
- โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญเบื้องต้น

ส าหรับนักศึกษาครูช่างสู่ยุคดิจิทัล 
ด าเนินงานโดยสโมสรนักศึกษา 
จ านวนทั้งสิ้น 6 โครงการ ได้แก่                                                                                                                                   

- โครงการ IED Smart Leadership 2020 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
- โครงการ IED Freshy Night In Digital Age 
- โครงการครุศาสตร์เกมส์   
- โ ค ร ง ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ แ ล ะ เ ป ลี่ ย น

ประสบการณ์สู่ความพร้อมผู้น านักศึกษา 
- โครงการคุรุราชา อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4  
- โครงการอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 4 

4) โครงการด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
ด าเนินงานโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
จ านวน 6 โครงการ ได้แก่ 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นนักศึกษา

ต้นแบบ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ใน

ยุคดิจิทัล 
- โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์ 

ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 10 
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
- โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญเบื้องต้น

ส าหรับนักศึกษาครูช่างสู่ยุคดิจิทัล 
ด าเนินงานโดยสโมสรนักศึกษา 
จ านวน 13 โครงการ ได้แก่ 

- โครงการพัฒนาส านักงานสโมสรนักศึกษาและ
ชมรมนักศึกษาสู่การท างานที่เป็นเลิศ                                                                                                                            

- โครงการ IED Smart Leadership 2020 
- โครงการ IED Freshy Night in Digital Age 
- โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในส านักงาน

สโมสรนักศึกษา 
- โครงการครุศาสตร์ร่วมใจ สืบสานประเพณีวัน

สารทเดือนสิบ 
- โครงการสร้างสัมพันธ์น้องพี่ สืบสานประเพณี

พื้นบ้าน ประจ าปีการศึกษา 2563 
- โครงการครุศาสตร์เกมส์ 
- โครงการดนตรีสร้างสรรค์ สืบสานบรรเลง เพลง

ของพ่อ  
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รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพลเมืองของ

เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย  
- โ ค ร ง ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ แ ล ะ เ ป ลี่ ย น

ประสบการณ์สู่ความพร้อมผู้น านักศึกษา 
- โครงการคุรุราชา อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4  
- โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมและอ านวย

ความสะดวกการท ากิจกรรมนักศึกษา 
- โครงการอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 4 

5) โครงการด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด าเนินงานโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
จ านวน 2 โครงการ ได้แก ่

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ใน

ยุคดิจิทัล 
ด าเนินงานโดยสโมสรนักศึกษา 
จ านวน 6 โครงการ ได้แก่  

- โครงการพัฒนาส านักงานสโมสรนักศึกษาและ
ชมรมนักศึกษาสู่การท างานที่เป็นเลิศ                                                                                                                              

- โครงการ IED Smart Leadership 2020 
- โครงการ IED Freshy Night In Digital Age 
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพลเมืองของ

เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย  
- โ ค ร ง ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ แ ล ะ เ ป ลี่ ย น

ประสบการณ์สู่ความพร้อมผู้น านักศึกษา 
- โครงการอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 4 

 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นผู้น านักศึกษา 2563 โดยคณะและสโมสรนักศึกษา
เป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมและได้เล็งเห็นความส าคัญใน
การน าความรู้ด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินการจัด
กิจกรรม/โครงการในโครงการ IED Smart Leadership 
2020 ด า เนินโครงการในระหว่างวันที่  18 –  20 

IIED 1.6 – 02 – 01  
สรุปผลการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2563 
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SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud 
Meetings โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้  
      1. เพื่อให้ผู้น านักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ
งานประกันคุณภาพ รู้จักบทบาทหน้าที่ ภาวะผู้น าสู่การ
เป็นผู้น านักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อให้ผู้น านักศึกษาได้ปรับปรุง พัฒนา 
บุคลิกภาพให้มีความเหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเกิด
ความรัก ความสามัคคีท างานเป็นหมู่คณะ 
 3. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตของผู้น านักศึกษา
ในยุคดิจิทัล สู่การเป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้น านักศึกษา ใช้ทักษะการคิด 
มีศิลปะการสื่อสาร และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 5. เพ่ือคัดเลือกข้อเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์ในยุค
ดิจิทัล ที่เป็นกิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคม กิจกรรมที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมความเป็นคร ู

 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 ผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นจะ
มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมทุกกิจกรรม และน าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานครั้งต่อไป ในกระบวนการด าเนินกิจกรรม 
หรือโครงการ ทางคณะฯ ได้ก าหนดให้มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ก าหนด หรือตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมแต่ละโครงการเพื่อสะท้อนข้อคิดเห็น
หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมโดยก าหนดรูปแบบใน
การประเมินไว ้
     การจัดท าแบบประเมินระดับความพึงพอใจต่อ
กระบวนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งมีข้อค าถามที่มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการโดยใช้
แบบสอบถาม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวัดผลส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเช่น จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

IED 1.6 – 02 – 01  
สรุปผลการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2563 
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SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
ร้อยละความพึงพอใจด้านความรู้ที่ได้รับจากโครงการ 
เป็นต้น ตามแผนการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 มีโครงการพัฒนานักศึกษาจ านวน
ทั้งสิ้น 13 โครงการ ซึ่งมีผลการประเมินดังนี ้
       1. โครงการพัฒนาส านักงานสโมสรนักศึกษาและ
ชมรมนักศึกษาสู่การท างานที่เป็นเลิศ ประกอบด้วยตัว
บ่งชี้ของโครงการ 2 ข้อ บรรลุวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.83                                                                                                                            
         2 .  โครงการ IED Smart Leadership 2020 
ประกอบด้ วยตั วบ่ งชี้ ของ โครงการ  2  ข้ อ  บรรลุ
วัตถุประสงค์ 2 ข้อ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 84.86 
         3. โครงการ IED Freshy Night In Digital Age 
2020 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของโครงการ 2 ข้อ บรรลุ
วัตถุประสงค์ 2 ข้อ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 88.97 
         4. โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในส านักงาน
สโมสรนักศึกษา ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของโครงการ 2 ข้อ 
บรรลุวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.17 
         5. โครงการครุศาสตร์ร่วมใจ สืบสานประเพณีวัน
สารทเดือนสิบ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของโครงการ 
2 ข้อ บรรลุวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.52 
         6. โครงการสร้างสัมพันธ์น้องพี่ สืบสานประเพณี
พื้นบ้าน ประจ าปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วยตัวบ่งชี้
ของโครงการ 2 ข้อ บรรลุวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.79 
         7. โครงการครุศาสตร์เกมส์ ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี
ของโครงการ 2 ข้อ บรรลุวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.86 
         8. โครงการดนตรีสร่างสรรค์ สืบสานบรรเลง 
เพลงของพ่อ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของโครงการ 2 ข้อ 
บรรลุวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.59 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
         9. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพลเมืองของ
เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย ประกอบด้วยตัวบ่งชี้
ของโครงการ 2 ข้อ บรรลุวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.38 
        10. โครงการถ่ายทอดความรู้ และเปลี่ ยน
ประสบการณ์สู่ความพร้อมผู้น านักศึกษา ประกอบด้วยตัว
บ่งชี้ของโครงการ 2 ข้อ บรรลุวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.08 
        11. โครงการคุรุราชาอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4  
ประกอบด้ วยตั วบ่ งชี้ ของ โครงการ  2  ข้ อ  บรรลุ
วัตถุประสงค์ 2 ข้อ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 87.78 
        12. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกการท ากิจกรรมนักศึกษา ประกอบด้วยตัว
บ่งชี้ของโครงการ 2 ข้อ บรรลุวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.00 
        13. โครงการอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ครั้งที่ 4 
ประกอบด้ วยตั วบ่ งชี้ ของ โครงการ  2  ข้ อ  บรรลุ
วัตถุประสงค์ 2 ข้อ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 98.85 
 

        ทั้งนี้ ในการสรุปประเมินผลความส าเร็จการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 พบว่า 
โครงการ/กิจกรรม มีข้อเสนอแนะ เพื่อน าข้อมูลจากการ
ประเมินไปพัฒนาในการจัดโครงการครั้งต่อไป ดังนี ้
      1. สถานที่ไม่พร้อมในการจัดกิจกรรม 
      2. ควรเปลี่ยนรูปแบบในการจัดกิจกรรมให้มี
 ความทันสมัย 
      3. อยากให้มีการจัดกิจกรรมอีกในปีต่อๆ ไป 
      4. ควรมีระยะเวลาในการ ประสานงานให้ชัดเจน
 มากกว่านี ้

 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน 
 ในการด าเนินการจัดกิจกรรมและโครงการมีการ
ด าเนินการตามแผนและมีการประเมินผลการจัดโครงการ  

IED 1.6 – 05 – 01 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
คณะ 
 
 



 
 
 

- 64 - 

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
ซึ่งการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2563 
คณะฯ ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวม ผ่านกระบวนการจัดประชุมสัมมนาเชิ ง
ปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ผู้น านักศึกษา 2563 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการด าเนิน
โครงการในภาพรวม น าข้อมูลและผลการประเมินผล
ความส าเร็จตามข้อ 4 มีการใช้เทคนิคการท างานแบบ 
มีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการประชุม  เพื่อระดมความ
คิดเห็นกลุ่มย่อย โดยแบ่งสโมสรนักศึกษาออกเป็นฝ่าย
ต่างๆ ตามหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อวิ เคราะห์ประเมิน 
ผลความส าเร็จของโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
พร้อมสรุปประเด็นปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
ดังกล่าว จากนั้นน าเสนอข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 
เพื่อน าเข้าสู่กระบวนในการรายงานผลในที่ประชุม
ผู้บริหารคณะฯ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมหรือโครงการใน
อนาคต ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายใต้แนวคิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งในปีการศึกษา 2563 
มีโครงการพัฒนานักศึกษาที่ด าเนินการโดยคณะ จ านวน 
5 โครงการ ด าเนินการโดยสโมสรนักศึกษา จ านวน 13 
โครงการ (กรกฎาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) และ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน จ านวน 
2 ตัวบ่งชี้ (จ านวนผู้เข้าร่วมและร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ) โดยมีผลการประเมินบรรลุ 2 ตัวบ่งชี้ 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งมีประเด็นปัญหา พร้อมเสนอ
แนวทางการแก้ปัญหา ดังนี ้
 1 )  เนื่ อ ง จ าก ในปี ก า รศึ กษา  25 63  เ กิ ด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID –19) ทั่วโลกและในประเทศไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต้ังอยู่ในจังหวัดสงขลา ซึ่งมีผู้
ติดเชื้อจ านวนมาก ท าให้มหาวิทยาลัยออกประกาศ 
มิให้จัดกิจกรรมที่มีผู้คนจ านวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID –19) 

IED 1.6 – 05 – 02 
ผลประเมินความส าเร็จ
ตามวั ตถุ ประสงค์ ของ
แ ผ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
พัฒนานักศึกษา 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนและยกเลิกการจัดโครงการตาม
แผนที่ได้ก าหนดไว ้
 2) การจัดกิจกรรมที่มักจะอยู่ ในช่วงเดือน
เดียวกันหลายโครงการ ซึ่งมีผลต่อการเข้าร่วมโครงการ
ของนักศึกษา เนื่องจากปัญหาด้านเวลาเรียนของ
นักศึกษา โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ 
การกระจายช่วงของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมิให้อยู่
ในช่วงระยะเวลาเดียวกันมากเกินไปและมีการรวบบาง
โครงการให้อยู่ในโครงการเดียวกัน และมีผลประเมิน
ความส าเร็จฯ ดังนี ้
      1. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถ
 ด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้   
      2. นักศึกษามีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
      3. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่
 ได้รับมอบหมาย 
      4. นักศึกษาเพิ่มทักษะทางปัญญา การพัฒนา
 ตนเองสู่การประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองเมื่อ
 ส าเร็จการศึกษา 
      5.  นักศึกษามีทักษะ ในการใช้ เทคโนโลยี
 สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเชียวชาญใน
 ระดับหนึ่ง 
     6. นักศึกษาได้เรียนรู้การเป็นผู้มีจิตอาสาที่
 ช่วยเหลือสังคม เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
 ประโยชน์ส่วนตน เป็นผู้ท าให้ประเทศชาติมี
 ความน่าอยู่มากย่ิงขึ้น 
 

         ทั้งนี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหารคณะ ในประเด็น
ผลการด า เนินงาน สภาพปัญหาและแนวทางการ
แก้ปัญหาของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพิจารณา
และน าผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะมาพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินงาน ต่อไป 

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 
 

IED 1.6 – 05 – 01  
รายงานการประชุมผู้บริหาร
คณะ 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้น าผลการ
ประเมินจากข้อ 5 มาปรับปรุงพัฒนากระบวนการ 
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผลการประเมินส าเร็จ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด หรือตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหรือเป็นไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษา ซึ่งผลจากมติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ  
มีมติ รับทราบและเห็นควรให้พัฒนารูปแบบและคุณภาพ
การให้บริการส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของ
คณะฯ ตามข้อเสนอแนะ โดยมอบให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ด าเนินการน าประเด็นปัญหามาใช้ในการปรับแผนหรือ
กิจกรรมในปีการศึกษา 2564 ดังนี้         
         1) การกระจายช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
 ไม่ให้กระจุกอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันมาก
 เกินไป 
         2) การวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดหา
 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากกิจกรรมบาง
 กิจกรรมมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดให้อยู่ในช่วง
 ของปิดภาคการศึกษา 
         3) การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้มีความ
 ทันสมัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
 มหาวิทยาลัย 

IED 1.6 – 05 – 02 
แ ผ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
นักศึกษา 

 

ผลการประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินคุณภาพ : 

ปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิคุณภาพ 

2562 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2561 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

ปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิคุณภาพ 

2560 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2559 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2558 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2557 6 ข้อ 0 ข้อ ระดับคะแนน 0.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

ตัวบ่งชี้ที ่ : 1.7 ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
   

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ผลลัพธ ์
   

การคิดรอบป ี : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
   

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  
   

     - ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
   

  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน 
   

     - นายชนาธิป  ลีนิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มี
   ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ โดยยึด
   หลักการมีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกันระหว่างการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
   บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จึงสนับสนุนให้
   นักศึกษาได้มีโอกาสน านวัตกรรมผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสู่ 
   การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม เพื่อท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงค่าร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้
   ประโยชน์ต่อสังคม เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ค่าร้อยละของนวัตกรรมหรือ 
   งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ให้เป็นคะแนนเต็ม 
   5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

 
ร้อยละ = 

จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
สู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

 
X 100 

จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5 

ผลคะแนน = 
 

ร้อยละนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
สู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

 ร้อยละนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
สู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
ที่ก าหนดระดับคะแนนเต็ม 5 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

ผลการค านวณ : 

จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม  (1) 16 
จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนทั้งหมด    (2) 22 
ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
((1)/(2)) x 100         (3) 

72.73 

เกณฑ์ก าหนดให้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 5.00 
 

ผลการประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

ร้อยละ 20 ขึ้นไป ร้อยละ 72.73 ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินคุณภาพ : 

ปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิคุณภาพ 

2562 ร้อยละ 20 ขึ้นไป ร้อยละ 31.25 ระดับคะแนน 1.56 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ : 

หมายเลขเอกสาร รายการ 
IED – 1.7 – 01 ฐานข้อมูลนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

http://inded.rmutsv.ac.th/main/th/academicsandresearchaffair 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

ตัวบ่งชี้ที ่ : 1.8 ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ผลลัพธ ์
   

การคิดรอบป ี : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
   

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  
   

     - ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
   

  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน 
   

     - นางสาวจุฑาทิพย ์ ด ามาก  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ผู้สอนต้องมีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์มาตรฐานใด
   มาตรฐานหนึ่ง ดังนี ้

 

ทั้งนี้ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุผลการทดสอบ จนถึงรอบการ
ประเมิน หากไม่มีผลการประเมินในระดับคะแนน ผู้สอนต้องเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
ตนเอง SPEEXX เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและทดสอบภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานอ้างอิง
ทางภาษาของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for Language: CEFR) 
ต้องพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ระดับหลักสูตร จาก 8 ระดับ หลักสูตร A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, 
C1.2 ในระยะเวลา 2 รอบการประเมิน มหาวิทยาลัยฯ ใช้โปรแกรม Speexx เป็นเครื่องมือในการทดสอบ
สมรรถนะภาษาอังกฤษสาหรับผู้สอน โดยก าหนดเกณฑ์สอบผ่านในระดับ B.21 ขึ้นไป 

เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงค่าร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่ 
   มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ค่าร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่าน
   สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
   20 ขึ้นไป 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
ร้อยละ = 

จ านวนผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
X 100 

จ านวนผู้สอนที่สอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5 

ผลคะแนน = 

ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 

ที่มหาวิทยาลัยก าหนดที่ก าหนดระดับคะแนนเต็ม 5 
 

ผลการค านวณ : 

จ านวนผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด  (1) 5 
จ านวนผู้สอนที่สอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษทั้งหมด    (2) 41 
ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
((1)/(2)) x 100         (3) 

12.20 

ผลคะแนน ((3)/20) 0.61 
 

ผลการประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

ร้อยละ 20 ขึ้นไป ร้อยละ 12.20 ระดับคะแนน 0.61 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินคุณภาพ :  

ปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิคุณภาพ 

2562 ร้อยละ 20 ขึ้นไป ร้อยละ 7.32 ระดับคะแนน 0.37 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ : 

หมายเลขเอกสาร รายการ 
IED – 1.8 – 01 รายงานสรุปผลการเข้าใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX 

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 : ประเภทบุคลากรสายวิชาการ 
 



 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2 | 
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

 

 มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ : 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
   

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : กระบวนการ 
   

การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
   

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  
   

     - ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
   

  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน 
   

     - ผศ.ดร.วาสณา  บุญส่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการตา่งประเทศ 
   - นางรุ่งนภา   แก้วนวล  หัวหน้างานวิชาการและวิจัย 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
   โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน  
   เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหา
   แหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร 
   ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่ง
   รวมถึงทรัพยากรบุคคลทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องต่างๆ  
   ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสมตลอดจนมีระบบ
   และกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ 
   ประโยชน ์

เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 5 คะแนน 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
 

ผลการด าเนินงาน : 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯ มีระบบสารสนเทศในการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยดังต่อไปนี้  (1) ระบบสืบค้นฐานข้อมูล

IED 2.1 – 01 – 01 
Print out 
เว็บไซต์สืบค้นฐานข้อมูล 
IED 2.1 – 01 – 02 
Print Out 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
ง านวิ จั ย  ( 2 )  ก าร  Upload ง านวิ จั ย ระบบ  NRMS 
(3) ประชาสัมพันธ์งานวิจัยผ่านหน้าเว็บไซต์คณะฯ และ 
(4) การแจ้งรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยผ่าน
สื่อออนไลน์ เช่น E-mail, Facebook ของกลุ่มส่งเสริม
และประชาสัมพันธ์งานวิจัยของคณะฯ นอกจากนี้ยังมีการ
สนับสนุนให้นักวิจัยเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย เช่น 
โครงการการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานวิจัย ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศงานวิจัย 

การ Upload งานวิจัย
ระบบ NRMS 
Print Out 
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
ผ่านหน้าเว็บไซต์คณะฯ           

 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
 ผลการด าเนินงาน 
          คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยใน
ประเด็นดังต่อไปนี ้
 1 ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ 
หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้แก ่
  1 . 1  มี ก า ร จั ดห า งบปร ะม าณ เพื่ อ
สนับสนุน พันธกิจด้านการวิจัย อย่างเพียงพอ และมีการ
รวบรวมแหล่งทุนวิจัยต่างๆ เพื่อให้คณาจารย์ใช้เป็นข้อมูล
ในการขอทุนวิจัย งบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
  1.2 มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับ
งานวิจัยแต่ละประเภทและมีระบบการจัดการรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย เช่น ห้องปฏิบัติการโลหะ
วิทยา อาคารฝึกงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี    
 2. ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้แก ่
  มีการสนับสนุนให้อาจารย์  นักวิจั ย 
ใช้ฐานข้อมูลการวิจัยร่วมกัน อาทิ ฐานข้อมูลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสืบค้น
สิทธิบัตรทั่วโลก ฐานข้อมูลวิจัยไทยของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มทร.ศรีวิชัย (สวพ.) 
 
 

IED 2.1 – 02 – 01 
เอกสารการจัดสรรงบ 
ประมาณรายจ่ายเงิน
ร า ย ไ ด้ ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
IED 2.1 – 02 – 02 
แบบสรุปงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร ่
IED 2.1 – 02 – 03 
ภาพถ่ายอาคารฝึกงาน                            
IED 2.1 – 02 – 04 
Print Out 
เว็บไซต์ฐานข้อมูลและ
ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์การ
สืบค้น  
IED 2.1 – 02 – 05 
Print Out 
เว็บไซต์ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของ สวพ. 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 3. สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ ฯลฯ ได้แก ่
  มี ร ะบบสารสน เทศ เพื่ อ ก า ร วิ จั ยที่
ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้าน ซึ่งมีการวาง
โครงสร้างและสนับสนุนโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา เช่น
(1) ด้านแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน     (2) 
ด้านการวิจัยทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา (3) ด้านแหล่ง
เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ 
ต ล อ ด จ น ข้ อ มู ล  ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ 
(4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกในการส่งเสริมการน า
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการ
ส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการ ซื้อขาย
ทรัพย์สินทางปัญญา และ (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์    
  คณะฯ ด าเนินการวางระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย เช่น  ห้องปฏิบัติการวิจัย
ทางโลหะวิทยา ก าหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
ส่วนบุคคล อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น 
 4. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor) ได้แก่  
  มีการสนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย และสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการในวารสารวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้มี
โอกาสแสวงหาความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ                                                                                                                                                    

 3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ผลการด าเนินงาน 
 ทางคณะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยโดยแบ่งออกเป็นทุน 2 
ประเภทประกอบด้วยทุนวิจัยเงินรายได้และทุนวิจัย
แผ่นดิน โดยใช้ระบบกลไกของสถาบันวิจัยในการย่ืนขอทุน 
 

IED 2.1 – 03 – 01 
ตั วอย่ า ง เอกสารการ
จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ
ร า ย จ่ า ย เ งิ น ร า ย ไ ด้
ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
IED 2.1 – 03 – 02 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 ทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ 2564 จ านวน 15 
โครงการ ได้แก ่  
           1. ระบบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติด้วยคลื่น
อินฟราเรดแบบไร้สัมผัสและส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเพื่อทุกสรรพสิ่ง (IoT) จ านวน 80,000 บาท 
           2. การสร้างและหาคุณภาพชุดการสอน วิชา
เครื่องรับวิทยุตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 
67,000 บาท 
          3. เครื่องมือบรรจุภัณฑ์ข้าวสารแบบสุญญากาศที่
สามารถชั่งน้ าหนักและบรรจุข้าวสารจ าหน่ายส าหรับ
วิสาหกิจชุมชน จ านวน 65,000 บาท 
          4. การออกแบบและการประเมินการปฏิบัติการ
เรียนรู้ของผู้เรียนแบบออนไลน์ในศตวรรษที่ 21 จ านวน 
32,000 บาท 
          5. การออกแบบอุปกรณ์ส าหรับวิ เคราะห์การ
เคลื่อนไหวร่างกายเพื่อปรับปรุงสมรรถนะในการวิ่ง จ านวน 
53,000 บาท 
          6. การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดสอบ
ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ส าหรับพัฒนากระบวนการส่งเสริม 
ศักภาพผู้เรียนรายวิชาปฏิบัติการไฟฟ้า จ านวน 50,000 บาท 
          7. การพัฒนาระบบงานให้ค าปรึกษาด้านพัฒนา
นักศึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจ านวน 30,000 
บาท 
          8. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (MMWBI) โดยใช้การ
เรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เรื่องการ
เสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับนักศึกษา              
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 78,000 บาท 
         9.การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน เรื่องการทดสอบวัสดุ ส าหรับช่างอุตสาหกรรม 
ในจังหวัดสงขลา จ านวน 65,000 บาท 
 
 
 

Print Out 
เว็บไซด์ สวพ. ส่วนทุน
วิจัยภายนอก 
IED 2.1 – 03 – 03 
ตัวอย่างการแจ้งผลการ
พิจารณาข้อโครงการวิจัย
จาก สวพ.  
IED 2.1 – 03 – 04 
เอกสารประชาสัมพันธ์
การส่งข้อเสนอโครงการ
ส าหรับนักวิจัย 
IED 2.1 – 03 – 05 
ประกาศรั บข้ อ เ สนอ
โครงการวิจัย 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
         ทุนทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(ววน.) 2564 จ านวน 4 โครงการ ได้แก ่  
          1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ทาง
ดิจิทัลเพื่อยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ 
จ านวน 10,001,650 บาท 
           2. สื่อการเรียนการสอนการจ าลองผลตอบสนอง
ทางความถี่เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในการออกแบบวงจร
กรองผ่ านแถบความถี่  ส าหรับการประยุกต์ ใช้ งาน
ระบบสื่อสารไร้สาย 5G จ านวน 144,500 บาท 
           3. การพัฒนาโปรแกรมจ าลองเพื่อส่งเสริมการ
เรี ยนรู้ ด้ าน  Genetic algorithm (GA)  ด้ วยโปรแกรม 
MATLAB GUI ส าหรับการประยุกต์ใช้ในงานระบบควบคุม
สมัยใหม่ ในยุค 4.0 จ านวน 118,500 บาท 
           4. โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรายวิชา
วงจรไฟฟ้าภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยใช้โปรแกรมประยุกต์
ทางวิศวกรรมร่วมกับชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบที่สอดคล้อง
และครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ในรายวิชา ส าหรับ
สถาบันการอาชีวศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้า เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยดิจิทัล
แพลตฟอร์ม จ านวน 600,000 บาท 
           ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดหาข้อมูลแหล่ง
เงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ โดยประกาศไว้บนหน้าเว็บ
ไซด์ และแจ้งผ่านทางอีเมล์ ของนักวิจัยทุกท่าน ที่มีแหล่ง
ทุนแจ้งมาทางสถาบันวิจัยและพัฒนาและแจ้งผลการ
พิจารณาข้อโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณมายังคณะฯ 

 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยั
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยใช้ระบบของมหาวิทยาลัยเป็น
ต้นแบบในการพิจารณา โดย (1) การน าเสนองานวิจัย
ระดับชาติ และนานาชาติภายในประ เทศ  รวมถึ ง
ค่าตอบแทนในการตีพิมพ์วารสาร ใช้เงินทุนจากกองทุน

IED 2.1 – 04 – 01 
ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัยเรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนบุคลากรไป
น า เ ส นอผ ล ง าน วิ จั ย 
ใ น ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ 
ณ ต่างประเทศ พ.ศ .
2563 
IED 2.1 – 04 – 02 
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SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
วิจัยของหน่วยงานหรือใช้เงินส าหรับการเดินทางไป
ราชการในการประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัย และ (2) การน าเสนองานวิจัยระดับนานาชาติจะ
ใช้เงินทุนจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัย
เป็นผู้พิจารณารายละเอียดในการสนับสนุนการการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ในปีการศึกษา 2563 บุคลากรของ
คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยของ
คณะฯ ในการไปน าเสนอผลงานวิจัย รายละเอียดดังนี ้
 

1.   นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดย ี
  นางสาวรูดีย๊ะ  หะ 
ผลงาน :  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จโดยตั้งต้น
การเรียนรู้ที่ “Passion”ของนักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
ชื่องาน :  การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ 
วันที่ :   17 กรกฎาคม 2563 
สถานที่ :  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
  (ผ่านระบบออนไลน์) 
จ านวนเงิน :  1,600 บาท 
2.   นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดย ี
ผลงาน :  การพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษาส าหรับนักศึกษาครูช่าง คณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ชื่องาน :  การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 
วันที่ :   27 มกราคม 2563 
สถานที่ :  มหาวิทยาลัยพะเยา 
  (ผ่านระบบออนไลน์) 
จ านวนเงิน :  2,000 บาท 
3.   ผศ.ธนัสถ์  นนทพุทธ                       
      รศ.มนตรี  ค าเงิน                           
      นายนวพล  เทพนรินทร์ 
ผลงาน :  A Simple and Accurate CMOS 
Sample and Hold Circuit Using Dual Output OTA 

ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคล 
ศ รี วิ ชั ย  เ รื่ อ ง  ทุ น
สนับสนุนการวิจัย จาก
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย ไ ด้  
ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2563 
IED 2.1 – 04 – 03 
ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคล 
ศรีวิชัยเรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนให้บุคลากร
ไปน าเสนอผลงานวิจัยใน
ประเทศ พ.ศ.2563 
IED 2.1 – 04 – 04 
ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคล 
ศรีวิชัย เรื่องหลักเกณฑ์
ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร
น า เ ส นอผ ล ง าน วิ จั ย 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์และ
ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 
ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  ณ 
ต่างประเทศ พ.ศ.2563 
IED 2.1 – 04 – 05 
ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิ ชั ย ว่ า ด้ ว ย ก า ร ใ ช้
จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการ
วิจัยฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2552 
IED 2.1 – 04 – 06 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรม 
ก า ร ก อ ง ทุ น ส่ ง เ ส ริ ม
พัฒนางานวิจัยคณะ 
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FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
วารสาร :  PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZN 
(Q3) หน้าที่ 163 – 166 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม ปี 2020 
จ านวนเงิน : 7,000 บาท 
4.   ผศ.ธนัสถ์  นนทพุทธ                       
      รศ.มนตรี  ค าเงิน                           
      นางสาวจิรภัทร ภู่ขวัญทอง                 
      ผศ.สมพงษ์  แก้วหวัง 
ผลงาน : Arduino Based Smart Box For 
Receiving Parcel Posts 
ชื่องาน : The 18th International Conference 
on on ICT and Knowledge Engineering 
วันที่ :  16 – 22 พฤศจิกายน 2563 
สถานที่ : Siam University, Bangkok, Thailand 
จ านวนเงิน : 27,500 บาท 
5.   ผศ.ธนัสถ์  นนทพุทธ                       
      รศ.มนตรี  ค าเงิน   
ผลงาน : Solar Based Automatic Watering  
System on Buotancies Using IoT 
ชื่องาน :  The 18th International Conference 
on on ICT and Knowledge Engineering 
วันที่ :  16 – 22 พฤศจิกายน 2563 
สถานที่ : Siam University, Bangkok, Thailand 
จ านวนเงิน : 15,500 บาท 
6.   ผศ.วาสณา  บุญส่ง 
      Oluseye  Adeleke                        
      นางสาวจุฑามาศ จันโททัย                
      นางสาวกัลยา   ราชเล็ก 
ผลงาน : Real- Time Dissolved Oxygen 
Monitoring Based on the internet of Smart Farming 
Platform 
วารสาร : Journal of Theoretical and Applied 
Information Technology (3) ฉบับที่ 98 เล่มที่ 19 หน้า 
3181 – 3192, 15 ตุลาคม 2563 
จ านวนเงิน : 20,000 บาท 
 
 

IED 2.1 – 04 – 07 
ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคล 
ศรีวิชัย เรื่อง การติดตาม
ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ก า ร ส่ ง
รายงานฉบับสมบูรณ์
และผลผลิตจากงานวิจัย 
พ.ศ.2561 
IED 2.1 – 04 – 08 
ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคล 
ศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
พิ จ า ร ณ า ข้ อ เ ส น อ
โครงการวิจัย ติดตาม
และประมวลผลงานวิจัย
และต้นฉบับบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 
พ.ศ.2556 
IED 2.1 – 04 – 09 
ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคล 
ศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนค่ าตอบ 
แทนการตีพิมพ์ผลงาน 
วิจัยในวารสารวิชาการ 
พ.ศ.2563  
IED 2.1 – 04 – 10 
ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคล 
ศ รี วิ ชั ย ว่ า ด้ ว ย เ รื่ อ ง
ก อ งทุ น ส่ ง เ ส ริ ม และ
พัฒนาหน่วยวิจัย พ.ศ.
2563 
IED 2.1 – 04 – 11 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
7.   ผศ.บุษราคัม   ทองเพชร                    
      นายพิชิต   เพ็งสุวรรณ      
ผลงาน : การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบ MIAP ส าหรับรายวิชาการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาเรียนรู้ส าหรับครูวิชาชีพ หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต 
ชื่องาน : กา รประชุ ม วิ ช า ก า รบัณฑิ ตศึ กษ า
ระดับชาติ ครั้งที่ 17 
วันที่ :  25 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564 
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ านวนเงิน : 18,040 บาท 
8.   ผศ.วาสณา  บุญส่ง 
      Widad   Ismail                             
      Naoki   Shinohara                         
      Servia Mahdaliza Idrus Sutan Nameh 
      Kamarul Hafiz Kamarudin  
      Toni   Anwar     
ผลงาน : Real-Time Water Quality Monitoring 
of Aquaculture Pond Using Wrieless Sensor 
Network and Internet of Things 
ชื่องาน : Journal of Theoretical and Applied 
Information Technology (Q3) ฉบับที่  98 เล่มที่  22 
หน้า 3573 – 3582, 30 พฤศจิกายน 2563 
จ านวนเงิน : 20,000 บาท 
9.     ผศ.บุษราคัม   ทองเพชร                    
        ผศ.กรภัทร   เฉลิมวงศ์                     
        นายอาลาวีย์   ฮะซานี                      
        นายรัญชกร  จันจ าปา                     
ผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มัลติมี เดียส าหรับญาติผู้ป่วย เรื่อง การดูแลผ้สูงอายุ
โรคเบาหวาน 
วารสาร :  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตย์ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (TCI 2) ฉบับ
ที่ 2 ปี่ที่ 15 หน้า 69 – 80 
จ านวนเงิน : 3,000 บาท 
 

หนังสือสนับสนุนทุนให้
บุ ค ล าก ร ไปน า เ ส นอ
ผลงานวิจัยในประเทศ 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
10.   ผศ.วาสณา  บุญส่ง                                    
ผลงาน : Internet of Things for Enhancement 
the Quality :  Case Study of Aquatic Nursery in 
Songkhla Lake Basin 
วารสาร :   PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY    
Volume  2021 (Q3) Issue  03 No.97 March 2021  
หน้า 138 – 140 
จ านวนเงิน : 20,000 บาท 
11.   นายอาคม สุดราม         
        ผศ.วาสณา  บุญส่ง                                  
ผลงาน : Sensing Performance Analysis of 
an Internet of Things- Based Intruder Detection 
System 
วารสาร :  Journal of Theoretical and Applied 
Information Technology (Q3) ฉบับที่  98 เล่มที่  22 
หน้า 3551 – 3560 
จ านวนเงิน : 20,000 บาท 
12.   ผศ.ทรงนคร  การนา        
        ผศ.ธนัสถ์   นนทพุทธ                                  
ผลงาน : การประเมินผลการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2558) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วารสาร :  วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคใต้ 1 ปีที่ 5 (TCI 2) ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 
2563 หน้า 68 – 79 
จ านวนเงิน : 3,000 บาท 
13.   ผศ.ทรงนคร  การนา                                          
ผลงาน : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการจัดท าแผนบทเรียนโดยการใช้
การวิจัยเป็นฐานส าหรับนักศึกษาครูช่าง 
วารสาร :  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่  8 ฉบับที่  1 
(TCI 2) มกราคม – มิถุนายน 2564 หน้า 21 – 41 
จ านวนเงิน : 3,000 บาท 
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หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
14.    นางสาวเอกญา แววภักด ี
        นายอาชารินทร์  แป้นสุข 
        นายกิจติวัฒน์ รัตนมณี   
ผลงาน : แนวคิดอนาคตการสร้ างนวัตกรรม
บทเรียนการสื่อสารออนไลน์ต้นแบบบูรณาการสมุนไพร
ไทยไม้กฤษณาเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรในท้องถิ่น
ไทยในมุมมองของนักวิชาการของประเทศไทย สนองพระ
บรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
กรณีศึกษา หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 
ชื่องาน : งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 
วันที่ :  1 พฤษภาคม 2563 
สถานที่ : มหาวิทยาลัยรังสิต 
จ านวนเงิน : 2,500 บาท 
15.   ผศ.จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ            
        ผศ.ภัททิรา  กลิ่นเลขา                      
        นายปิติพงศ์  เกิดทิพย์                                         
ผลงาน : การพัฒนาภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในสังคมพหุวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่า จังหวัด
สงขลา 
วารสาร : นิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่  24 (TCI 2) 
ฉบับ ที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม ปี 2563 หน้าที่ 156 
– 167 
จ านวนเงิน : 3,000 บาท  
16.    นายณัฐพงษ์ หมันหลี 
        นางสาวชฎาภรณ์ สวนแสน      
ผลงาน : พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของ
นักศึกษาในจังหวัดยะลา 
ชื่องาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏ
กรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ.2563 (ARUCON2020) 
วันที่ :  13 – 18 ธันวาคม 2563 
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จ านวนเงิน : 10,140 บาท 
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เอกสารหลักฐาน 
17.   ผศ.จักรพงษ์   จิตต์จ านงค์                                           
ผลงาน : Respons Surface optimization of 
biodiesel synthesis over a novel Biochar –  based 
heterogeneous Catalyst from cultivated Zmusa 
sapientum banana peels 
วารสาร : Biomass Conversion and Biorefinery 
ส านักพิมพ์  Springer Verlag ประเทศเยอรมณี  ฐาน 
Scopus (Q2) 
จ านวนเงิน : 25,000 บาท 
18.   ผศ.จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์                                           
ผลงาน : Efficiency of zinc ions (//) adsorption 
using activated carbon from palm kernel shell 
วารสาร :  IOP Conference Series Earth and 
 EnvironmentalScience ส านักพิมพ์  IOP Publishing 
ประเทศอังกฤษ SJR  Scopus 
จ านวนเงิน : 25,000 บาท 
19.   นายณัฐวุฒิ  สุภารัตน์                  
        นางสาวจุฑามาศ จันโททัย 
ผลงาน : Development of Bio-Oil Production 
from Sugar Palm Residues in Tah-Hin Community, 
Songkhla 
ชื่องาน : International Conference on Power, 
Energy and Innovation 2020 (ICPEL 2020) 
วันที่ :  14 – 16 ตุลาคม 2563 
สถานที่ : โรงแรมแคนทารีฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวนเงิน : 19,390 บาท 
20.   นางสาวจุฑามาศ จันโททัย           
        นายณัฐวุฒิ  สุภารัตน์ 
ผลงาน : The Development of Rubber Foam 
Formula using as Oil Absorber Material 
ชื่องาน : The 18th International Conference 
on Smart Material and Nanotechnology 
วันที่ :  1 – 4 ธันวาคม 2563 
สถานที่ : Nongnooch Pattaya Garden &  
Resort, Chonburi, Thailand 
จ านวนเงิน : 24,880 บาท 
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หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
21.  ผศ.ณปภัช  คงฤทธิ์                   
        นายณัฐวุฒิ  สุภารัตน์                 
        ผศ.จักรพงษ์   จิตต์จ านงค์          
        นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์                                         
ผลงาน : การทดสอบก าลังอัดจากตะกรันเหล็ก
แทนที่ซีเมนต์เพื่อใช้ในวานสละหลุม 
วารสาร :  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สยาม (TCI 2) ฉบับที่ 219 หน้า 1 – 9    
จ านวนเงิน : 3,000 บาท 
22.   นายจรัญ   ธรรมใจ                   
        รศ.ประภาศ  เมืองจันทร์บุรี                 
        ผศ.ทวิชาติ  เย็นวิเศษ                                                 
ผลงาน : ผลของค่ากระแสและความเร็วเชื่อมที่มี
ต่อสัดส่วนการหล่อมละลายลึกในการเชื่อมเหล็กกล้าไร้
สนิม เกรด 304 ด้วยกรรมวิธีการเชื่อมทิกแบบแก๊สปกคลุม
สองช้ัน 
ชื่องาน : การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม 
อุตสาหการ ครั้งที่ 39 
วันที่ :  5 – 7 พฤษภาคม 2564 
สถานที่ : โรงแรมเดอะเบด เวคชั่น ราชมังคลา  
  อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
จ านวนเงิน : 3,000 บาท 
23.   ผศ.วาสณา  บุญส่ง                    
        Oluseye  Adeleke                    
        Widad   Ismail                                                 
ผลงาน : Accuracy Performance Analysis of 
Safety Sensors Based NETPIE- Intruder Detection 
System on Internet of Things Platform 
วารสาร : Springer Wireless Personal 
Communications  (Q3) Volume  2021 April 2021  
หน้า 1 – 14 
จ านวนเงิน : 20,000 บาท 
24.    ผศ.ธนัสถ์   นนทพุทธ                   
        รศ.มนตรี   ค าเงิน                 
ผลงาน : CMOS Programmable PID Controller 
Circuit Based Analogue Switches 
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การ
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ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
วารสาร :  PRZEGLAD  ELEKTROTECHNICZNY  
( Q3 )  Volume 2 0 2 1  Issue 9 7  No. 7  July 2 021  
หน้า 35 – 41 
จ านวนเงิน : 20,000 บาท 
25.    ผศ.วาสณา  บุญส่ง                           
        ผศ.ไชยยะ   ธนพัฒน์ศิริ  
        ผศ.ปิยะ   ประสงค์จันทร์ 
        รศ.วินัย  ใจกล้า 
ผลงาน : Green Power Management  
Embedded Environment Monitoring System Using 
IEEE802.15.4 for Smart Framing Application 
ชื่องาน : ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า 
ครั้งที่ 13 
วันที่ :  12 – 14 พฤษภาคม 2564 
สถานที่ : โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย 
จ านวนเงิน : 3,000 บาท 
26.   ผศ.วาสณา  บุญส่ง                   
        นายนรงฤทธิ์   เสนาจิตร                                             
ผลงาน : Wireless Automatic Body  
Temperature Sensing System with Non- Contact 
Infrared Via the Internet for Medical Promotion 
วารสาร :   PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY    
(Q3)  Volume  2021 Issue 06 No.97 June 2021 
หน้า 132 – 135  
จ านวนเงิน : 20,000 บาท 
27.    ผศ.จักรพงษ์   จิตต์จ านงค์            
        ดร.ณัฐธิดา  นุ่มวงศ์                    
        ผศ.นรินทร์ภพ   ช่วยการ              
        นางสาวฉัตรระวี ดิเรกศิลป์           
        ศ.ดร.อาภาณี  เหลืองนฤมิตชัย        
        ผศ.ณปภัช  คงฤทธิ์                    
        นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์                                           
ผลงาน : Conversion of palm oil into 
biodiesel production with heterogeneous catalyst 
derived from spent coffee grounds ash :  Process 
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หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
optimization through response surface 
methodology 
วารสาร : Chiang Mai Journal of Science (Q4) 
ปีที่ 48 มีนาคม 2021 หน้า 580 – 599 
จ านวนเงิน : 15,000 บาท 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่
มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 ผลการด าเนินงาน 
          คณะมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย  
มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น ดังนี ้
 1. ผศ.บุษราคัม ทองเพชร อาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า ได้รับยกย่องในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 
ในการน าเสนอผลงานวิชาการมากที่สุด ในปีปฏิทิน 2563 
 2. ผศ.วาสณา บุญส่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาไฟฟ้า ได้รับยกย่องในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ในการน าเสนอ
ผลงานวิชาการมากที่สุด ในปีปฏิทิน 2564 

IED 2.1 – 05 – 01   
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหาร
คณะครุศาสตร์ฯ 

 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯ ด าเนินการโดยอ้างอิงระบบและกลไก เพื่อ
ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการด าเนินการด้าน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอันเกิดจากการประดิษฐ์มาใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ มีผลงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์และได้ด าเนินการตามระบบและกลไก
เพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย จ านวน 2 เรื่อง 
 1. ระบบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติด้วย
คลื่นอินฟราเรด ผลงาน : ผศ.วาสณา บุญส่ง 

IED 2.1 – 06 – 01   
สรุปผลงานวิจัยที่ได้ยื่น
ขอจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร 
IED 2.1 – 06 – 02   
ระบบ กลไก  
งานทรัพย์สินทางปัญญา 
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เอกสารหลักฐาน 
 2. นวัตกรรมเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบ
อัตโนมัติและอัดแท่งผลไม้กวน ผลงาน : นางสาวนุชจิเรศ 
แก้วสกุล 

 

 โดยในปีการศึกษา 2563  มีนักวิจัยของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้มีผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร จ านวน 0 ผลงาน และผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ระหว่างการยื่นขอ
จดอนุสิทธิบัตร จ านวน 2 ผลงาน โดยรายละเอียดดังนี้  

หน่วยงาน 
จ านวนผลงานการจดอนุสทิธิบัตร(เรื่อง) 

ได้รับการจดอนุ
สิทธบิัตร 

อยู่ระหว่างการยื่น 

ขอจดอนุสิทธบิัตร 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 0 2 
รวม 0 2 

 

ชื่อผลงาน 
ประเภทผลงาน/เจ้าของผลงาน 

อยู่ระหว่างการยื่นขอ 
จดอนุสิทธิบัตร 

ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่ค าขอ วัน/เดือน/ป ี
1. นวัตกรรมเครื่องกวน
ผลไม้ควบคุมด้วยระบบ
อัตโนมัติและอัดแท่ ง
ผลไม้กวน 

-  - นางสาวนุชจิเรศ  แก้วสกุล 2102001430 29 
มีนาคม 
2564 

2. ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายอัตโนมัติด้วยคลื่น
อินฟราเรด 

-  - ผศ.วาสณา  บุญส่ง อยู่ระหว่าง
กระบวนการ 

6 
พฤษภาคม 

2564 
 

ชื่อผลงาน 
ประเภทผลงาน/เจ้าของผลงาน ได้รับอนุสิทธิบัตร 

ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที ่ วัน/เดือน/ป ี
- - - - - - - 

 

ผลการประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินคุณภาพ : 

ปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิคุณภาพ 

2562 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 



 
 
 

- 88 - 

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

ปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิคุณภาพ 

2561 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2560 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2559 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2558 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2557 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที ่ : 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
   

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ปัจจัยน าเข้า 
   

การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
   

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  
   

     - ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
   

  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน 
   

     - ผศ.ดร.วาสณา  บุญส่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการตา่งประเทศ 
   - นางรุ่งนภา   แก้วนวล  หัวหน้างานวิชาการและวิจัย 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน 
   สถาบันอุ ดมศึ กษาคื อ เ งิ นสนับสนุนงานวิ จั ยหรื อ งานสร้ า งสรรค์ ดั งนั้ น 
   สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอก 
   สถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม 
   สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ 
   สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้าน
   การวิจัยของคณะโดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

   เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มสถาบัน ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
   ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
   ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
   ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
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งบประมาณสนับสนุนงานวจิัยและงานสรา้งสรรค์ : 

ข้อมูลพื้นฐาน 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน 11,609,650.00 บาท 
จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน 520,000.00 บาท 
จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง  (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 0 คน 
จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ลำศึกษำต่อ 0 คน 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง  (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 41 คน 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ลำศึกษำต่อ 0 คน 

 

เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า เป็นคะแนน
   ระหว่าง 0 – 5 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ 
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ = 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
จากภายในและภายนอก  

จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าจ านวนเงินที่ค านวณได้ใน ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลคะแนน = 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
จากภายในและภายนอก 

X 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

 1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
 2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่จ านวน
 เงินที่เบิกจ่ายจริง 
 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ หลักฐานจากการ
 ตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี หลักฐาน ให้แบ่งเงิน
 ตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 
 4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดย
 อาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็น
 ผู้ด าเนินการ 
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ผลการค านวณ : 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก (1) 12,129,650.00 
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด     (2) 41 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (1)/(2)   (3) 295,845.12 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 (4) 60,000.00 
((3)/(4)) x 5 = 24.65 (เต็ม 5 = 60,000 บาท/คน ขึน้ไป) 5.00 

 

ผลการประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

ระดับคะแนน 4.00 ระดับคะแนน 5.00 ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินคุณภาพ : 

ปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิคุณภาพ 

2562 ระดับคะแนน 4.00 ระดับคะแนน 3.12 ระดับคะแนน 3.12 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2561 ระดับคะแนน 4.00 ระดับคะแนน 1.75 ระดับคะแนน 1.75 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2560 ระดับคะแนน 4.00 ระดับคะแนน 3.32 ระดับคะแนน 3.32 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2559 ระดับคะแนน 4.00 ระดับคะแนน 4.23 ระดับคะแนน 4.23 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2558 ระดับคะแนน 4.00 ระดับคะแนน 2.38 ระดับคะแนน 2.38 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2557 ระดับคะแนน 4.00 ระดับคะแนน 4.47 ระดับคะแนน 4.47 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ : 

หมายเลขเอกสาร รายการ 
IED-2.2-01 

 
รายงานจ านวนบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2563 

IED-2.2-02 สรุปจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และสัญญารับทุนงานวิจัย  
(ท าสัญญาในปงีบประมาณ 2564) 
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ตัวบ่งชี้ที ่ : 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
   

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ผลลัพธ ์
   

การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
   

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  
   

     - ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
   

  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน 
   

     - ผศ.ดร.วาสณา  บุญส่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการตา่งประเทศ 
   - นางรุ่งนภา   แก้วนวล  หัวหน้างานวิชาการและวิจัย 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและ 
   นักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการ 
   พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการ 
   เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน
   ทางวิชาการอยู่ในรูปของบความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงาน
   สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ใน 
   วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. 
   หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
   ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจด
   อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมิน
   ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ 
   ด าเนินการ ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
   ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

   เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มสถาบัน ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ 
   นักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ 
   นักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ 
   นักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
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การถ่วงน้ าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจยั : 

ข้อมูลพื้นฐาน / ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลการ 
ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง  (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0 คน  
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 คน  
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง  (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 41 คน  
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 คน  
ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.2 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ 

22 เรื่อง 4.40 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.4 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ หรือที่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่ ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

4 เรื่อง 1.60 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.6 
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูลTCIกลุ่มที2่ 

-5 เรื่อง 3.00 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.8 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ ไม่อยู่ ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0 เรื่อง 0.00 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 1.0 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตีที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556  
 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 
 - ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

6 เรื่อง 6.00 
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ข้อมูลพื้นฐาน / ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลการ 
ถ่วงน้ าหนัก 

 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
 - ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 0.2 
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0 เรื่อง 0.00 

ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 0.4 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0 เรื่อง 0.00 

ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 0.6 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0 เรื่อง 0.00 

ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 0.8 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0 เรื่อง 0.00 

ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 1.0 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ 

0 เรื่อง 0.00 

ผลการถ่วงน้ าหนัก 37 เรื่อง 15.00 
 

เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
   ประจ าและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนัก = 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
X 100 

จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าจ านวนเงินที่ค านวณได้ใน ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลคะแนน = 
 

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X 5 
 

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 
 

ผลการค านวณ : 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย         (1) 

15.00 

จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด     (2) 41 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า ((1)/(2)) X 100     (3) 

36.59 

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5      (4) 

30.00 

ผลคะแนน ((3)/(4)) x 5 = 6.10 5.00 
 

ผลการประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

ร้อยละ 30 ขึ้นไป ร้อยละ 36.59 ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินคุณภาพ : 

ปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิคุณภาพ 

2562 ร้อยละ 22.00 ร้อยละ 28.00 ระดับคะแนน 4.67 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2561 ร้อยละ 22.00 ร้อยละ 15.38 ระดับคะแนน 2.56 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2560 ร้อยละ 22.00 ร้อยละ 15.50 ระดับคะแนน 2.58 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2559 ร้อยละ 22.00 ร้อยละ 12.68 ระดับคะแนน 2.11 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2558 ร้อยละ 22.00 ร้อยละ 1.25 ระดับคะแนน 0.21 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2557 ร้อยละ 20.00 ร้อยละ 2.00 ระดับคะแนน 0.33 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ : 
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หมายเลขเอกสาร รายการ 
IED – 2.3 – 01 รายงานจ านวนบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

ประจ าปีการศึกษา 2563 
IED – 2.3 – 02 สรุปงานวิจัยบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ 
ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.2 
1. ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกส าหรับเด็ก

ด้อยโอกาส กรณีศึกษา โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 เมื่อวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 
          ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
         1. นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี       
          2. ผศ.บุษราคมั    ทองเพชร 
        3. นายขจรศักดิ์   พงศ์ธนา 
2. ผลงานวิจัย เรื่อง การสร้างสื่อการสอนชุดเครื่องเชื่อมไฟฟ้า รายวิชางานช่าง

พื้นฐาน 2 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
เมื่อวันที่ 3 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 

          ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 1. นายกฤษฎา   คงพูน           
 2. นายอภิรพ   แก้วมาก 
3. ผลงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จโดยตั้งต้นการเรียนรู้ที่ 

“Passion” ของนักศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้
 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

          ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ผ่านระบบออนไลน์) 
 1. นางสาวฉารีฝ๊ะ   หัดยี       
 2. นางสาวรูดีย๊ะ   หะ 
4. ผลงานวิจัย เรื่อง โปรแกรมส่งเสริมคุณธรรมความเป็นครูด้านจิตพิสัยของ

นักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย           
     เมื่อวันที่ 3 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 

          ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 1. นางวรลักษณ์   แก้วเอียด                     
 2. นางสาวฉารีฝ๊ะ   หัดย ี
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5. ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบ

มัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน เรื่องไดโอด รายวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต           

เมื่อวันที่ 3 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 
           ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 1. ผศ.บุษราคมั    ทองเพชร               
         2. ผศ.สมพงษ์    แก้วหวัง                    
      3. ผศ.ไชยยะ    ธนพัฒน์ศิริ                   
       4. ผศ.กรภัทร   เฉลิมวงศ ์
6. ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย

ส าหรับญาติผู้ป่วย  เรื่องการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวาน : กรณีศึกษาการ
บริการวิชาการญาติผู้ป่วยในจังหวัดสงขลา 

เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 
          ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
  1. ผศ.บุษราคมั   ทองเพชร               
    2. ผศ.กรภัทร   เฉลิมวงศ์   
7. ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียโดย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR-CODE เรื่อง วงจรแบ่งแรงดัน รายวิชาวิศวกรรม
เบื้องต้น หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรมยุค Thailand 4.0 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 
          ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 1. ผศ.กรภัทร   เฉลิมวงศ์                      
    2. ผศ.บุษราคมั   ทองเพชร                
   3. นายกระวี    อนนตรี                        
    4. นางสาวกาญจนาพร   พลายแสง           
  5. นางสาวณัฐฌา  คงสกุล                    
  6. นายรัฐธรรมนูญ  หวังดี 
8. ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย 

(MMCAI) โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
เรื่อง พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 
          ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   1. ผศ.กรภัทร   เฉลิมวงศ์                     
    2. ผศ.บุษราคมั   ทองเพชร               
 3. ผศ.ไชยยะ    ธนพัฒนศ์ิริ                    
 4. นางสาวบุญยนุช  พรมเพชร                 
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 5. นางสาวชาลิตา  เรืองนุ่น 
9. ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียใน

รูปแบบ MIIAP เรื่องตัวเก็บประจุ วิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 
           ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  1. ผศ.บุษราคมั   ทองเพชร               
 2. ผศ.ไชยยะ    ธนพัฒน์ศิริ                    
 3. นางสาวกนกพร  โกศล                    
  4. นางสาวกมลชนก  สรรเพ็ชร                
 5. นางสาวอุไรวรรณ แก่นคง 
10. ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนมัลติมีเดียแบบเกมเพื่อส่งเสริมการจ า เรื่องสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ วิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 

        ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 1. ผศ.ไชยยะ    ธนพัฒน์ศิริ                       
       2. ผศ.บุษราคมั   ทองเพชร           
    3. ผศ.วาสณา   บุญส่ง                         
   4. นางสาวจุฬาวัลย์  รักษา                     
    5. นางสาวพิชญ์ภัค   แก้วซ้าย               
   6. นางสาวอารียา  พุมภูฆัง 
11. ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย โดย

เน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง
หลักการของระบบโทรศัพท์ ในรายวิชาวิศวกรรมโทรศัพท์ หลักสูตรครุ
ศาสตร์อุตสหากรรมบัณฑิต 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 
           ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   1. นางสาวนุชจิเรศ  แก้วสกุล                  
  2. ผศ.บุษราคมั   ทองเพชร                
   3. นางวรลักษณ์   แก้วเอียด                   
   4. นางสาวปานตะวัน  แสงจันทร์                              
   5. นางสาวปาลิดา  เกื้อสกุล                   
     6. นางสาวปิยะณัฐ ชัยรถ 
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12. ผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดสาธิต

การท างานของอุปกรณ์ลอจิกเกตพื้นฐาน ส าหรับรายวิชาดิจิตอลพื้นฐาน 
เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติ ส าหรับนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม  

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 
 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 1. ผศ.ปิยะ   ประสงค์จันทร์                   
     2. ผศ.สมพงษ ์  แก้วหวัง                      
     3. ผศ.วิชาญ    เพชรมณี                       
   4. ผศ.ธนัสถ ์   นนทพุทธ                      
   5. ผศ.บุษราคมั   ทองเพชร               
 6. นางสาวกมลวรรณ   สูตแก้ว                
 7. นางสาวนภัสชญา   วัตนไกรกูล 
13. ผลงานวิจัย เรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการสอนแบบสื่อการ

สอนแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง 2 มิติ ผ่านระบบ Google Classroom 
เรื่องตัวต้านทาน วิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต 

 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 
 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
       1. ผศ.วิชาญ    เพชรมณี                      
       2. ผศ.บุษราคมั   ทองเพชร               
  3. นางสาวรัตน์ติการ์  ขุนล่ า                  
     4. นายสินชัย   ม่วงมงคล                      
   5. นางสาวจิราภรณ์  ขุนอนันต์ 
14. ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีเสมือน

จริงแบบวิดีโอ เรื่องทรานซิสเตอร์ วิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
    เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 

 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     1. ผศ.สมพงษ์   แก้วหวัง                      
   2. ผศ.บุษราคมั   ทองเพชร 
 3. ผศ.ธนัสถ ์   นนทพุทธ                                   
   4. นางสาวสลลิทิพย์   ด าดวงดี                 
 5. นายสมโภช   ศรีก่อเกื้อ                     
     6. นางสาวณิชกานต์ จอมฤทธิ์               
       7. นายสิทธิพงษ์   พรหมทอง 
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15. ผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการบูรณาการการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ MIAP กับรูปแบบเชิงรุก เรื่อง ตัวเหนี่ยวน า วิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 
 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
   1. นายกระวี    อนนตรี                        
      2. ผศ.บุษราคมั   ทองเพชร               
   3. ผศ.ไชยยะ    ธนพัฒน์ศิริ                   
    4. นางสาวทิพย์วิมล  คงศิริ                   
     5. นางสาวธัญรัตน์ บุญนา                     
  6. นางสาวนริศรา พูลใหญ ่                       
    7. นายสิทธิพงษ์   พรหมทอง 
16. ผลงานวิจัย เรื่อง เครื่องวัดความดันถังแก๊สและแจ้งเตือนเปลี่ยนแก๊สผ่าน

แอพพลิเคช่ัน 
 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 1. ผศ.สมพงษ์   แก้วหวัง                      
 2. นายกระวี    อนนตรี    
17. ผลงานวิจัย เรื่อง ระบบรั้วไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการเกษตร 
 เมื่อวันที่  26 พฤษภาคม 2563 
        ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 1. นายนรงฤทธ์ิ    เสนาจิตร 
18. ผลงานวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ใน

รูปแบบ MIAP ส าหรับรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาเรียนรู้ส าหรับครูวิชาชีพ 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 

 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564 
    ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 1. ผศ.บุษราคมั    ทองเพชร                    
 2. นายพิชิต    เพ็งสุวรรณ       
19. ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการจัดท าแผนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการลงมือ
ท าของนักศึกษาครูช่าง 

 เมื่อวันที่ 25 มนีาคม 2563            
      ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 1. ผศ.ทรงนคร    การนา 
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20. ผลงานวิจัย เรื่อง แนวคิดอนาคตการสร้างนวัตกรรมบทเรียนการสื่อสาร

ออนไลน์ต้นแบบบูรณาการสมุนไพรไทยไม้กฤษณาเพื่อยกระดับรายได้ของ
เกษตรกรในท้องถิ่นไทยในมุมมองของนักวิชาการของประเทศไทย สนอง
พระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหา 
วชิราลงกรณ ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรณีศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ 
ส าข าวิ ช า เทค โน โลยี สื่ อ ส า รมวลชน  มหาวิ ทย าลั ย เทค โน โลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย 
 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 1. นางสาวเอกญา   แววภักด ี
 2. นายอาชารินทร์  แป้นสุข 
 3. นายกิจติวฒัน์  รัตนมณ ี

21. ผลงานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของนักศึกษาในจังหวัด
ยะลา 

      เมื่อวันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2563 
 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 1. นายณัฐพงษ์    หมันหลี                                  
 2. นางสาวชฎาภรณ์ สวนแสน 
22. ผลงานวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบวัสดุถมกลับจากเถ้ายางพาราและเถ้า

ปาล์มส าหรับใช้ในงานปิโตรเลียม             
 เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 
 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 1. ผศ.ณปภัช   สมานวงศ์           
 2. ผศ.จักรพงษ์    จิตต์จ านงค์         
 3. นายณัฐวุฒิ    สุภารัตน ์
ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.4 
1. ผลงานวิจัย เรื่อง Arduino Based Smart Box For Receiving Parcel Posts             
     เมื่อวันที่  16 – 22 พฤศจิกายน 2563 
        ณ Siam University, Bangkok, Thailand 
 1. ผศ.ธนัสถ์   นนทพุทธ                       
      2. รศ.มนตรี   ค าเงิน                           
      3. นางสาวจิรภัทร  ภู่ขวัญทอง                 
    4. ผศ.สมพงษ์   แก้วหวัง 
2. ผลงานวิจัย เรื่อง Solar Based Automatic Watering  System on Buotancies 
Using IoT             
     เมื่อวันที่  16 – 22 พฤศจิกายน 2563 
        ณ Siam University, Bangkok, Thailand 
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        1. ผศ.ธนัสถ ์  นนทพุทธ                       
      2. รศ.มนตรี   ค าเงิน  
3. ผลงานวิจัย เรื่อง Development of Bio-Oil Production from Sugar 
Palm Residues in Tah-Hin Community, Songkhla             
      เมื่อวันที่  14 – 16 ตุลาคม 2563 
 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 1. นายณัฐวุฒิ    สุภารัตน ์                    
 2. นางสาวจุฑามาศ   จันโททัย  
4. ผลงานวิจัย เรื่อง The Development of Rubber Foam Formula using 
as Oil Absorber Material            
 เมื่อวันที่  1 – 4 ธันวาคม 2563 
 ณ Nongnooch Pattaya Garden & Resort, Chonburi, Thailand 
 1. นางสาวจุฑามาศ   จันโททัย                       
 2. นายณัฐวุฒิ    สุภารัตน ์
ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.6 
1. ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียส าหรับ
ญาติผู้ป่วย เรื่อง การดูแลผ้สูงอายุโรคเบาหวาน 
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตย์  
 (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ฉบับที่ 2 ปี่ที่ 15 หน้า 69 – 80                      
 1. ผศ.บุษราคัม    ทองเพชร                    
         2. ผศ.กรภัทร    เฉลิมวงศ์                     
 3. นายอาลาวีย์    ฮะซานี                      
 4. นายรัญชกร   จันจ าปา 
2. ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ เทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับกระบวนการสอนแบบ MIAP รายวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 16 ฉบับที่ 3  
 มกราคม – มีนาคม  2563 หน้า 110 – 121                     
 1. ผศ.ฤทัย    ประทุมทอง   
3. ผลงานวิจัย เรื่อง การประเมินผลการจัดการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 
 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 หน้า 68 – 79                     
 1. ผศ.ทรงนคร   การนา        
 2. ผศ.ธนัสถ์  นนทพุทธ 
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4. ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา 
 วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 24 ฉบับ ที่ 3 
 เดือน กันยายน - ธันวาคม ปี 2563 หน้าที่ 156 – 167   
   1. ผศ.จักรกฤษฎ์   แก้วประเสริฐ            
      2. ผศ.ภัททิรา   กลิ่นเลขา                      
      3. นายปิติพงศ์   เกิดทิพย ์
5. ผลงานวิจัย เรื่อง การทดสอบก าลังอัดจากตะกรันเหล็กแทนที่ซีเมนต์เพื่อใช้
ในวานสละหลุม 
 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
 ฉบับที่ 219 หน้า 1 – 92    
      1. ผศ.ณปภัช   คงฤทธิ์                   
     2. นายณัฐวุฒิ   สุภารัตน์                 
    3. ผศ.จักรพงษ์    จิตต์จ านงค์          
    4. นางสาวนภารัตน์  เกษตรสมบูรณ์    
ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 1.00 
1. ผลงานวิจัย เรื่อง A Simple and Accurate CMOS Sample-and-Hold Circuit 
Using Dual Output-OTA 
      วารสาร  PRZEGLAD  ELEKTROTECHNICZNY หน้าที่ 163 – 166  
  ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม ปี 2020                     
     1. ผศ.ธนัสถ์   นนทพุทธ                       
     2. รศ.มนตรี   ค าเงิน                           
          3. นายนวพล  เทพนรินทร ์
2. ผลงานวิจัย เรื่อง Real-Time Dissolved Oxygen Monitoring Based on 
the internet of Smart Farming Platform 
       วารสาร Journal of Theoretical and Applied 
 Information Technology (Q3) ฉบับที่ 98 เล่มที่ 19 
 หน้า 3181 – 3192, 15 ตุลาคม 2563                      
         1. ผศ.วาสณา   บุญส่ง                         
    2. Oluseye   Adeleke                        
      3. นางสาวจุฑามาศ   จันโททยั                
      4. นางสาวกัลยา   ราชเล็ก 
3. ผลงานวิจัย เรื่อง Real-Time Water Quality Monitoring of Aquaculture 
Pond Using Wrieless Sensor Network and Internet of Things 
    วารสาร Journal of Theoretical and Applied 
 Information Technology ฉบับที่ 98 เล่มที่ 22 
 หน้า 3573 – 3582, 30 พฤศจิกายน 2563                      
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     1. ผศ.วาสณา   บุญส่ง                         
         2. Widad   Ismail                             
      3. Naoki   Shinohara                         
   4. Servia Mahdaliza Idrus Sutan Nameh           
         5. Kamarul Hafiz Kamarudin              
    6. Toni   Anwar 
4. ผลงานวิจัย เรื่อง Sensing Performance Analysis of an Internet of Things-
Based Intruder Detection System 
        วารสาร Journal of Theoretical and Applied 
 Information Technology ฉบับที่ 98 เล่มที่ 19 
 หน้า 3551 – 3560, 15 ตุลาคม 2563                                        
         1. ผศ.วาสณา   บุญส่ง                         
          2. นายอาคม   สุดราม     
5. ผลงานวิจัย เรื่อง Respons Surface optimization of biodiesel synthesis 
over a novel Biochar-based heterogeneous Catalyst from cultivated 
Zmusa sapientum) banana peels 
          วารสาร Biomass Conversion and Biorefinery  
 ส านักพิมพ์ Springer Verlag ประเทศเยอรมณี Scopus (Q2)                                        
 1. ผศ.จักรพงษ์    จิตต์จ านงค์  
6. ผลงานวิจัย เรื่อง Efficiency of zinc ions (//) adsorption using activated 
carbon from palm kernel shell 
         วารสาร IOP Conference Series Earth  
 and EnvironmentalScience  
       ส านักพมิพ์ IOP Publishing ประเทศอังกฤษ SJR Scopus                                         
          1. ผศ.จักรพงษ์    จิตต์จ านงค ์
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ตัวบ่งชี้ที ่ : 2.4 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสรา้งสรรค์ 
ที่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น   

   

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ผลลัพธ ์
   

การคิดรอบป ี : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
   

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  
   

     - ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
   

  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน 
   

     - ผศ.ดร.วาสณา  บุญส่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและการตา่งประเทศ 
   - นางรุ่งนภา   แก้วนวล  หัวหน้างานวิชาการและวิจัย 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การน าผลงานการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จไปใช้ประโยชน์ 
   ในรูปแบบการเผยแพร่ ต่อยอดองค์ความรู้ สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่าง  
   เป็นรูปธรรม ประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายจนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน 

   มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีผลผลิตจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
   เป็น 2 ลักษณะ คือ นวัตกรรม และองค์ความรู้ โดยมีลักษณะการใช้ประโยชน์ 
   ดังต่อไปนี ้

   1. ด้านพาณิชย์ เป็นการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี ไปสู่การผลิตใน
   เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการสร้างอาชีพและ
   ทางเลือกให้กับผู้ประกอบการเกษตรและผู้ประกอบอาชีพ 
   2. ด้านนโยบาย เป็นการน าความรู้ไปใช้ในกระบวนการก าหนดนโยบาย เพื่อให้การ
   ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ โดยอาจเป็น
   นโยบายระดับประเทศ ระดับภูมิภาคระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น หรือระดับ 
   หน่วยงาน 
   3. ด้านสาธารณะ เป็นการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้เพื่อสร้าง
   ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
   ของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   4. ด้านชุมชนและพื้นที่ เป็นการน ากระบวนการ วิธีการ องค์ความรู้ และการ 
   เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลกระทบที่เกิดจากการวิจัย พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่ 
   น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
   นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
   = 3 ผลงาน ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณจ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบัน (ปีทีใ่ช้ประเมิน) 
- 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ในปีที่ผ่านมา 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5 

ผลคะแนน = 
 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดษิฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึน้ 
X 5 
 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดษิฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึน้ 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการค านวณ : 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบัน     (1) 

8 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ในปีที่ผ่านมา     (2) 

0 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น     (3) 

8 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  (4) 

3 

ผลคะแนน ((3)/(4)) X 5 = 13.33 5.00 
 

ผลการประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

3 ผลงานขึ้นไป 8 ผลงาน ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินคุณภาพ :  

ปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิคุณภาพ 

2562 3 ผลงานขึ้นไป 0 ผลงาน ระดับคะแนน 0.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ : 

หมายเลขเอกสาร รายการ 
IED – 1.7 – 01 รายงานสรุปผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์ประจ าปี 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 



 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 3 | 
ด้านการบริการวิชาการ 
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 มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ : 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
   

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : กระบวนการ 
   

การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
   

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  
   

     - ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
   

  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน 
   

     - นายชนาธิป  ลีนิน  หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควร
   ค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของ
   กลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปี ทั้งการบริการวิชาการที่ท า 
   ให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมี
   การประเมินความส า เร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผน 
   เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและ 
   น ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสั งคมอย่าง 
   ต่อเนื่องและยั่งยืน 

เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 5 คะแนน 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
 

ผลการด าเนินงาน : 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้อง 

การของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอ
กรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 ผลการด าเนินงาน 
 การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเป็นหนึ่ง
ภารกิจหลักของคณะฯ ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการด้าน

IED 3.1 – 01 – 01 
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ
ด าเนินการการบริการ
วิชาการ ปีการศึกษา 
2562 (งปม. พ.ศ.2564) 
IED 3.1 – 01 – 02 
ค าสั่งแต่งตั้ง 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
การบริการวิชาการของคณะฯ ตอบสนองความต้องการ
ของชุมนและสังคม และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะฯ 
จึงด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการบริการ
วิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขึ้น 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ส ารวจความต้องการในการรับบริการวิชาการ
ของชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐ องค์กรวิชาชีพและ
องค์กรเอกชน เพื่อประกอบการจัดท าแผนการบริการ
วิชาการของคณะ 
 2. วิเคราะห์จัดท าแผนการบริการวิชาการของ
คณะ ทั้งแผนประจ าปีการศึกษา  
แผนประจ าปีงบประมาณและแผนระยะปานกลาง 5 ปี 
 3. จัดท าระบบ กลไกและวิธีการด าเนินการบริการ
วิชาการของคณะ  
 4. ด าเนินการบริการวิชาการของคณะ ให้เป็นไป
ตามระบบ กลไกและวิธีการที่ก าหนด  
 5. ประเมินผลการด าเนินการบริการวิชาการของ
คณะ และน าผลการประเมินไปวิเคราะห์จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานในรอบปี
ถัดไป 
 6. ก าหนดกรอบแนวทาง วิธีการด าเนินการ
การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
การวิจัย และ/หรือ พันธกิจอ่ืน 
 7. ผลักดัน ก ากับและติดตามการบูรณาการการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และ/หรือ 
พันธกิจอื่นของคณะ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลลัพธ์ได้ 
 8. ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และ/หรือ 
พันธกิจอื่นของคณะ พร้อมทั้ งน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานในรอบปีถัดไป 
 9. ประเมินคุณภาพ ประโยชน์หรือผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการให้บริการวิชาการ 
 10. น าผลการประเมินคุณภาพ ประโยชน์หรือ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการให้บริการวิชาการ ไปพัฒนา

คณะกรรมการบริหาร
การบริการวิชาการ 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
และปรับปรุง ระบบ กลไกและวิธีการด าเนินการบริการ
วิชาการของคณะ 
 11. จัดเก็บองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีของการ
ด าเนินการบริการวิชาการของคณะ เผยแพร่และถ่ายทอด
แก่บุคลากรภายในและภายนอกคณะผ่านคลังความรู้ของ
คณะ 
 12. รายงานแผนการด าเนินงาน ผลการด าเนิน 
งานหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะและคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อน า
แนวทางและข้อเสนอแนะมาพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 
 13. สร้างความเชื่อมั่นในความเป็นเลิศด้านการ
บริการวิชาการของคณะ แก่ชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรวิชาชีพหรือองค์กรเอกชน 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ ได้ด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ ระยะปานกลาง 5 ปี 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) โดยมีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ระยะปานกลาง 5 ปี 
(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติการและ
ด าเนินการการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 
(ปี งบประมาณ พ.ศ .2563 )  พร้อมก าหนดตั วชี้ วั ด
ความส าเร็จของแผน เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
เพื่อพิจารณา โดยมีรายละเอียดตัวชีวัดระดับแผนและ
โครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการ ดังนี ้
1. ตัวชี้วัดระดับแผน 
   1.1 ชุมชน สังคม ในระดับภูมิภาคมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น 
คะแนนคุณภาพชีวิต เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.00 
   1.2 ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้านเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 15.00 
   1.3 ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10.00 
   1.4 ร้อยละของงบประมาณจากแหล่งทุนที่เป็นเครือข่าย
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.00 
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 1.5 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการน าไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85.00 
2. โครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการ 
 2.1 การบริการวิชาการ : แบบให้เปล่า 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ ได้ ด าเนินการ
โครงการให้บริการทางวิชาการแบบให้เปล่า จ านวน 2 
โครงการ ได้แก่ 
 2.1.1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้ว
ให้ประเทศ) (U2T) ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอัน
ด ามั น  หลั ง ส ถ านก า รณ์ โ ร ค ร ะบ าด  COVID –19 
งบประมาณ 7200,000.00 บาท (ต าบลละ 800,000.00 
บาท) โดยด าเนินการในพื้นที่ 9 ต าบล ใน 4 อ าเภอของ
จังหวัดสงขลา ประกอบไปด้วย 
(1) พื้นที่ อ าเภอสิงหนคร 
ต าบลชิงโค ต าบลร าแดง ต าบลปากรอ และต าบางเขียด 
(2) พื้นที่ อ าเภอสทิงพระ ต าวัดจันทร์ และต าบลคูขุด 
(3) พื้นที่ อ าเภอกระแสสินธุ์ ต าบลโรง 
(4) พื้นที่ อ าเภอเทพา ต าบลปากบาง และต าบลเกาะสะบ้า 
 โดยมีผู้รับผิดชอบด าเนินการและประสานงาน 
ในระดับต าบล ประกอบไปด้วย 
(1) นายณัฐพงษ์   หมันหลี    
ผู้รับผิดชอบระดับต าบล พื้นที่ต าบลชิงโค 
(2) นายปิติพงศ์   เกิดทิพย ์    
ผู้รับผิดชอบระดับต าบล พื้นที่ต าบลร าแดง 
(3) นายกฤษฎา   คงพูน  
ผู้รับผิดชอบระดับต าบล  พื้นที่ต าบลปากรอ 
(4) ผศ.วิมล   บุญรอด    
ผู้รับผิดชอบระดับต าบล  พื้นที่ต าบลบางเขียด 
(5) นายสมพงษ์   แก้วหวัง    
ผู้รับผิดชอบระดับต าบล  พื้นที่ต าบลวัดจันทร์ 
(6) นายฐาปนิค   ตีระพันธ ์   
ผู้รับผิดชอบระดับต าบล พื้นที่ต าบลคูขุด 
(7) นางสาวนภารัตน์  เกษตรสมบูรณ ์   
ผู้รับผิดชอบระดับต าบล พื้นที่ต าบลโรง 
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(8) นายนรงฤทธิ์   เสนาจิตร   
ผู้รับผิดชอบระดับต าบล พื้นที่ต าบลปากบาง 
(9) นายนวพล  เทพนรินทร ์
ผู้รับผิดชอบระดับต าบล พื้นที่ต าบลเกาะสะบ้า 
 และมีการด าเนินกิจกรรมในโครงการ ทุกพื้นที่
ต าบลที่คณะฯ รับผิดชอบ จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 
(1) การจ้างงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ
ส าหรับประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษา 
(2) การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน 
ประกอบไปด้วย 
 - หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 
 - หลักสูตรนักถ่ายภาพชุมชน 
 - หลักสูตรนักออกแบบกราฟฟิก 
 - หลักสูตรนัก Blogger 
 - หลักสูตรนัก YouTube 
 - หลักสูตรนักสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 - หลักสูตรนักสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน ์
 - หลักสูตรนักผลิต Vlog 
 - หลักสูตรนักขายของออนไลน์ 
(3) การพัฒนานวัตกรรมทางดิจิทัล เพื่อการยกระดับสินค้า
หรือบริการของชุมชน ประกอบไปด้วย 
 - การออกแบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ ในพื้นที่ต าบลปากรอ และต าบลคูขุด 
 - การออกแบบและติดตั้งระบบอัตโนมัติ เพื่อ
รองรับเกษตรอัจฉริยะ ในพื้นที่ต าบลร าแดง ต าบลบาง
เขียด และต าบลเกาะสะบ้า 
 - การออกแบบตราสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ ในพื้นที่ 
ต าบลชิงโค ต าบลวัดจันทร์ ต าบลโรง และต าบลปากบาง 
(4) การพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์  เพื่อยกระดับการ
ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน ประกอบไปด้วย 
 - การพัฒนาสื่อ Vlog ในพื้นที่ต าบลชิงโค ต าบล
ปากรอ ต าบลปากบาง และต าบลเกาะสะบ้า 
 - การพัฒนาสื่อ Presentation Multimedia ใน
พื้นที่ต าบลร าแดง ต าบลวัดจันทร์ ต าบลคูขุด และต าบล
โรง 
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 - การพัฒนาสื่อ Animation ในพื้นที่ต าบลบาง
เขียด 
 

 
 

 
 
 2.1.2 โครงการการพัฒนาทักษะชีวิตและคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน (ตชด.) และชุมชนโดยรอบโรงเรียน ด าเนิน
โครงการ ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
บ้านบาโรย อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
งบประมาณ :  50,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดย ี
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 2.2 การบริการวิชาการ : แบบร่วมทุน 
 2.2.1 ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ มิไดด้ าเนินการ
โครงการให้บริการทางวิชาการแบบร่วมทุน 
 2.3 การบริการวิชาการ : ที่ก่อให้เกิดรายได้ 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ ได้ด าเนินการ
โครงการให้บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ จ านวน 
3 โครงการ ได้แก่ 
 2.3.1 โครงการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะ
และพัฒนาศักยภาพ (RUN Skill) งบประมาณ 806,040.00 
บาท ประกอบไปด้วยโครงการย่อย จ านวน 12 โครงการ 
ดังนี ้
(1) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ App for Education  
งบประมาณ :  60,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ :  ผศ.ฤทัย ประทุมทอง 
 

 



 
 
 

- 116 - 

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
(2) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและ
ติดต้ังระบบ Solar Rooftop ส าหรับที่พักอาศัย 
งบประมาณ :  30,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ :  นายนรงฤทธิ์ เสนาจิตร 
 

 
 

(3) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านหุ่นยนต์ขั้น
พื้นฐาน 
งบประมาณ : 19,500.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ :  ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์ 
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(4) โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม 
SPSS เพื่อคุณภาพงานวิจัย 
งบประมาณ : 99,540.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ :  ผศ.ดร.วาสณา บุญส่ง 
 

 
 
(5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Sticker Line 
อาชีพใหม่ในยุคดิจิทัล 
งบประมาณ : 60,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล 
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(6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต VLOG อย่างไร 
ให้ Click 
งบประมาณ : 60,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ :  นายปิติพงศ์ เกิดทิพย์ 
 

 
 
(7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ในยุคดิจิทัล 
งบประมาณ : 60,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวอภิชญา ขวัญแก้ว 
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(8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบจัดการน้ าเสียใน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
งบประมาณ : 105,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ :  นายฐาปนิค ตีระพันธ ์
 

 
 
(9) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบติดตั้งระบบ
โซล่าเซลล์สาหรับระบบสูบน้าเพื่อการเกษตร 
งบประมาณ : 30,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ :  ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ์ 
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(10) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอยากเป็น YouTuber 
ต้องท าไง 
งบประมาณ : 60,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ :  ผศ.จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ 
 

 
 
(11) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสร้างแบรนด์
ให้ดังบนโลกออนไลน์ 
งบประมาณ : 60,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล 
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SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
(12) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ 4.0 
และการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
งบประมาณ : 162,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ :  นายชนาธิป ลีนิน 
 

 
 

 ทั้งนี้ การด าเนินโครงการให้บริการทางวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้ ภายใต้โครงการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
เสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพ (RUN Skill) ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้ด าเนินการขออนุญาตยกเลิกการด าเนิน
โครงการ ทั้ง 12 โครงการ ต่อคณบดีฯ เนื่องด้วยจ านวน
ผู้สมัครเข้าอบรมไม่เป็นไปตามแผนและข้อก าหนดที่ระบุไว้
ในโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการบริการ
ทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ของคณะฯ ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19  
 2.3.2 โครงการฝึกอบรมและพัฒนากรรมวิธีการ
ผลิตแป้งขนมจีน เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพแก่แรงงานนอก
ระบบ 
พื้นที่ด าเนินงาน :  ชุมชนต าบลมะกอกเหนือ 
   อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
งบประมาณ :   285,340.00 บาท 
งบด าเนินงาน 80% : 285,340.00 บาท 
รายได้ ม.  10% : 0.00 บาท 
รายได้ คณะ  10% : 0.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ :   นายกฤษฎา คงพูน 
*  ด าเนินงานตามเงื่อนไขหน่วยงานผู้ให้ทุน (กสศ.) 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 2.3.3 โครงการการพัฒนากระบวนการฝึกอบรม
แบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงาน ส าหรับ
พนักงานบริษัทสยามมิชลิน 
พื้นที่ด าเนินงาน :  บริษัทสยามมิชลิน 
   อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
งบประมาณ :   300,000.00 บาท 
งบด าเนินงาน 80% : 240,000.00 บาท 
รายได้ ม.  10% : 30,000.00 บาท 
รายได้ คณะ  10% : 30,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ :   ผศ.ดร.ทรงนคร การนา 
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SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท า

แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 
 ผลการด าเนินงาน 
 ห น่ ว ย บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ข อ ง ค ณ ะ ฯ  แ ล ะ
คณะกรรมการบริหารการบริการวิชาการของคณะฯ 
นอกจากจัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการการบริการ
วิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564) พร้อมก าหนดแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้การจัดโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาชุมชน / สังคม การ
พัฒนานักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน ตลอดจนสอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดย
มีการประเมินผลในช่วงสิ้นปีการศึกษา พร้อมรายงานผล
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อน าผล
ประเมิน ไปใช้ ในการปรับปรุ ง แผนปฏิบัติ การและ
ด าเนินการการบริการวิชาการ ในปีการศึกษาถัดไป 

IED 3.1 – 02 – 01 
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ
ด าเนินการการบริการ
วิชาการ ปีการศึกษา 
2562 (งปม. พ.ศ.2563) 
IED 3.1 – 02 – 02 
รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประจ าคณะ 

 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยมี
โครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
 ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ ได้ ด าเนินการ
โครงการให้บริการทางวิชาการแบบให้เปล่า จ านวน 2 
โครงการ ได้แก ่
 1. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้ว
ให้ประเทศ) (U2T) ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอัน
ด ามั น  หลั ง ส ถ านก า รณ์ โ ร ค ร ะบ าด  COVID –19 
งบประมาณ 7200,000.00 บาท (ต าบลละ 800,000.00 
บาท) โดยด าเนินการในพื้นที่ 9 ต าบล ใน 4 อ าเภอของ
จังหวัดสงขลา ประกอบไปด้วย 
(1) พื้นที่ อ าเภอสิงหนคร 
ต าบลชิงโค ต าบลร าแดง ต าบลปากรอ และต าบางเขียด 
(2) พื้นที่ อ าเภอสทิงพระ ต าวัดจันทร์ และต าบลคูขุด 
(3) พื้นที่ อ าเภอกระแสสินธุ์ ต าบลโรง 
(4) พื้นที่ อ าเภอเทพา ต าบลปากบาง และต าบลเกาะสะบ้า 

IED 3.1 – 03 – 01 
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ
ด าเนินการการบริการ
วิชาการ ปีการศึกษา 
2562 (งปม. พ.ศ.2564) 
IED 3.1 – 03 – 02 
รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประจ าคณะ 
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SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 โดยมีผู้รับผิดชอบด าเนินการและประสานงาน 
ในระดับต าบล ประกอบไปด้วย 
(1) นายณัฐพงษ์   หมันหลี    
ผู้รับผิดชอบระดับต าบล พื้นที่ต าบลชิงโค 
(2) นายปิติพงศ์   เกิดทิพย ์    
ผู้รับผิดชอบระดับต าบล พื้นที่ต าบลร าแดง 
(3) นายกฤษฎา   คงพูน  
ผู้รับผิดชอบระดับต าบล  พื้นที่ต าบลปากรอ 
(4) ผศ.วิมล   บุญรอด    
ผู้รับผิดชอบระดับต าบล  พื้นที่ต าบลบางเขียด 
(5) นายสมพงษ์   แก้วหวัง    
ผู้รับผิดชอบระดับต าบล  พื้นที่ต าบลวัดจันทร์ 
(6) นายฐาปนิค   ตีระพันธ ์   
ผู้รับผิดชอบระดับต าบล พื้นที่ต าบลคูขุด 
(7) นางสาวนภารัตน์  เกษตรสมบูรณ ์   
ผู้รับผิดชอบระดับต าบล พื้นที่ต าบลโรง 
(8) นายนรงฤทธิ์   เสนาจิตร   
ผู้รับผิดชอบระดับต าบล พื้นที่ต าบลปากบาง 
(9) นายนวพล  เทพนรินทร ์
ผู้รับผิดชอบระดับต าบล พื้นที่ต าบลเกาะสะบ้า 
 และมีการด าเนินกิจกรรมในโครงการ ทุกพื้นที่
ต าบลที่คณะฯ รับผิดชอบ จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 
(1) การจ้างงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ
ส าหรับประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษา 
(2) การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน 
ประกอบไปด้วย 
 - หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 
 - หลักสูตรนักถ่ายภาพชุมชน 
 - หลักสูตรนักออกแบบกราฟฟิก 
 - หลักสูตรนัก Blogger 
 - หลักสูตรนัก YouTube 
 - หลักสูตรนักสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 - หลักสูตรนักสร้างแบรนด์บนโลกออนไลน ์
 - หลักสูตรนักผลิต Vlog 
 - หลักสูตรนักขายของออนไลน์ 
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SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
(3) การพัฒนานวัตกรรมทางดิจิทัล เพื่อการยกระดับสินค้า
หรือบริการของชุมชน ประกอบไปด้วย 
 - การออกแบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ ในพื้นที่ต าบลปากรอ และต าบลคูขุด 
 - การออกแบบและติดตั้งระบบอัตโนมัติ เพื่อ
รองรับเกษตรอัจฉริยะ ในพื้นที่ต าบลร าแดง ต าบลบาง
เขียด และต าบลเกาะสะบ้า 
 - การออกแบบตราสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ ในพื้นที่ 
ต าบลชิงโค ต าบลวัดจันทร์ ต าบลโรง และต าบลปากบาง 
(4) การพัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์  เพื่อยกระดับการ
ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน ประกอบไปด้วย 
 - การพัฒนาสื่อ Vlog ในพื้นที่ต าบลชิงโค ต าบล
ปากรอ ต าบลปากบาง และต าบลเกาะสะบ้า 
 - การพัฒนาสื่อ Presentation Multimedia ใน
พื้นที่ต าบลร าแดง ต าบลวัดจันทร์ ต าบลคูขุด และต าบล
โรง 
 - การพัฒนาสื่อ Animation ในพื้นที่ต าบลบาง
เขียด 
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การ
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เอกสารหลักฐาน 
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SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 2. โครงการการพัฒนาทักษะชีวิตและคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน (ตชด.) และชุมชนโดยรอบโรงเรียน ด าเนิน
โครงการ ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
บ้านบาโรย อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
งบประมาณ :  50,000.00 บาท 
ผู้รับผิดชอบ :  นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดย ี
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 

 
 

 
 

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพื่อพิจารณา  
 ผลการด าเนินงาน 
 หน่วยบริการวิชาการของคณะฯ และคณะกรรม 
การบริหารการบริการวิชาการของคณะฯ สรุปและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
เพื่อพิจารณา ในคราวประชุมเมื่อวันที่  10 พฤษภาคม 
2564 โดยในปีการศึกษา 2563 หน่วยบริการวิชาการของ
คณะฯ และคณะกรรมการบริหารการบริการวิชาการและ
คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
วิชาการของคณะฯ ได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการให้บริการทางวิชาการ ตามประเด็นตัวชี้วัดระดับ
แผน ดังนี้ 
 
 

IED 3.1 – 04 – 01 
รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประจ าคณะ 
IED 3.1 – 04 – 02 
สรุปผลการด าเนินการ
ตามแผนบริการวิชาการ 
ป ร ะ จ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
2563 (งปม. พ.ศ.2564) 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
1. ชุมชน สังคม ในระดับภูมิภาคมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น 
ค่าเป้าหมาย :  เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.00 
ผล ปีการศึกษา 2562 : คะแนน 4.75 / ร้อยละ 95.00 
ผล ปีการศึกษา 2563 : คะแนน 4.86 / ร้อยละ 97.28 
เทียบค่าเป้าหมาย : เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.26 
   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
2. ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียน
การสอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน 
ค่าเป้าหมาย :  เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.00 
ผล ปีการศึกษา 2562 : 3 / 3 โครงการ 
   บูรณาการ ร้อยละ 100.00 
ผล ปีการศึกษา 2563 : 4 / 4 โครงการ 
   บูรณาการ ร้อยละ 100.00 
เทียบค่าเป้าหมาย : คงเดิม ร้อยละ 100 
   บรรลุค่าเป้าหมาย 
3. ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น 
ค่าเป้าหมาย :  เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.00 
ผล ปีการศึกษา 2562 : รายได้ 0.00 บาท 
   คิดรายได้ ร้อยละ 0.00 
ผล ปีการศึกษา 2563 : รายได้ 585,340.00 บาท 
   คิดรายได้ ร้อยละ 100.00 
เทียบค่าเป้าหมาย : เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 
   บรรลุค่าเป้าหมาย 
4. ร้อยละของงบประมาณจากแหล่งทุนที่เป็นเครือข่าย
เพิ่มขึ้น 
ค่าเป้าหมาย :  เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.00 
ผล ปีการศึกษา 2562 : Matching Fund 
   53,000.00 บาท 
   คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ของปี 
ผล ปีการศึกษา 2563 : กสศ. / มทร.ธัญบุร ี
   585,340.00 บาท 
   คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ของปี 
เทียบค่าเป้าหมาย : เพิ่มขึ้น ร้อยละ 90.95 
   บรรลุค่าเป้าหมาย 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
5. ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการน าไปใช้ประโยชน์ 
ค่าเป้าหมาย :  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85.00 
ผล ปีการศึกษา 2562 : คะแนน 4.25 / ร้อยละ 85.00 
ผล ปีการศึกษา 2563 : คะแนน 4.88 / ร้อยละ 97.50 
เทียบค่าเป้าหมาย : เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.91 
   และไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85.00 
   ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 

 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนา 
การให้บริการวิชาการสังคม 
 ผลการด าเนินงาน 
 หน่วยบริการวิชาการของคณะฯ และคณะกรรม 
การบริหารการบริการวิชาการของคณะฯ ได้รวบรวมผล
การประเมินตามข้อ 4 พร้อมทั้ง ข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมประจ าคณะ มาเป็นแนวทางการในการพัฒนาและ
ปรับปรุงในการจัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินการการ
บริการวิชาการในปกีารศึกษาถัดไป 

IED 3.1 – 05 – 01 
รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการประจ าคณะ 

 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
สถาบัน 
 ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2563  คณะฯ มีส่วนร่วมใน
โครงการบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างราก
แก้วให้ประเทศ) (U2T) ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอัน
ด ามั น  หลั ง ส ถ านก า รณ์ โ ร ค ร ะบ าด  COVID –19 
งบประมาณ 7200,000.00 บาท (ต าบลละ 800,000.00 
บาท) โดยด าเนินการในพื้นที่ 9 ต าบล ใน 4 อ าเภอของ
จังหวัดสงขลา รายละเอียดดังผลการด าเนินงานใน ข้อ 1 
และข้อ 3 

IED 3.1 – 06 – 01 
ประมวลภาพโครงการ 
/ กิจกรรม 

 

ผลการประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ผลการประเมินคุณภาพ : 

ปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิคุณภาพ 

2562 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2561 6 ข้อ 4 ข้อ ระดับคะแนน 3.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2560 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2559 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2558 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2557 6 ข้อ 4 ข้อ ระดับคะแนน 3.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที ่ : 3.2 ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น  
อย่างน้อย 1 ด้าน   

   

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ผลลัพธ ์
   

การคิดรอบป ี : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
   

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  
   

     - ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
   

  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน 
   

     - นายชนาธิป  ลีนิน  หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ผลงานบริการวิชาการที่สามารถบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และ
   งานวิจัยหรืองานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการบริการวิชาการ/วิชาชีพ หมายถึง
   การน าเอาศาสตร์ของการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ/วิชาชีพ 
   ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน มาผสมผสานเข้าด้วยกันให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน 
   จนมีความสมบูรณ์ครบถ้วนในตัวเอง เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ เช่น 
   เกิดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา ชุมชนที่รับบริการ และมหาวิทยาลัย เป็นต้น  
   ตลอดจนการบริการวิชาการแก่สังคมนั้นน าผลจากการวิจัยมาใช้ประโยชน์ 
   เพื่อด าเนินการทางการวิจัยที่มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อสร้างโครงการและงาน 
   บริการที่เป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิดความหลากหลายของสหวิชาการที่เอื้อประโยชน์
   ต่อการเรียน การวิจัย การบริการวิชาการ และสามารถเพิ่มศักยภาพของคณาจารย์
   ด้านการบูรณาการมาสู่การบริการวิชาการแก่สังคมได้มากขึ้น การบริการวิชาการ 
   มีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยหรืองานท านุบ ารุง 
   ศิลปวัฒนธรรม โดยให้ผู้สอนน้ความรูจากประสบการณจริงมาพัฒนาการจัดการ
   เรียนการสอน รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรูจากสถานการณ์จริง และได้ใช้
   ความรู้ไปให้บริการวิชาการกับสังคม 

เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงค่าร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ
   พันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ค่าร้อยละผลงานบริการ
   วิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน ให้เป็น
   คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 15 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน 

ร้อยละ = 
ผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน

และพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน X 100 
จ านวนผลงานบริการวิชาการทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5 

ผลคะแนน = 

ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน 

 ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน 

ที่ก าหนดระดับคะแนนเต็ม 5 
 

ผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน : 

โครงการ / การบูรณาการ 
การใช้ประโยชน์ 

นักศึกษา / บุคลากร คณะ / มหาวิทยาลัย 
ชุมชน สังคม 

/ องค์กรภายนอก 
1. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน หลังสถานการณ์โรค
ระบาด COVID – 19 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ) (U2T) 
การบูรณาการ 
- การเรียนการสอน 
จ านวน 7 รายวิชา 
- การวิจัย 
จ านวน 1 ผลงาน 
- การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
จ านวน 1 ผลงาน 

1. นักศึกษาและบุคคลกร
ได้รับประสบการณ์ในการ
ถ่ายทอดความรู้จากเรียน
การสอนไปสู่ผู้ เข้ าร่วม
โครงการ 

2. สามารถน าความรู้จาก
โครงการมาบูรณาการใน
การเรียนการสอน การ
วิจัยและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. คณะ /  มหาวิทยาลั ย
ได้รับชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับของสังคมในเชิง
วิชาการมากข้ึน 

2. สร้างเครือข่ายร่วมกับ
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ 

1. ชุมชนได้รับการพัฒนา
สัมมาชีพและสร้างอาชีพ
ใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP / อาชีพอื่นๆ) 

2. ชุมชนได้รับการพัฒนา 
Creative Economy 

3. ชุมชนได้รับการวิเคราะห์
ข้อมูลศักยภาพและการ
ฝึ ก อ บ ร ม เ พื่ อ พั ฒ น า
ความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ
เสริมสร้างอาชีพใหม่ใน
ชุมชน 
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โครงการ / การบูรณาการ 
การใช้ประโยชน์ 

นักศึกษา / บุคลากร คณะ / มหาวิทยาลัย 
ชุมชน สังคม 

/ องค์กรภายนอก 
2. โครงการการพัฒนาทักษะชีวิตและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาร่วมกับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และ
ชุมชนโดยรอบโรงเรียน 
การบูรณาการ 
- การเรียนการสอน 
จ านวน 1 รายวิชา 

1. นักศึกษาและบุคคลกร
ได้รับประสบการณ์ในการ
ถ่ายทอดความรู้จากเรียน
การสอนไปสู่ผู้ เข้ าร่วม
โครงการ 

2. สามารถน าความรู้จาก
โครงการมาบูรณาการใน
การเรียนการสอน 

1. คณะ /  มหาวิทยาลั ย
ได้รับชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับของสังคมในเชิง
วิชาการมากขึ้น 

2. สร้างเครือข่ายร่วมกับ
องค์กรภายนอก 

1. เ กิ ด เครื อข่ า ยร่ วมกับ
องค์กรภายนอกและจาก
กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ 

3. โครงการฝึกอบรมและพัฒนากรรมวิธีการผลิตแป้งขนมจีน เพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพแก่แรงงานนอกระบบ 
การบูรณาการ 
- การเรียนการสอน 
จ านวน 1 รายวิชา 
- การวิจัย 
จ านวน 1 ผลงาน 

1. นักศึกษาและบุคคลกร
ได้รับประสบการณ์ในการ
ถ่ายทอดความรู้จากเรียน
การสอนไปสู่ผู้ เข้ าร่วม
โครงการ 

2. สามารถน าความรู้จาก
โครงการมาบูรณาการใน
การเรียนการสอน การ
วิจัย 

1. คณะ /  มหาวิทยาลั ย
ได้รับชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับของสังคมในเชิง
วิชาการมากขึ้น 

2. สร้างเครือข่ายร่วมกับ
องค์กรภายนอก 

1. เ กิ ด เครื อข่ า ยร่ วมกับ
องค์กรภายนอกและจาก
กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. ชุมชนได้รับการวิเคราะห์
ข้อมูลศักยภาพและการ
ฝึ ก อ บ ร ม เ พื่ อ พั ฒ น า
ความรู้และทักษะด้านวัต
กรรมส าหรับเสริมสร้าง
อาชีพใหม่ในชุมชน 

4. โครงการการพัฒนากระบวนการฝึกอบรมแบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงาน ส าหรับพนักงานบริษัท
สยามมิชลิน อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
การบูรณาการ 
- การเรียนการสอน 
จ านวน 1 รายวิชา 
- การวิจัย 
จ านวน 1 ผลงาน 

1. นักศึกษาและบุคคลกร
ได้รับประสบการณ์ในการ
ถ่ายทอดความรู้จากเรียน
การสอนไปสู่ผู้ เข้ าร่วม
โครงการ 

2. สามารถน าความรู้จาก
โครงการมาบูรณาการใน
การเรียนการสอน การ
วิจัย 

1. คณะ /  มหาวิทยาลั ย
ได้รับชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับของสังคมในเชิง
วิชาการมากขึ้น 

2. สร้างเครือข่ายร่วมกับ
องค์กรภายนอก 

1. เ กิ ด เครื อข่ า ยร่ วมกับ
องค์กรภายนอกและจาก
กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. บริษัทสยามมิชลินได้รับ
การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การฝึกอบรมด้วยสื่อแบบ
ผสมผสาน 

 

ผลการค านวณ : 

ผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน  (1) 4 
จ านวนผลงานบริการวิชาการทั้งหมด      (2) 4 
ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกบัการเรยีนการสอนและพันธกจิอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน 
((1)/(2)) x 100         (3) 

100.00 

ผลคะแนน ((3)/15) = 6.66 (5.00) 5.00 
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ผลการประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

ร้อยละ 15 ขึ้นไป ร้อยละ 100 ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินคุณภาพ :  

ปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิคุณภาพ 

2562 ร้อยละ 15 ขึ้นไป ร้อยละ 100 ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ : 

หมายเลขเอกสาร รายการ 
IED – 3.2 – 01 รายละเอียดประกอบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการและ

ด าเนินการการบริการทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564) 

 



 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 4 | 
ด้านศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
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 มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี : 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
   

การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
   

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  
   

     - นางสาวมณฑนรรห์  วัฒนกุล  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
   

  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน 
   

     - นายกฤษฎา   คงพูน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
   - นายเอกศักดิ์  สงสังข ์  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 
     และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบายแผนงานโครงสร้างและการบริหารจัดการงาน  
   ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยภูมิ
   ปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 5 คะแนน 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 – 7 ข้อ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
 

ผลการด าเนินงาน : 

การ
ด าเนินงาน 

ข้อ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 1. ก าหนดผู้ รับผิดชอบในการท านุบ า รุ งศิลปะและ

วัฒนธรรม  
 ผลการด าเนินงาน 
 ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2563 ค ณ ะ ฯ  ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้รับผิดชอบงานภายในส านักงานคณบดี ฝ่ายงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งฝ่ายพัฒนา
นั กศึ กษา  มี รองคณบดี ฝ่ าย พัฒนานั กศึ กษ า เป็ น
ผู้รับผิดชอบ และมีหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ท าหน้าที่
ดูแลการด าเนินงาน ประสานงานในส่วนงานพัฒนา
นักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการแต่งตั้ง

IED 4.1 – 01 – 01 
ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
งานภาย ในส านั ก ง าน
คณบดี ฝ่ายงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
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การ
ด าเนินงาน 

ข้อ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
คณะกรรมการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ 
โดยน าเทคนิคการท างานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ระดับปฏิบัติการ ภายใต้วงจร PDCA 

 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทั้ งจัดสรรงบประมาณเพื่ อ ให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 
 ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ จัดท าแผน
ด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนโดยยึด
หลักการท างานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร ตั้งแต่
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษา ผ่านการประชุม
ร่วมกันเพ่ือจัดท าแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมี
มาตราการคือ ส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม มี
แผนงานส่งเสริม สนับสนุน นักศึกษา บุคลากร เครือข่าย 
ฟ้ืนฟูสืบทอด อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และได้ก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ คือ ระดับผลผลิต ความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ระดับผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จากนั้นมีการประชุมก าหนด
โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเขียนข้อเสนอโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้
ความส า เร็ จของแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรม งบประมาณ
โครงการ ก่อนที่จะน าเสนอขออนุมัติโครงการ 
 ในปีการศึกษา 2563 ได้จัดกิจกรรม/โครงการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้  

IED 4.1 – 02 – 01 
แผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2563 
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การ
ด าเนินงาน 

ข้อ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 1) โครงการ มทร.ศรีวิชัยรักษ์และใส่ใจโลก 
 กิจกรรมที่  2 โครงการสื่อสร้างสรรค์ ปลูก
 จิตส านึกการลดขยะทะเล 
 2) โครงการครุศาสตร์ร่วมใจสืบสานประเพณีวัน
 สารทเดือนสิบ 
 3) โครงการสร้างสัมพันธ์น้องพ่ี สืบสานประเพณี
 พ้ืนบ้าน ประจ าปีการศึกษา 2563 
 4) โครงการการมีส่วนร่วมของพลเมืองเพ่ือ
 พัฒนา อนุรักษ์ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมชุมชน 

 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯ ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตาม
แ ผ น ด้ า น ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะแ ละ วั ฒน ธ ร รม  โ ด ย
คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมีหน้าที่
ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน และมีการประชุม
เ พ่ือติดตามความคืบหน้าในการจัดโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการจัดโครงการรายงานแผนการจัดโครงการและ
ผู้รับผิดชอบโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการรายงาน
ความคืบหน้าในการจัดโครงการให้ที่ประชุมทราบ เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการดังต่อไปนี้ 
 1) โครงการ มทร.ศรีวิชัยรักษ์และใส่ใจโลก 
กิจกรรมที่ 2 สื่อสร้างสรรค์ ปลูกจิตส านึกการลดขยะ
ทะเล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563  
โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือสะท้อนให้คนในสังคมเห็น
ความส าคัญของการสร้างจิตส านึกที่ดีในการลดขยะ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบูรณาการร่วมกับการ
จัดการเรียนการสอน 
 2) โครงการครุศาสตร์ร่วมใจสืบสานประเพณีวัน
สารทเดือนสิบ จัดขึ้นวันที่ 12 กันยายน 2563 เพ่ือ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธให้มีความ
มั่นคงต่อไป ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ 

IED 4.1 – 03 – 01 
ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
งานภาย ในส านั ก ง าน
คณบดี ฝ่ายงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
IED 4.1 – 03 – 02 
ผลการด าเนินโครงการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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การ
ด าเนินงาน 

ข้อ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
และสืบทอดวัฒนธรรมอันดี และสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน วัด และมหาวิทยาลัย 
 3) โครงการสร้างสัมพันธ์น้องพ่ี สืบสานประเพณี
พ้ืนบ้าน จัดขึ้นระหว่าง 4 – 5 ธันวาคม 2563 เพ่ือให้
นักศึกษาร่วมกันท ากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะและสืบสานการละเล่นกีฬา
พ้ืนบ้าน และสร้างระเบียบวินัยและความภาคภูมิใน
สถาบัน 
 4) โครงการการมีส่วนร่วมของพลเมืองเพ่ือ
พัฒนา อนุรักษ์ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมชุมชน จัดขึ้น
วันที่ 24 – 28 มีนาคม 2564 เพ่ือโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมใน
การสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ด้วยการบูรณาการงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (สิ่งแวดล้อม) ร่วมกับพันธกิจ
อ่ืน 

 4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯ มีการประเมินความส าเร็จของตาม 
ตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน และปรับปรุงกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
การน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน และปรับปรุง
กิจกรรมด้านท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรมในปี
การศึกษา 2563 และมีการประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่ งชี้ ที่ วั ดความส า เร็ จตามวัตถุประสงค์ ของแผน 
ประกอบด้วยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ดังนี้ ระดับผลผลิต ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ระดับผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความตระหนักในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากผลการด าเนินงานสามารถน ามา
สรุปการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมได้ ดังนี้  

IED 4.1 – 04 – 01 
ผลการด าเนินโครงการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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การ
ด าเนินงาน 

ข้อ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 1) โครงการ มทร.ศรีวิชัยรักษ์และใส่ใจโลก 
กิจกรรมที่ 2 สื่อสร้างสรรค์ ปลูกจิตส านึกการลดขยะ
ทะเล มีผลการประเมินร้อยละ 83.00 
 2) โครงการครุศาสตร์ร่วมใจสืบสานประเพณีวัน
สารทเดือนสิบ มีผลการประเมินร้อยละ 84.52 
 3) โครงการสร้างสัมพันธ์น้องพ่ี สืบสานประเพณี
พ้ืนบ้าน มีผลการประเมินร้อยละ 83.79 
 4) โครงการรการมีส่วนร่วมของพลเมืองเพ่ือ
พัฒนา อนุรักษ์  วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อมชุมชน 
มีผลการประเมินร้อยละ 92.93 

 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้าน 
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯ ได้น าผลการประเมิน ไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้ผลการประเมินส าเร็จ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด หรือตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
มีมติรับทราบและเห็นควรให้พัฒนารูปแบบ และคุณภาพ
การให้บริการส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ 
เพ่ือเห็นผลลัพธ์ในการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 

IED 4.1 – 05 – 01   
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ า
คณะ 

 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯ ได้มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธ ให้มี
ความมั่นคงสืบต่อไป ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจและสืบทอดวัฒนธรรมอันดี และส่งเสริมให้
นักศึกษา และชุมชนให้มีความสามัคคี และความสัมพันธ์
อันดีโดยผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น จุลสารของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมใน
รูปแบบที่เห็นชัดเจนต่อสังคมและชุมชน นั้นก็คือช่องทาง
การสื่อสารออนไลน์ของคณะฯ เช่น เว็บไซด์ Facebook 
Fanpage เป็นต้น 

IED 4.1 – 06 – 01  
ประมวลภาพกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2563 เผยแพร่
ต่อสาธารณชนผ่านทาง
สื่อสังคมออนไลน์ 
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การ
ด าเนินงาน 

ข้อ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ โดยฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม
ประชาธิปไตย เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ 
ประจ าปี 2563 ผลงาน RUTS นวัตกรรมวัฒนธรรม
สร้างสรรค์สงขลาสู่มรดกโลก จัดโดย กลุ่มงานเผยแพร่
ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร ส านัก
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิกาสภาผู้แทนราษฎร 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และได้รับรางวัล
ระดับ ดี 

IED – 4.1 – 7 – 01 
ผลการประกวดนวัตกรรม
ประชาธิปไตย เพ่ือพัฒนา
ประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ 
ประจ าปี 2563 

 

ผลการประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเอง 

7 ข้อ 7 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินคุณภาพ : 

ปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพ 

2562 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2561 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2560 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2559 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2558 7 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2557 7 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี : 4.2 ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 
  และพันธกิจอ่ืน อีกอย่างน้อย 1 ด้าน 
   

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
   

การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
   

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  
   

     - นางสาวมณฑนรรห์  วัฒนกุล  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
   

  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน 
   

     - นายกฤษฎา   คงพูน  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
   - นายเอกศักดิ์  สงสังข ์  หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 
     และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : จากแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยระยะปานกลาง 5 ปี 
   (2561 – 2565) มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพสร้างสรรค์ ซึ่งต้องเกิดจากการ 
   บูรณาการศาสตร์ต่างๆ คือด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม งานวิจัย 
   สู่ระบบการเรียนการสอนโดยต่อยอดด้วยบริการวิชาการ เพ่ือหลอมให้บัณฑิตที่  
   ออกไปสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงค่าร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการ 
   เรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
   ค่าร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ
   พันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

   หมายเหตุ : ทุกผลงาน / กิจกรรม / โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับด้านท านุบ ารุง 
   ศิลปวัฒนธรรมและมีการบูรณาการเรียนการสอนกับพันธกิจด้านอ่ืนๆ สามารถน ามา
   ค านวณค่าร้อยละในตัวบ่งชี้นี้ได้ทุกผลงาน 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีก
อย่างน้อย 1 ด้าน 

 

ร้อยละ = 
จ านวนผลงานท านุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการ 

กับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน X 100 
จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5 

ผลคะแนน = 

ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการ
กับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน 

 ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการ
กับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน

ที่ก าหนดระดับคะแนนเต็ม 5 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2563) คณะฯ ได้ด าเนินงานโครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ มทร.ศรีวิชัยรักษ์และใส่ใจโลก 2) โครงการครุศาสตร์ 
ร่วมใจสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ 3) โครงการสร้างสัมพันธ์น้องพ่ี สืบสานประเพณีพ้ืนบ้าน และ 
4) โครงการการมีส่วนร่วมของพลเมืองเพ่ือพัฒนา อนุรักษ์ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยทุกโครงการมี
การบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน ในรายวิชาต่างๆ ภายในคณะฯ ทั้งสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและไดบู้รณาการกับพันธกจิอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการวิชาการ 

ผลการค านวณ : 

จ านวนผลงานท านุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีก
อย่างน้อย 1 ด้าน         (1) 

4 

จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด     (2) 4 
ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีก
อย่างน้อย 1 ด้าน  ((1)/(2)) x 100       (3) 

100.00 

เกณฑ์ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 10 ขึ้นไป 5.00 
 

ผลการประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 10 ขึ้นไป ร้อยละ 100 ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินคุณภาพ :  

ปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินคุณภาพ 

2562 ร้อยละ 10 ขึ้นไป N/A N/A 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ : 

หมายเลขเอกสาร รายการ 
IED – 3.2 – 01 รายงานผลการการด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 



 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 5 | 
ด้านการบริหารจัดการ 
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 มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ : 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
  และเอกลักษณ์ของคณะ 
   

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : กระบวนการ 
   

การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
   

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  
   

     - ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
   - ผศ.ดร.ทรงนคร  การนา  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

   

  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน 
   

  ข้อที ่1 
   - นางสาวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศรี หัวหน้างานบริหารและวางแผน 
   - นางสาวอัญชลี  สะอาด  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
 

ข้อที ่2 
   - นางสาวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศรี หัวหน้างานบริหารและวางแผน 
   - นางสาวอัญชลี  สะอาด  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
 

ข้อที ่3 
   - นางสาวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศรี หัวหน้างานบริหารและวางแผน 
   - นางสาวอัญชลี  สะอาด  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
 

ข้อที ่4 
   - นายอนุกูล   นันทพุธ  หัวหน้าส านักงานคณบด ี
   - นางสาวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศรี หัวหน้างานบริหารและวางแผน 
 

ข้อที ่5 
   - นางรุ่งนภา   แก้วนวล  หัวหน้างานวิชาการและวิจัย 
   - นายชนาธิป  ลีนิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
 

ข้อที ่6 
   - นายอนุกูล   นันทพุธ  หัวหน้าส านักงานคณบด ี
   - นางสาวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศรี หัวหน้างานบริหารและวางแผน 
 

ข้อที ่7    
   - นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดย ี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ 
     และงานทะเบียน 
   - นายชนาธิป  ลีนิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
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ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบายแผนงานโครงสร้างและการบริหารจัดการงาน 
   ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยภูมิ
   ปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 5 คะแนน 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
 

ผลการด าเนินงาน : 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ S W O T โดย

เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ (แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะ ระยะปานกลาง 5 ปี พ.ศ.2561 - 2565) 
ที่ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของ
คณะ มีส่วนร่วมในการก าหนดกรอบ และแนวทางที่ใช้ใน
การบริหารจัดการคณะ ที่สอดคล้องกับความต้องการเชิง
พื้นที่และนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีการวิเคราะห์  
S W O T และค านึงถึงบทบาทหน้าที่ พันธกิจและภารกิจ
ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ 
และพื้นที่ในระดับภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการด าเนินการ
ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้าน วิทยาศาสตร์
เทค โนโลยี และนวั ตกรรม ที่ ส ามารถตอบสนอง
อุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายของประเทศ สอดคล้องกับ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล และ

IED 5.1 – 01 – 01 
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนาคณะฯ ระยะปาน
กลาง 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) 
IED 5.1 – 01 – 02 
Print Out เ ว็ บ ไ ซ ต์
เผยแพร่ แผน ปรั ชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศของคณะ 
IED 5.1 – 01 – 03 
แผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
IED 5.1 – 01 – 04 
เ อ ก ส า ร ก า ร จั ด ส ร ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย
ประจ า ปี ง บป ร ะม าณ  
พ.ศ. 2563 
IED 5.1 – 01 – 05 
เ อ ก ส า ร ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณเงินรายได้
ป ร ะจ า ปี ง บป ร ะม าณ 
พ.ศ. 2562 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
สอดคล้องตามแผนยุทธศาตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 
– 2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) โดยก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละ
ประเด็นของยุทธศาสตร์  ให้มีความครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ พันธกิจและภารกิจหลักของคณะ ได้แก่  
1) ด้านการเรียนการสอน 2) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3) ด้านการบริการวิชาการ 4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ
องค์กร 
 โดยคณะฯ ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 คลอบคลุมพันธกิจและภารกิจหลักของคณะ 
ทั้ง 5 ด้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ คณะได้มีการ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 รายงานต่อผู้บริหารคณะฯ คณะกรรมการ
ประจ าคณะและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบ
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด มีการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามรอบ
ระยะเวลา 5 เดือน รอบ 11 เดือน และรอบ 12 เดือน 
ตามกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งการ
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ได้ด าเนินการเทียบ
กับค่าเป้าหมาย หากไม่เป็นไปตามแผนจะมีการวิเคราะห์
ถึงสาเหตุและน าเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
โดยจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานและรายงานต่อ
ผู้ บ ริ ห า ร เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า  แ ล ะ น า เ ส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะ 
เพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

IED 5.1 – 01 – 06 
ปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
IED 5.1 – 01 – 07 
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ า
คณะ และคณะกรรมการ
บริหารคณะ 

 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร  สัดส่ วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ

IED 5.1 – 02 – 01  
แผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้ มค่ าของการบริ ห ารหลั กสู ต ร  ประสิ ทธิ ภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 
 ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
คณะฯ ได้ด าเนินการด้านข้อมูลทางการเงินต่อหน่วย 
ที่ ได้ รั บข้ อมูลจากกองคลั ง  ส านั กงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาวิเคราะห์
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา บุคลากรสาย
วิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน 
โดยได้น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ เพื่อให้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
การบริหารงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในการด าเนินงานของคณะฯ ทั้งนี้ คณะได้มี
การจัดสรรงบประมาณประจ าปี  ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติ งานประจ าปีที่ ก าหนดไว้  ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์คณะฯ และมีการรายงานผลทางการเงินเป็น
ไตรมาส เพื่อให้ผู้บริหารได้ตรวจสอบและบริหาร
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อย่างสูงสุด 

IED 5.1 – 02 – 02 
เ อ ก ส า ร ก า ร จั ด ส ร ร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย
ประจ า ปี ง บป ร ะม าณ  
พ.ศ. 2564 

 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 
 ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
คณะฯ ได้มีการด าเนินการบริหารความเสี่ยง ตามรอบ
ระยะเวลาการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ดังนี ้
[P] คณะฯ ด าเนินการทบทวนผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของคณะ และด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย
ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คลอบคลุมงานตาม

IED 5.1 – 03 – 01  
ค าสั่งแต่งตัง้ 
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และควบคุม
ภายใน 
IED 5.1 – 03 – 02  
แผนบริหารความเสี่ยง
แ ล ะ ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
IED 5.1 – 03 – 03 
แบบระบุความเสี่ยงและ
การประเมินความเสี่ยง 
วิ เ ค ร า ะห์ โ อ ก าส แ ล ะ
ผลกระทบ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
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SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
พันธกิจของคณะฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของคณะมีหน้าที่ ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์ระบุประเด็นความเสี่ยงและปัจจัย
เสี่ยง ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการด าเนินการตาม
พันธกิจของคณะ 
 2. ประเมินโอกาสและผลกระทบของประเด็น
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและจัดอันดับความเสียง 
 3. จัดท าแผนบริหาความเสี่ยงของคณะ และ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ 
 4. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของคณะ พร้อมทั้ งรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า คณะ  และร าย ง าน ไปยั ง
มหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลา 
 5. น าผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงและ
ข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน
บริหารความเสี่ยงหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง ในรอบปีถัดไป 
 6. ด าเนินการในเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ทั้ งนี้  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้
ด าเนินการวิเคราะห์ระบุประเด็นความเสี่ยงและปัจจัย
เสี่ยง ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการด าเนินการตาม
พันธกิจของคณะ จัดท าแผนบริหาความเสี่ยงของคณะ  
[D] คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด าเนินการแจ้ง
แผนบริหารความเสี่ยงของคณะ ไปยังผู้เกี่ยวข้องในทุก
ฝ่ายงาน ได้แก่ ผู้บริหารคณะ คณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย 
หัวหน้าส านักงานคณบดีและหัวหน้างาน เพื่อด าเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ 
[C] คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการด าเนิน 
การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงของคณะ ต่อหัวหน้างานทุกฝ่ายงาน ตามรอบ
ระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ  12 เดือน ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
[A] คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการจัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินความส าเร็จ
ของการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ประเด็นปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงแผนการด าเนินงาน ตามแผนบริหารความ
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เสี่ยงของ ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานฯ ดังกล่าว คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงจะน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ เมื่อครบรอบระยะเวลาด าเนินงาน ตามรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (30 กันยายน 2564) 

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 
10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯ มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยยึดมั่นในระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
โปร่งใส และได้มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการลง
ไปเป็นตามแต่ละส่วนงาน โดยมีคณบดี รองคณบดี 
หัวหน้าส านักงาน หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร 
ตามล าดับ ทั้งนี้  คณะได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งของ
คณะท างานในแต่ละส่วนงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อการท างานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ตรวจสอบได้ อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ได้แก่     
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
         คณะฯ มีจัดท าแผนการปฏิบัติราชการ ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาวสอดคล้องกับปรัชญาของคณะและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติราชการ
ที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ มีเป้าประสงค์ 
ก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและ
ระบบที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผล
และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
        คณะฯ บริหารราชการตามแนวทางการก ากับ
ดูแลที่ดี มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้
เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและ
ระยะเวลาให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามนโยบายการ
บริหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของคณาจารย์ 
บุคลากร นักศกึษา ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

IED 5.1 – 04 – 01 
ข้อบั งคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ว่าด้วยการสรรหา
คณบด ี
IED 5.1 – 04 – 02 
ประกาศมหาวิยาลั ยฯ 
เรื่ อ ง  รับสมัครลู กจ้ า ง
ชั่วคราว 
IED 5.1 – 04 – 03 
ห ลั ก ฐ า น แ ส ด ง ช่ อ ง
ทางการสื่อสารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ี
IED 5.1 – 04 – 04 
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
เรื่องหลักเกณฑ์ประเมิน 
ผลการปฏิบัติ ง านของ
คณบด ี
IED 5.1 – 04 – 05 
ตารางสอนการปฏิบัติงาน
ของคณบด ี
IED 5.1 – 04 – 06 
การบริหารงานบุคคลส า
พนักงานมหาวิทยาลัย 
IED 5.1 – 04 – 07  
การจัดท าตัวชี้วัดกลาง 
ส าหรับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
 

http://council.rmutsv.ac.th/report_council/no10/k10/k10.pdf
http://council.rmutsv.ac.th/report_council/no10/k10/k10.pdf
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3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
         คณะฯ ให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด การจัดตารางเรียน การก าหนดการ
สอบการวัดผลประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงาน
เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าเดือน ประจ าภาค
เรียน และสร้างความไว้วางใจ ต่อคณาจารย์ผู้ปฏิบัติงาน 
รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
นักศึกษาผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
        คณะฯ มีความตระหนักในหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ มีการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
มีการมอบหมายงาน มีขอบข่ายอ านาจหน้าที่การท างาน
ชัดเจนมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการ
ต่างๆ มีกระบวนการประเมินกิจกรรมโครงการภายใน
คณะว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ และใช้ผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
 คณะฯ มี การบริหารการตั ดสิ น ใจ ใน การ
ด าเนินการต่างๆ ของคณะ ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
ชัดเจนการตัดสินใจที่ส าคัญและอยู่ในรูปแบบของคณะ 
กรรมการที่ มีองค์ประกอบที่ สมดุลและเป็นกลาง 
คณาจารย์และบุคลากรของคณะ สามารถรับทราบและ 
มีความมั่นใจได้ว่า การด าเนินงานของคณะนั้น บรรลุผล
ตามเป้าหมายจัดให้มีกระบวนการหรือช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานระดับต่างๆ 
รวมทั้งของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานผ่านช่องทางต่าง 
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
       คณะฯ มีกระบวนการที่เปิดโอกาสให้คณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา มีส่วนรับรู้ หรือร่วมเสนอความคิดเห็น
ในการพัฒนาหรือบริหารจัดการคณะ หลักคิด คณาจารย์ 
บุคลากร ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของคณะที่มีส่วนให้ทุกภาค
ส่วนมีการเติบโตก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยทุกคนต้อง
ช่วยกันรับผิดชอบในการวางแผนงาน ก าหนดปรัชญา 
วิสัยทัศน์ก าหนดเป้าหมายในการท าแผนกลยุทธ์ท าแผน
งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ลงมือปฏิบัติตามแผนที่

IED 5.1 – 04 – 08 
ภาระหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ 
IED 5.1 – 04 – 09  
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี  
IED 5.1 – 04 – 10  
บั นทึ ก ข้ อ ตกล งคว าม
ร่วมมือ (MOU)  
IED 5.1 – 04 – 11 
แผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
อ้างอิง IED 5.1-01-05 
IED 5.1 – 04 – 12 
เอกสารการจัดสรรงบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 
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วางไว้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลร่วมกันใช้กลไก
ของการประกันคุณภาพในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมาย 
7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
        คณะฯ มีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มี
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การกระจายภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบแก่ผู้บริหารระดับรองลงมา และให้
คณาจารย์มีส่วนร่วมรับผิดชอบในภารกิจที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ การกระจายอ านาจตัดสินใจ มอบหมายให้
ผู้บริหารระดับรองคณบดีและหัวหน้าสาขาสามารถ
ตัดสินใจ สั่งการในการปฏิบัติราชการแทน การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น ให้สามารถท างานได้หลายหน้าที่ สามารถ
ท างานแทนกันได้ ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีความ
คล่องตัวและรวดเร็วขึ้น 
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
 คณะฯ มีการบริหารจัดการภายในที่ด าเนินการ
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัต ิค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย จัดให้มีการลง เวลาปฏิบัติ
ราชการตามธรรมเนียม ก าหนดโครงสร้าง สาขาวิชา  
การแบ่งส่วนงานและการจัดสายงานเพื่อปฏิบัติงาน
เป็นไปตามภารกิจ โดยคณาจารย์ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน
ได้ทราบถึงขอบเขตหน้าที่การท างานที่ชัดเจน  
9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
 คณะฯ ให้ความส าคัญต่อบุคลากร ทุกระดับ 
ตลอดจนนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อให้ได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีการ
แบ่งแยก ให้ทุกคนมีสิทธิในการท าวิจัย ได้รับโอกาสใน
และได้รับการส่งเสริมในการท าผลงานทางวิชาการ 
การลาศึกษาต่อ และมีสิทธิในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการแก่นักศึกษา 
ศิษย์เก่า ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีการแบ่งแยก
ด้านเพศถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ 
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สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา ทุกคนมีสิทธิ
ได้รับการบริการ โดยเป็นไปตามเกณฑ์และกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
 คณะฯ มีการติดต่อสื่อสารเพื่อหาข้อตกลงทั่วไป
ภายในกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง มีการรับฟังข้อคิดเห็น หรือตัวแทน
ของคณาจารย์ มีส่วนเสนอแนะหรือร่วมด าเนินการ อัน
เป็นข้อตกลงที่ เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหา
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ ได้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ ต้องเห็นชอบร่วมกันไม่มีข้อคัดค้าน หากมีต้อง
มีที่ยุติ โดยไม่มีข้อกังขาใดๆ 

 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน 
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ ได้มีการด าเนินการ
การจัดการความรู้ ตามระบบ กลไกและวิธีการในการ
ด าเนินการการจัดการความรู้ ดังนี ้
[P] คณะฯ ด าเนินการทบทวนผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ของคณะ และด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ของคณะ 
ประกอบไปด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่   
คลอบคลุมงานตามพันธกิจของคณะฯ โดยคณะกรรมการ
บริหารการจัดการความรู้ของคณะ มีหน้าที่ ดังนี ้
 1. วิเคราะห์ก าหนดองค์ความรู้ที่ส าคัญของคณะ 
เป้าหมายการจัดการความรู้ ขอบเขตการจัดการความรู้
และประเด็นของการจัดการความรู้  เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินการการจัดการความรู้ของคณะ 
ตลอดจนด าเนินการให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
องค์ความรู้ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย เป้าหมายการ
จัดการความรู้ ขอบเขตการจัดการความรู้และประเด็น

IED 5.1 – 05 – 01  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรม 
การบริหารการจัดการ
ความรู ้
IED 5.1 – 05 – 02  
แผนการจัดการความรู้  
ประจ าปีการศึกษา 2563 
IED 5.1 – 05 – 03 
วิ เ ค ราะห์ ก าหนดองค์
ความรู้ที่ส าคัญของคณะ 
IED 5.1 – 05 – 04 
ครุศาสตร์คลังปัญญา ปี
การศึกษา 2563 
IED 5.1 – 05 – 05 
เว็บไซต์ครุศาสตร์คลั ง
ปัญญา IED Knowledge 
Source 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
ของการจัดการความรู้ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 2. จัดท าแผนการจัดการความรู้ของคณะ ให้มี
ความสอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ของคณะและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินการการจัดการความรู้ของคณะ เป็นไปตามบริบท
ในการด าเนินการตามพันธกิจของคณะและสอดคล้องกับ
การด าเนินการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 3.  ก ากับ  ติ ดตาม ส่ ง เสริ มและสนับสนุน 
ให้บุคลากรในสังกัดคณะทั้ งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ ทุกฝ่าย ทุกระดับ คลอบคลุมส านักงาน
คณบดี สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและสาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตลอดจนนักศึกษา ให้มีการด าเนินการ
จัดการความรู้ตามระบบและเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดองค์
ความรู้ และ/หรือ เกิดแนวปฏิบัติที่ดี ตามระบบ กลไก
และวิธีการด าเนินการการจัดการความรู้ที่คณะและ
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 4.  ก ากับ  ติ ดตาม ส่ ง เสริ มและสนับสนุน  
ให้บุคลากรในสังกัดคณะทั้ งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ทุกฝ่าย ทุกระดับ คลอบคลุมส านักงานคณบดี 
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและสาขาเทค โนโลยี
อุตสาหกรรม ตลอดจนนักศึกษา ให้มีการด าเนินการน า
องค์ความรู้และ/หรือ แนวปฏิบัติที่ดี ที่เป็นผลสัมฤทธิ์จาก
การด าเนินการจัดการความรู้ มาใช้ประโยชน์ในเชิง
ประจักษ์ ตอบสนองการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ 
 5. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุน การจัด
โครงการ เวทีหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้ และ/หรือ แนวปฏิบัติที่ดี ที่เป็นผลสัมฤทธิ์จาก
การด าเนินการจัดการความรู้ของบุคลากรในสังกัดคณะ 
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ เวทีหรือกิจกรรม น าเสนอ
ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ และ/หรือ แนว
ปฏิบัติที่ดี ทั้งภายในคณะและภายนอกคณะ และเวทีใน
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
ระดับมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับชาต ิ
 6. ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างความร่วมมือ
เครือข่ายด้านการจัดการความรู้ กับหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย และ/หรือ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ 
และ/หรือ แนวปฏิบัติที่ดี ของอาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาของคณะ 
 7. รายงานผลการด าเนินงานและประเมินผล
ตามแผนการจัดการความรู้ ของคณะต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะทราบ และรายงานผลไปยัง
มหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาของการก ากับติดตาม  
 8. พัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ ประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการการ
จัดการความรู้ของคณะ 
 9. พัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้และคลัง
ความรู้ของคณะ เพื่อสนับสนุนในการจัดเก็บ สงวนรักษา 
บริหารจัดการ เผยแพร่องค์ความรู้ และ/หรือ แนวปฏิบัติ
ที่ดี ให้เป็นปัจจุบัน เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการเข้าถึง
และเป็นที่น่าสนใจ ตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ของ
คณะ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (Km 
Action Plan) ประจ าปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564) ของคณะ โดยใช้กระบวนการ PDCA ในการ
วิเคราะห์จัดท าแผนการจัดการความรู้ และได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ก าหนดองค์ความรู้ที่ส าคัญของคณะ เป้าหมาย
การจัดการความรู้  ขอบเขตการจัดการความรู้และ
ประเด็นของการจัดการความรู้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางใน
การด าเนินการการจัดการความรู้ของคณะ ตลอดจน
ด าเนินการให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับองค์
ความรู้ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย เป้าหมายการจัดการ
ความรู้ ขอบเขตการจัดการความรู้และประเด็นของการ
จัดการความรู้ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 ก าหนดโดยใช้วิธีการของเครื่องมือชุมชนนัก
ปฏิบัติ (CoP) จ านวน 10 CoP โดยประกอบไปด้วย 
 

CoP 1 :  การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต 
ขอบเขต :  การจัดการเรียนการสอนด้วยผู้สอนที่มี
  คุณส มบั ติ  SMART TEACHER เ พื่ อ 
  พัฒนาบัณฑิตนักนวัตกรรม 
CoP 2 :  งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ขอบเขต : การส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยสู่การ
  วิจัยเชิงพ้ืนที่ 
ขอบเขต : งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ
  งานสร้างสรรค์ ที่บรูณาการกับการ 
  เรียนการสอนและพันธกิจอื่น 
CoP 3 :  การบริการวิชาการ 
ขอบเขต :  การบริการทางวิชาการที่ก่อให้ เกิด 
  ความเข้มแข็งในชุมชน  
ขอบเขต : การบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
CoP 4 :  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
  สิ่งแวดล้อม  
ขอบเขต : นวัตกรรมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม 
ขอบเขต :  GREEN CAMPUS หรือมหาวิทยาลัยสีเขียว 
CoP 5 :  การบริหารจัดการ 
ขอบเขต : นวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
  ดิจิทัล 
CoP 6 :  การประกันคุณภาพการศึกษา 
ขอบเขต : การประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมสู่การ
  ประกันคุณภาพการศึกษา 
CoP 7 :  การพัฒนานักศึกษา  
ขอบเขต : นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
  หรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียน สู่การ
  น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
CoP 8 :  การด าเนินงานของสายสนับสนุน 
ขอบเขต : การน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัล
  มาใช้ในการด าเนินงานสายสนับสนุน
  เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
CoP 9 :  องค์ความรู้ของผู้ก่อนเกษียณ  
ขอบเขต : การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
  และประสบการณ์ ด้านการสอนและ
  การปฏิบัติงานของผู้ก่อนเกษียณ 
CoP 10 : องค์ความรู้ของผู้สิ้นสุด 
  วาระด ารงต าแหน่งบริหาร 
ขอบเขต : การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
  และประสบการณ์ของผู้ที่สิ้นสุดวาระ
  ด ารงต าแหน่งบริหาร 
 

[D] เมื่อคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ของ
คณะ ได้ด า เนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
(Km Action Plan) ประจ าปีการศึกษา 2563 วิเคราะห์
ก าหนดองค์ความรู้ที่ส าคัญของคณะ เป้าหมายการจัดการ
ความรู้ ขอบเขตการจัดการความรู้และประเด็นของการ
จัดการความรู้ แล้วเสร็จพร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ รับทราบแล้วนั้น 
คณะฯ โดยหน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย  
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมครุศาสตร์คลังปัญญา แนว
ปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจ าปีการศึกษา 
2563 ภายใต้แนวคิด “การจัดการความรู้สู่การเป็น
อ งค์ ก รนวั ต ก ร รมและ เทค โน โ ลยี ดิ จิ ทั ล  KM to 
Innovation and Digital Technology Organization” 
ในระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ
การประชุมออนไลน์  Zoom Cloud Meetings โดย 
มีวัตถุประสงค์ เพื่ อด าเนินการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 
จากองค์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้ที่มี
ประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่นตามประเด็นความรู้ 
ครอบคลุมพันธกิจและมีการจัดเก็บเป็นระบบ โดย
เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านคลังความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ตลอดจนมีการถ่ายทอด
และแบ่งปันความรู้ของบุคลากรในคณะอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้  ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO : Learning 
Organization) ที่ยั่งยืน ตอบสนองการด าเนินงานตาม
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FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ โดยประกอบไปด้วย
กิจกรรมหลักในการด าเนินงาน ดังนี ้
 

 1) กิจกรรมเสวนาการจัดการความรู้ที่ฝังอยู่ใน
งานด้วยกระบวนการ KM 4.0 โดย หน่วยประกัน
คุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ
สร้างแนวคิด สร้างความรู้ความเข้าใจและวัตถุประสงค์ใน
กระบวนการการจัดการความรู้ ตลอดจนวิธีการน าเสนอ
แนวปฏิบัติที่ดีและการสกัดองค์ความรู้ ประกอบไปด้วย 
 - Tacit Knowledgement Based on KM4.0 
 - Pain Point Human Say Yes 
  - Organizations and Individuals 
 - Critical Thinking 
  - Digital Age & Big Data 
  - Information Overload 
  - Critical Thinking 
 - KM Know How, Process and Tools 
 - KM4.0 
  - Critical Knowledge 
  - Specified 
  - Measurable 
 - Brainstorm Sharing & Learning 
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SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 2. กิจกรรมเสวนาองค์ความรู้ผู้ก่อนเกษียณ
(CoP9) และเทคนิคการท างานโดยผู้บริหาร (CoP10) 
โดย หน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัด ถ่ายทอด บันทึก รวบรวม จัดเก็บ 
ตลอดจนเผยแพร่ สงวนรักษาองค์ความรู้ประสบการณ์
หรือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการสอนหรือการปฏิบัติงาน จาก
ความเชี่ยวชาญในงานของผู้ก่อนเกษียณและผู้บริหาร 
เพื่ อถ่ ายทอดองค์ความรู้ ที่ อยู่ ในตั วบุคคล ( Tacit 
Knowledge) ออกมาในเชิงระบบ  
เสวนา :  ผู้แทนผู้ก่อนเกษียณ 
  นายขจรศักด์ิ  พงศ์ธนา 
  นายสุจริต  สิงหพันธ์ุ 
  ผู้แทนผู้บริหาร 
  ผศ.วาสณา  บุญส่ง 
  ผศ.จักรพงษ์  จิตต์จ านงค ์
ผู้น าเสวนา : นางสาวฉารีฝ๊ะ  หัดยี  
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและ
  งานทะเบียน 
 

 
 
 3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และ
แนวปฏิบัติที่ ดีชุมชนนักปฏิบัติ  (Community of 
Practice : CoP) ด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกระดับของคณะฯ 
เพื่อน าเสนอแนวคิด หลักการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
วิธีการเล่าเรื่อง (Storytelling) สกัดองค์ความรู้และ
จัดการคลังความรู้ให้เป็นแก่นความรู้ จ านวน 8 ชุมชนนัก
ปฏิบัติ (8 CoP) 
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FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 

 
 

 โดยการด าเนินการจัดกิจกรรมครุศาสตร์คลัง
ปัญญา แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจ าปี
การศึกษา 2563 ภายใต้แนวคิด “การจัดการความรู้สู่การ
เป็นองค์กรนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล KM to 
Innovation and Digital Technology Organization” 
ในระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ
การประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings น้ัน ได้รับ
ความร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ  
ทุกระดับ ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ
ท างานที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดี (BEST PRACTICE) 
 

 
 

[C] คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ของ
คณะ และหน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย  
ได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดการ
ความรู้ (Km Action Plan) ประจ าปีการศึกษา 2563 
และการด าเนินกิจกรรม “ครุศาสตร์คลังปัญญา”  
แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2564 โดยมีผลการด าเนินงานค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดี (BEST PRACTICE) จากความรู้ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
ตามประเด็นความรู้ 8 CoP ดังนี ้
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
1. ผศ.ดร.บุษราคัม ทองเพชร 
ด้าน : กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยผู้สอนที่มี
คุณสมบัติ  SMART TEACHER เพื่อพัฒนาบัณฑิตนัก
นวัตกรรม 
 

 
 

2. ผศ.จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ 
ด้าน : กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยสู่การ
วิจัยเชิงพ้ืนที่ 
 

 
 
3. นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล 
ด้าน : กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยด้วย 
การบรูณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
4. นายกฤษฎา คงพนู 
ด้าน : กระบวนการให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
 

 
 
5. นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกุล 
ด้าน : กระบวนการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจ
วัฒนธรรม 
 

 
 
6. นายนวพล เทพนรินทร์ และ นายชนาธิป ลีนิน 
ด้าน : แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา 
Concept of the Development of Information 
Systems for Internal QA 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
7. นางสาวกมลนัทธ์ อุทัยรัตน์ 
ด้าน : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการด าเนินงาน
ของสายสนับสนุนเพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจของคณะ 
 

 
 

8. ผศ.กรภัทร เฉลิมวงศ ์
ด้าน : กระบวนการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียน สู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
 

 
 

 โดยผลการด าเนินกิจกรรมครุศาสตร์คลังปัญญา
แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และแนวปฏิบัติที่ดี 
คณะฯ ได้ด าเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต ์“ครุศาสตร์คลัง
ปัญญา IED Knowledge Source 
URL ที่ http://inded.rmutsv.ac.th/main/th/KS 
 

[A] คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ของ
คณะ และหน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย น า
ขอเสนอแนะจากประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ไปพัฒนา
และปรั บปรุ ง ก าร จั ดท า แผนการจั ดก ารควา มรู้ 
(Km Action Plan) วิเคราะห์ก าหนดองค์ความรู้ที่ส าคัญ
ของคณะ เป้าหมายการจัดการความรู้ ขอบเขตการ
จัดการความรู้ ประเด็นของการจัดการความรู้ และการ
ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ในปีการศึกษาถัดไป 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ

บริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯ มีการด าเนินการวิเคราะห์จ านวนอาจารย์
ผู้สอนที่มีอยู่และคาดว่าจะมีเพิ่ม ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 – 2564 พร้อมทบทวนอัตราก าลังสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน เพื่อก าหนดแผนความต้องการ
บุคลากรให้สอดคล้องกับงานตามพันธกิจของคณะฯ 
ได้อย่างเหมาะสม 
       การบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด มีการ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ได้แก่  
 1) บุคลากรสายวิชาการ มีการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ  
   - เทคนิคการสอนและการวัดผล 
   - การอบรม/พัฒนาบุคลากรด้านการสอน 
   - แผนการสร้างเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   - แผนการสร้างแรงจูงใจในการจัดท าหนังสือ ต ารา  
   - แผนการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 2) บุคลากรสายสนับสนุน มีนโยบายส่งเสริมให้
บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน ได้รับการพัฒนาตนเอง 
   - การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลาการสายสนับสนุน
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สายสนับสนุน 
   - สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมพัฒนา
ความรู้ด้านการปฏบิัติงานที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย 
   - การสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ที่จัดขึ้นโดย
หน่วยงานภายนอก หรือผ่านหลักสูตรออนไลน์ 
   - สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการส าหรับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร  
แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
 
 

IED 5.1 – 06 – 01 
แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ปี พ.ศ.2560 – 
2564  
IED 5.1 – 06 – 02 
สรุปการได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการและวิชาชีพ
ของบุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสายสนับสนุน 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
        คณะฯ มีการติดตามให้บุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะปฏิบัติงานที่
ได้จากการพัฒนาตนเองใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาตลอดการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระบบ E - Service 
       นอกจากนี้ยังเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน                
การประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ของบุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน อาทิ สายตรงคณบดี 
กล่องรับความคิดเห็น หรือจากแหล่ งอื่นที่คณะฯ               
เปิดช่องรับข้อร้องเรียนซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ถือเป็นการ
ก า กั บดู แ ล  และควบคุ ม ให้ บุ ค ล ากรปฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณ 

 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของคณะ ที่ได้ปรับให้การด าเนินงาน 
ด้านประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
 ผลการด าเนินงาน 
[P] คณะฯ มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับ ติดตามและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
ท าหน้าที่เป็นกลไกในการควบคุมติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพ และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ปฏิทิน
การด าเนินงานของคณะ โดยสอดคล้องกับปฏิทินการ
ด าเนินงานและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการปรับการด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ 
โดยยึดหลักวงจรคุณภาพ PDCA ในการบูรณาการงาน
ด้านประกันคุณภาพเข้ากับงานประจ าของบุคลกร 
 
 

IED 5.1 – 07 – 01  
ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ 
กรรมการก ากับ ติดตาม
และด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
IED 5.1 – 07 – 02  
ร ะ บ บ  ก ล ไ ก  แ ผ น
ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ แ ผ น 
พัฒนาคุณภาพ ประจ าปี
การศึกษา 2563 
IED 5.1 – 07 – 03 
ระบบสารสนเทศ เพื่ อ
สนั บสนุ น ง านประกั น
คุณภาพการศึกษา 
IED 5.1 – 07 – 04 
หน้าเว็บไซต์งานประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
คณะ 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 

 
 

[D] ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการก ากับ 
ติดตามและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะฯ และหน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย ได้ด าเนินการทบทวน ปรับปรุงและวางระบบและ
กลไก ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ เพื่อเป็นกรอบและ
แนวทางในการด าเนินการตามวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ตามที่
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการก ากับ 
ติดตามและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะฯ และหน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย ได้ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
งานประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยการประยุกต์ใช้ 
Google Application เพื่อใช้เป็นระบบรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานและการก ากับติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยผู้บริหาร คณาจารย์และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงและตรวจสอบสถานะ 
ตลอดจนความคืบหน้าของข้อมูลได้ที  โดยระบบฯ 
ดังกล่าว ด าเนินการร่วมกับหน้าเว็บไซต์งานประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ 
 

 
 
[C] การตรวจสอบคุณภาพ ในการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ในปีการศึกษา 2563 
คณะฯ มีการก ากับติดตามผลการด า เนินงานจาก
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยด าเนินการก ากับ
ติดตามตามรอบระยะเวลาของปีการศึกษา 2563  
(1 กรกฎาคม 2563 –  30 มิถุนายน 2564) รอบ
ระยะเวลา 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ผ่านระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
พร้อมรายงานผลการก ากับติดตามตามรอบระยะเวลาต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาดังกล่าว เมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา (รอบ 12 เดือน) คณะฯ โดยคณะกรรมการ
ก ากับ ติดตามและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
ภายในของคณะฯ และหน่วยประกันคุณภาพ ฝ่าย
วิชาการและวิจัย  ได้ด า เนินการก ากับ ติดตามให้
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ด าเนินการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) พร้อมกับหนดรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน จากนั้นจัดท ารายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ( IQA) และรายงาน 
บันทึกและยืนยันผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online 
 

[A] เมื่อด าเนินการตามระบบ กลไกและวิธี การ 
( [P]  [ D]  [ C] )  ต ามก ร ะบวนก า รที่ ก า หน ด แ ล้ ว 
คณะกรรมการก ากับ ติดตามและด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ และหน่วยประกัน
คุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย จะด าเนินการรวบรวมและ
สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา พร้อมจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (IMPROVEMENT PLAN) 
ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ พร้อมเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

 

ผลการประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

7 ข้อ 7 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินคุณภาพ : 

ปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิคุณภาพ 

2562 7 ข้อ 7 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2561 7 ข้อ 7 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2560 7 ข้อ 7 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเปา้หมาย 

2559 7 ข้อ 7 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิคุณภาพ 

2558 7 ข้อ 7 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2557 7 ข้อ 3 ข้อ ระดับคะแนน 3.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที ่ : ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
   

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : กระบวนการ 
   

การคิดรอบป ี : ปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 
   

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  
   

     - ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
   

  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน 
   

     - นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดย ี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการฯ 
      หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ 
   - นายชนาธิป  ลีนิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบายแผนงานโครงสร้างและการบริหารจัดการงาน 
   ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยภูมิ
   ปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 5 คะแนน 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
 

ผลการด าเนินงาน : 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกัน

คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯ มีระบบและกลไกการก ากับการด าเนิน 
การประกันคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN 
University Network Quality Assurance :  AUN QA) 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร และด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN QA)  ระดับหลักสูตร 
โดยประกอบไปด้ วยผู้ บริหารในระดับคณะ  เป็น
คณะกรรมการอ านวยการ และหัวหน้าหลักสูตร อาจารย์

IED 5.2 – 01 – 01 
ค าสั่งแต่งต้ัง 
คณะกรรมการขับเคลื่อน
ระบบการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า เ ค รื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลั ยอา เซี ยน 
(AUN – QA) 
IED 5.2 – 01 – 02 
คู่มือการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า เ ค รื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลั ยอา เซี ยน 
(AUN – QA) 
IED 5.2 – 01 – 03 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
ประจ าหลักสูตร เป็นคณะกรรมการก ากับ ติดตามและ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร มีหน้าที่ในการด าเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน (AUN QA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร 
IED 5.2 – 01 – 04 
เว็บไซต์และระบบสาร 
สนเทศเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ ด าเนินการจัดการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวนทั้งสิ้น 6 หลักสูตร 
ได้แก ่
1. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) (4 ปี) 
 สาขาวิชาอุตสาหการ 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
 รหัสหลักสูตร 25531971102358 
2. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) (4 ปี) 
 สาขาวิชาไฟฟ้า 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
 รหัสหลักสูตร 25531971102336 
3. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) (4 ปี) 
 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
 รหัสหลักสูตร 25531971102347 
4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) (4 ปี) 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 รหัสหลักสูตร 25551971101359 
5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) (4 ปี) 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม   
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
 รหัสหลักสูตร 25581971101983 
6. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) (2 ปี) 
 สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย 
  (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) 
 รหัสหลักสูตร 25641974000092 
 

 โดยทั้ ง  6 หลักสูตร ด าเนินการตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี 
และเกณฑ์มาตรฐานที่ เกี่ ยวข้อง ตามที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการเดิม) และตามที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกาศก าหนด 
ทั้งนี้ การด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา คณะฯ โดยฝ่าย
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
วิชาการและวิจัย ได้ก าหนดแนวปฏิบัติส าหรับการ
ด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยก าหนด
แนวปฏิบัต ิดังน้ี 
 1. ก าหนดให้หลักสูตร ด าเนินการตามระบบ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา อันได้แก่ การควบคุม
คุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
 2. ก าหนดให้ทุกหลักสูตรจะต้องด าเนินการ
จัดส่งรายวิชาเปิดสอน ภาระงานสอนของแต่ละภาค
การศึกษา เพื่อให้งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย ด าเนินการจัดรายวิชาสอนให้กับนักศึกษาแต่ละ
หลักสูตร 
 3. ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ
อาจารย์ผู้สอนในภาคการศึกษานั้นๆ จัดท า มคอ.3 และ
มคอ.4 ในการก าหนดรายวิชา ทั้งนี้ต้องจัดรายละเอียด
ของทุกรายวิชาให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคการศึกษา 
 4. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนจะต้อง 
ด าเนินการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาโดยการ 
จัดท าเอกสาร มคอ.5 และ มคอ.6 ทุกภาคการศึกษา 
 5. เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจะต้องด าเนินการจัดท าเอกสาร มคอ.7 รายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวม เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตร ทั้ งนี้ เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 6. ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบตาม
ก าหนดการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีเนื้อหาที่มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น ชุมชนและสถานประกอบการ 
โดยในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่ านมา คณะฯ มีการ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 5 หลักสูตร 
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิ ชาการ และสภา
มหาวิทยาลัยฯ ตามล าดับ ได้แก่ 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
   1) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5ปี) 
   สาขาวิชาอุตสาหการ 
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
   2) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5ปี) 
   สาขาวิชาไฟฟ้า 
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
   3) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5ปี) 
   สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์     
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
   4) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน     
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 
   5) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ปี) 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม      
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 

 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตาม
ให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯ มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN QA)  ระดับหลักสูตร 
โดยประกอบไปด้วยผู้บริหาร หัวหน้าหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ 
ดังนี ้
 1) ก าหนดกรอบนโยบายในการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ทั้งในระดับ
หลักสูตร และ/หรือ ระดับคณะ ให้เป็นไปตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
(AUN QA) 
 2) ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม อ านวยการ
และแก้ไขประเด็นปัญหา ในการพัฒนาและด าเนินการ
ตามระบบ กลไกและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
ทั้งในระดับหลักสูตร และ/หรือ ระดับคณะ ให้เป็นไปตาม
ระบบกา รประกั นคุณภาพกา รศึ กษ า เ ค รื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN QA) และให้ถือว่าการ

IED 5.2 – 02 – 01 
ค าสั่งแต่งต้ัง 
คณะกรรมการขับเคลื่อน
ระบบการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า เ ค รื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลั ยอา เซี ยน 
(AUN – QA) 
IED 5.2 – 02 – 02 
ระบบสารสนเทศแผน 
พัฒนาคุณภาพ เป้าหมาย
คุณภาพและแผนการ
ประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร  
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
ประกันคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน และจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา 
 3)  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อ เสนอแนะ
แผนปฏิบัติการและด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป้าหมายคุณภาพ ระบบ 
กลไกและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะ ทั้งในระดับหลักสูตร และ/หรือ ระดับคณะ ที่
สอดคล้องและเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN QA) 
 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องและเป็นไปตาม
ระบบกา รประกั นคุณ ภาพกา รศึ กษ า เ ค รื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN QA) 
 5) ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN 
QA) หรือเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 6) บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปมาตรฐาน
หลักสูตร ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ หรือ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศ
ก าหนด ตลอดจนสอดคล้องตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN 
QA) 
 7) พัฒนาระบบ กลไกและวิธีการการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตร และ/หรือ ระดับ
คณะ ให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN QA) 
 8) ก ากับ ติดตาม วางแผนและด าเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัย



 
 
 

- 180 - 

รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
อาเซียน (AUN QA) ครอบคลุมแผนการปฏิบัติงานและ
ด าเนินงาน แผนพัฒนาคุณภาพ เป้าหมายคุณภาพ ข้อมูล
พื้นฐาน การเก็บรวบรวมผลการด าเนินงาน การจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง การรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาและการจัดท ารายงานผลการประเมิน 
ตลอดจนการด าเนินงานในส่วนอื่นที่เกีย่วข้อง 
 9) ก าหนดและมอบหมายผู้รับผิดชอบมาตรฐาน 
องค์ประกอบและตัวชี้วัด ตามระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน (AUN QA) 
 10) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวก ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ตามตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN QA) 
 

 และในปีการศึกษา 2563 หน่วยประกันคุณภาพ 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ด าเนินการสรุปผลการประเมิน
คุณภาพและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ประเมิน 
จากปีการศึกษา 2562 พร้อมแผนพัฒนาคุณภาพ 
เป้าหมายคุณภาพและแผนการด าเนินการประกัน
คุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการในปีการศึกษา 2563 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯ จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของทุกหลักสูตร เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ
จัดสรรทรัพยากร ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร รวมไปถึงการสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับการจัดการศึกษาในแต่ละหลักสูตรอย่างเหมาะสม
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดปีการศึกษา 2563 ดังนี ้

IED 5.2 – 03 – 01 
เอกสารการจัดสรรงบ 
ประมาณและทรัพยากร
ให้แก่หลักสูตร / สาขา 
IED 5.2 – 03 – 02 
เอกสารจัดสรงบประมาณ 
ประจ า ปี ง บป ร ะม าณ 
พ.ศ.2564 
IED 5.2 – 03 – 03 
ระบบสารสนเทศประกัน
คุณภาพ ระดับหลักสูตร 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 1. จัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มเติมและปรับปรุง
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษา 
 2. จัดสรรงบประมาณค่าวัสดุแก่สาขา/หลักสูตร 
 3. มีระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่การจัด
การศึกษาของหลักสูตร 
 4. มีระบบกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 5. จัดสรรงบประมาณเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
 6. จัดสรรงบประมาณในการขอทุนวิจัย 
 7. จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลา 
 8. จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและ
เข้าถึงข้อมูลในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร 
 9. จัดสรรงบประมาณ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
 ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯ มีการก ากับ ติดตามให้ทุกหลักสูตร ได้รับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามระบบ
และกลไกการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ โดยในปีการศึกษา 2563 
มหาวิทยาลัยและคณะฯ ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University 
Network Quality Assurance : AUN QA)  ผ่านระบบ
ออนไลน์ ดังนี ้
 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 
 - หลักสูตรสาขาวิชาระบบโทรคมนาคม 
 และเครือข่าย (ต่อเนื่อง) 
 วันที่ 4 สิงหาคม 2564 
 - หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ 

IED 5.2 – 04 – 01 
ก าหนดการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับ หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2563 
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การ
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ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
 - หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์
 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 
 - หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 
 - หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 
 - หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
 

 ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร หน่วยประกันคุณภาพ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ด าเนินการรวบรวมรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสูตร 
เพื่อท าการสรุปผลในภาพรวม รายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาและเสนอแนว
ทางการพัฒนา / ปรับปรุง ส าหรับหลักสูตรในปีการศึกษา
ถัดไป และยังเป็นการก ากับการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา คณะฯ ก าหนดให้
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน รวมทั้งสิ้น 
5 หลักสูตร ในระดับปริญญาตรี และน าผลการประเมิน
คุณภาพรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 มติที่
ประชุม  ก าหนดให้ทุกหลักสูตรด า เนินการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร โดยน าผลจากการ
สัมภาษณ์และผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละ
องค์ประกอบคุณภาพ จากรายงานสรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร (IQA) ประจ าปีการศึกษา 
2562 เป็นแนวทางในการด าเนินการในปีการศึกษา 2563 
 และในปีการศึกษา 2563 คณะฯ มีการก ากับ
ติดตามให้ทุกหลักสูตร ได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามระบบและกลไกการควบคุม

IED 5.2 – 04 – 01 
ก าหนดการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับ หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2563 
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การ
ด าเนนิงาน 

ข้อ ผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสารหลักฐาน 
คุณภาพการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
และจะน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ต่อไป 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบ 
ที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ ก าหนดให้มี 
การประเมินคุณภาพหลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้
คณะฯ มีหลักสูตรเข้ารับการประเมินคุณภาพจ านวน
ทั้งสิ้น 6 หลักสูตร ในระดับปริญญาตรี ผลการประเมิน 
พบว่า หลักสูตร 6 หลักสูตร ผ่านการก ากับมาตรฐาน 
ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

IED 5.2 – 01 – 01 
ร า ย ง านก า รป ระ เ มิ น
ตนเอง ระดับหลักสูตร 
ประจ าปกีารศึกษา 2563 
 

 

ผลการประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินคุณภาพ : 

ปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิคุณภาพ 

2562 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2561 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2560 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2559 6 ข้อ 6 ข้อ ระดับคะแนน 5.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2558 6 ข้อ 4 ข้อ ระดับคะแนน 3.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2557 6 ข้อ 3 ข้อ ระดับคะแนน 3.00 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที ่ : 5.3 ร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 
   

ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ผลลัพธ ์
   

การคิดรอบป ี : ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
   

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ก ากับตัวบ่งชี้  
   

     - นางทรงนคร  การนา  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
   

  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงาน 
   

     - นางสาวฤทัยรัตน์   สุวรรณเรืองศรี หัวหน้างานบริหารและวางแผน 
   - นางสาวอัญชลี  สะอาด  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   เป็นแผนที่จัดทาขึ้นหลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นแผนที่
   แสดงให้เห็นถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย
   แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ  
   ภายใต้แผนดังกล่าว มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2563 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะปานกลาง 5  ปี  
   (พ.ศ.2561-2565) และระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ของมหาวิทยาลัย  
   รายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ.2562 ประกอบด้วย 5 ด้าน 35 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

    - ด้านการจัดการศึกษา     13 ตัวชี้วัด 
    - ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  6  ตัวชี้วัด 
    - ด้านการบริการวิชาการ     4  ตัวชี้วัด 
    - ด้านทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  4  ตัวชี้วัด 
    - ด้านบริหารจัดการองค์กร    5  ตัวชี้วัด 
         รวม  32  ตัวชี้วัด 

   โดยมหาวิทยาลัย มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานและรายงานต่อที่ประชุม 
   ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

 

เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงค่าร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 
   เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ค่าร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุ 
   เป้าหมาย ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ = 
จ านวนตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย 

X 100 
จ านวนตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5 

ผลคะแนน = 
 

ร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 
X 5 
 

ร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนดระดับคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการค านวณ : 

จ านวนตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย    (1) 21 
จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีทั้งหมด     (2) 32 
ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย  ((1)/(2)) x 100  (3) 65.63 
ร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดระดับคะแนนเต็ม 5 (4) 70.00 
ผลคะแนน ((3)/(4)) X 5 4.69 

 

ผลการประเมินตนเอง : 

ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตนเอง 

ร้อยละ 70.00 ขึ้นไป ร้อยละ 65.63 ระดับคะแนน 4.63 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ผลการประเมินคุณภาพ :  

ปีการศึกษา ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิคุณภาพ 

2562 ร้อยละ 70 ขึ้นไป ร้อยละ 40.00 ระดับคะแนน 2.86 
 บรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ : 

หมายเลขเอกสาร รายการ 
IED – 3.2 – 01 รายงานผลการติดตามการด าเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 



 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3 | 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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 วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ จ าแนกตามมาตรฐาน : 

มาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี้ I P O เฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

ด้านผลลัพธ์ผูเ้รียน 8 3.50 5.00 2.80 3.77 ด ี

ด้านการวิจัยและนวตักรรม 4 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

ด้านการบริการวิชาการ 2 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 2 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

ด้านการบริหารจดัการ 3 - 5.00 4.50 4.84 ดีมาก 

เฉลี่ย 5 มาตรฐานคุณภาพ  
19 

4.25 5.00 4.50 4.58 ดีมาก 

ผลการประเมินตนเอง (SAR) ดี ดีมาก ดี ดีมาก  
I = KPI Input | P = KPI Process | O = KPI Output 
 

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 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ จ าแนกตามตัวบ่งช้ี : 

มาตรฐาน 
/ ตัวบ่งชี ้ ชนิดตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ประเมิน 
ตนเอง 

ระดับ 
คุณภาพ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / การด าเนินงาน 

ตัวหาร ร้อนละ / สัดส่วน 

มาตรฐานที ่1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3.77 ด ี

1.1 ผลลัพธ์ ผ่าน 
เป็นไปตามมาตรฐาน 

ก ากับมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

ผ่าน เป็นไปตาม
มาตรฐาน การกับก ามาตรฐาน 

1.2 ปัจจัยน าเข้า 2.00 
พอใช้ 

6.00 100.00 14.63 1.83 ปรับปรุง 

ค านวณ 41.00 

1.3 ปัจจัยน าเข้า 3.50 
ดี 

18.00 100.00 43.90 3.66 ดี 

ค านวณ 41.00 

1.4 ปัจจัยน าเข้า 5.00 
ดีมาก 

19.62 100.00 -34.60 5.00 ดีมาก 

ค านวณ 30.00 

1.5 กระบวนการ 6 ข้อ 
5.00 ดีมาก 

ผลการด าเนินงาน / ขอ้ 6.00 5.00 ดีมาก 

6 ข้อ 

1.6 กระบวนการ 6 ข้อ 
5.00 ดีมาก 

ผลการด าเนินงาน / ขอ้ 6.00 5.00 ดีมาก 

6 ข้อ 
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มาตรฐาน 
/ ตัวบ่งชี ้ ชนิดตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ประเมิน 
ตนเอง 

ระดับ 
คุณภาพ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / การด าเนินงาน 

ตัวหาร ร้อนละ / สัดส่วน 

1.7 ผลลัพธ์ 5.00 
ดีมาก 

16.00 100.00 72.73 5.00 ดีมาก 

ค านวณ 22.00 

1.8 ผลลัพธ์ 3.00 
พอใช้ 

5.00 100.00 12.20 0.61 ปรับปรุง
เร่งด่วน ค านวณ 41.00 

มาตรฐานที ่2 ด้านการวิจยัและนวตักรรม 5.00 ดีมาก 

2.1 กระบวนการ 6 ข้อ 
5.00 ดีมาก 

ผลการด าเนินงาน / ขอ้ 6.00 5.00 ดีมาก 

6 ข้อ 

2.2 ปัจจัยน าเข้า 4.00 
ดี 

295845.12 5.00 24.65 5.00 ดีมาก 

ค านวณ 60000.00 

2.3 ผลลัพธ์ 5.00 
ดีมาก 

15.00 100.00 36.59 5.00 ดีมาก 

ค านวณ 41.00 6.10 

2.4 ผลลัพธ์ 3.00 
พอใช้ 

8.00 5.00 13.33 5.00 ดีมาก 

ค านวณ 3.00 

มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวชิาการ 5.00 ดีมาก 

3.1 กระบวนการ 6 ข้อ 
5.00 ดีมาก 

ผลการด าเนินงาน / ขอ้ 6.00 5.00 ดีมาก 

6 ข้อ 

3.2 ผลลัพธ์ 5.00 
ดีมาก 

4.00 100.00 100.00 5.00 ดีมาก 

ค านวณ 4.00 

มาตรฐานที ่4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 ดีมาก 

4.1 กระบวนการ 7 ข้อ 
5.00 ดีมาก 

ผลการด าเนินงาน / ขอ้ 6.00 5.00 ดีมาก 

7 ข้อ 

4.2 ผลลัพธ์ 5.00 
ดีมาก 

4.00 100.00 100.00 5.00 ดีมาก 

ค านวณ 4.00 5 = ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

มาตรฐานที ่5 ด้านการบริหารจัดการ 4.84 ดีมาก 

5.1 กระบวนการ 7 ข้อ 
5.00 ดีมาก 

ผลการด าเนินงาน / ขอ้ 7.00 5.00 ดีมาก 

7 ข้อ 

5.2 กระบวนการ 6 ข้อ 
5.00 ดีมาก 

ผลการด าเนินงาน / ขอ้ 6.00 5.00 ดีมาก 

6 ข้อ 

5.3 ผลลัพธ์ 4.00 
ดี 

21.00 100.00 65.63 4.69 ดีมาก 

ค านวณ 32.00 

เฉลี่ย 4.58 ดีมาก 
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 วิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
   

จุดเด่น : - ทุกหลักสูตรของคณะฯ มีการก ากับมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

   

จุดที่ควรพัฒนา : - ควรมีมาตรการเชิงรุกในการพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากร
สายวิชาการ และเร่งรัดให้อาจารย์พัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น 

 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
   

จุดเด่น : - มีกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการได้มาซึ่งงบประมาณในการท าวิจัย 
   

จุดที่ควรพัฒนา : - การพัฒนาคุณภาพของผลงานวิชาการ น าไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี
คุณภาพมากขึ้น 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
   

จุดเด่น : -  
   

จุดที่ควรพัฒนา : - ควรก าหนดแนวทางและวางแผนการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ของคณะ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   

จุดเด่น : - มีนวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สงขลาสู่มรดกโลก ทีส่ร้างมาตรฐานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

   

จุดที่ควรพัฒนา : - 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
   

จุดเด่น : - 
   

จุดที่ควรพัฒนา : - ควรจัดท าแผนพัฒนาเพ่ือผลักดันการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชีวัด
แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของคณะ 

 



 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก | 
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 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ที่จัดเก็บผ่านระบบ CHE QA Online ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ล าดับ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนหลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 6 
2  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 1 
3  -ระดับปรญิญาตร ี 6 
4  -ระดับปรญิญาโท 0 
5 จ านวนนักศึกษาปจัจุบนัทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 865 
6  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 54 
7  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตร ี 811 
8  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท 0 
9 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ 42 
10  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 0 
11  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 36 
12  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 6 
13 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 25 
14  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
15  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 24 
16  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 
17 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18 
18  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
19  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 13 
20  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 5 
21 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 0 
22  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
23  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 
24  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 
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ล าดับ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน 
25 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 520,000.00 
26  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 520,000.00 
27  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 
28 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 11,609,650.00 
29  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 11,609,650.00 
30  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 
31 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 41 
32  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 41 
33  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 
34 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศกึษาต่อ 0 
35  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 
36  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 
37 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 37 
38 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 22 
39  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 22 
40  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 
41 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่

อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันท่ีออกประกาศ -ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

4 

42  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4 
43  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 
44 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 2 5 
45  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 5 
46  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 
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ล าดับ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน 
47 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกา รการ

อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศ ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0 

48  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 
49  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 
50 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร -ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ -ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

6 

51  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 6 
52  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 
53 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 0 
54  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 
55  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 
56 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 
57  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 
58  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 
59 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 
60  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 
61  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 
62 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 
63  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 
64  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 
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ล าดับ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน 
65 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 0 
66  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 
67  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 

 

 ข้อมูลด้านผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ปีปฏิทิน พ.ศ. 2563 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563) (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
 

ล าดับที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ 
 (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อ-สกลุ 
เจ้าของผลงาน 

(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 
 

ชื่อ-สกลุ ผู้ร่วม 
(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน เดือน ปี 
สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด/เลขหน้า  
ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับ

การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  
หลายคร้ังก็ตาม 

วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

1. การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ทางเลือกส าหรับเด็กด้อยโอกาส 
กรณีศึกษา โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

1. นางสาวฉารีฝะ๊  หัดยี       
 

1. ผศ.บุษราคัม  ทองเพชร 
2. นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา 
 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
“พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9” 
ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคณุูปมาจารย์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

23 – 24 
มกราคม 2563 

2. การสร้างสื่อการสอนชุดเครื่องเชื่อม
ไฟฟ้า รายวิชางานช่างพื้นฐาน 2 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบณัฑติ 
          
        

1. นายกฤษฎา คงพูน           
                      

1.นายอภิรพ แก้วมาก การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 58 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วันท่ี 3 – 8 
กุมภาพันธ์ 2563 
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ล าดับที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ 
 (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อ-สกลุ 
เจ้าของผลงาน 

(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 
 

ชื่อ-สกลุ ผู้ร่วม 
(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน เดือน ปี 
สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด/เลขหน้า  
ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับ

การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  
หลายคร้ังก็ตาม 

วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จโดยตัง้ต้น
การเรยีนรู้ที่ “Passion” ของนักศึกษา
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้                 

1. นางสาวฉารีฝะ๊  หัดย ี 1. นางสาวรูดีย๊ะ หะ การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดบัชาติและ
ระดับนานาชาติ ครั้งท่ี 11 
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
(ผ่านระบบออนไลน์) 

17 
กรกฎาคม 2563 
 

4. โปรแกรมส่งเสริมคณุธรรมความเป็นครู
ด้านจติพิสัยของนักศึกษา คณะครศุาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

1. นางวรลักษณ์  แก้วเอียด                     
                       

1. นางสาวฉารีฝะ๊  หัดย ี การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 58 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

3 – 8 
กุมภาพันธ์ 2563 

5. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบมัลติมีเดียบน
สมาร์ทโฟน เรื่องไดโอด รายวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น 
หลักสตูรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต                       

1. ผศ.บุษราคัม  ทองเพชร               
                       
 

1. ผศ.สมพงษ์  แก้วหวัง                    
2. ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ                   
3. ผศ.กรภัทร เฉลมิวงศ์ 

การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 58 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

3 – 8 
กุมภาพันธ์ 2563 

6. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ย
สอนมัลติมีเดียส าหรับญาตผิู้ป่วย 
เรื่องการดูแลผูสู้งอายุโรคเบาหวาน : 
กรณีศึกษาการบริการวิชาการญาติ
ผู้ป่วยในจังหวัดสงขลา 
 
 
 

1. ผศ.บุษราคัม ทองเพชร               
                       

1. ผศ.กรภัทร เฉลมิวงศ์ การประชุมวิชาการระดับชาตสิู่การพัฒนา
ชุมชนฉลาดภูมภิาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี 1 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
ศูนย์แม่ริม จังหวดัเชียงใหม ่

20 – 21 
กุมภาพันธ์ 2563 
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ล าดับที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ 
 (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อ-สกลุ 
เจ้าของผลงาน 

(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 
 

ชื่อ-สกลุ ผู้ร่วม 
(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน เดือน ปี 
สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด/เลขหน้า  
ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับ

การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  
หลายคร้ังก็ตาม 

วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

7. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ย
สอนมัลติมีเดียโดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี QR-CODE เรื่อง วงจรแบ่ง
แรงดัน รายวิชาวิศวกรรมเบื้องต้น 
หลักสตูรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต 
เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรมยุค 
Thailand 4.0  
 

1. ผศ.กรภัทร เฉลมิวงศ์                      
                      
 

1. ผศ.บุษราคัม ทองเพชร                
2. นายกระวี  อนนตรี                        
3. นางสาวกาญจนาพร พลายแสง           
4. นางสาวณัฐฌา คงสกลุ                    
5. นายรัฐธรรมนูญ หวังด ี

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

25 
มีนาคม 2563 
 

8. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ย
สอนมัลติมีเดีย (MMCAI) โดยรูปแบบ
การจัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning) เรื่อง พ้ืนฐานการเขียน
โปรแกรม 

1. ผศ.กรภัทร เฉลมิวงศ์                     
                   
 

1. ผศ.บุษราคัม ทองเพชร               
2. ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ                    
3. นางสาวบุญยนุช พรมเพชร                 
4. นางสาวชาลิตา เรืองนุ่น 

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

25 
มีนาคม 2563 
 

9. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ย
สอนมัลติมีเดียในรูปแบบ MIIAP เรื่อง
ตัวเก็บประจุ วิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น หลักสูตรครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต 
 
 

1. ผศ.บุษราคัม ทองเพชร               
                      
 

1. ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ                    
2. นางสาวกนกพร โกศล                    
3. นางสาวกมลชนก สรรเพ็ชร                
4. นางสาวอุไรวรรณ แก่นคง 

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

25 
มีนาคม 2563 
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ล าดับที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ 
 (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อ-สกลุ 
เจ้าของผลงาน 

(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 
 

ชื่อ-สกลุ ผู้ร่วม 
(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน เดือน ปี 
สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด/เลขหน้า  
ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับ

การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  
หลายคร้ังก็ตาม 

วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

10. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มัลตมิีเดยีแบบเกมเพื่อส่งเสริมการจ า 
เรื่องสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ วิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น 

1. ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ 1. ผศ.บุษราคัม ทองเพชร           
2. ผศ.วาสณา บุญส่ง                         
3. นางสาวจุฬาวัลย์ รักษา                     
4. นางสาวพิชญ์ภัค  แก้วซ้าย               
5. นางสาวอารียา พุมภฆูัง 

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

25  
มีนาคม 2563 
 

11. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ย
สอนมัลติมีเดีย โดยเน้นกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบเกม เพื่อส่งเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห์ เรื่องหลักการของระบบ
โทรศัพท์ ในรายวิชาวิศวกรรมโทรศัพท์ 
หลักสตูรครุศาสตร์อุตสหากรรมบณัฑิต 

1. นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกลุ                  
                      
 

1. ผศ.บุษราคัม ทองเพชร                
2. นางวรลักษณ์ แก้วเอียด                   
3. นางสาวปานตะวัน แสงจันทร์                              
4. นางสาวปาลิดา เกื้อสกุล                   
5. นางสาวปยิะณัฐ ชัยรถ 

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

25 
มีนาคม 2563 
 

12. การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ชุดสาธติการท างานของ
อุปกรณ์ลอจิกเกตพื้นฐาน ส าหรับ
รายวิชาดิจิตอลพื้นฐาน เพื่อส่งเสรมิ
ทักษะการปฏิบัติ ส าหรับนักศึกษาครู
ช่างอุตสาหกรรม  
 
 
 

1. ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร ์ 1. ผศ.สมพงษ์ แก้วหวัง                      
2. ผศ.วิชาญ  เพชรมณี                       
3. ผศ.ธนัสถ์  นนทพุทธ                      
4. ผศ.บุษราคัม ทองเพชร               
5. นางสาวกมลวรรณ  สูตแก้ว                
6. นางสาวนภัสชญา  วตันไกรกลู 

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

25 
มีนาคม 2563 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปกีารศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

ล าดับที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ 
 (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อ-สกลุ 
เจ้าของผลงาน 

(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 
 

ชื่อ-สกลุ ผู้ร่วม 
(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน เดือน ปี 
สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด/เลขหน้า  
ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับ

การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  
หลายคร้ังก็ตาม 

วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

13. การสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการ
สอนแบบสื่อการสอนแบบเทคโนโลยี
เสมือนจริง 2 มิติ ผ่านระบบ Google 
Classroom เรื่องตัวต้านทาน วิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น 
หลักสตูรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต 

1. ผศ.วิชาญ  เพชรมณ ี 1. ผศ.บุษราคัม ทองเพชร               
2. นางสาวรัตน์ติการ์ ขุนล่ า                  
3. นายสินชัย ม่วงมงคล                      
4. นางสาวจิราภรณ์ ขุนอนันต ์

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

25 
มีนาคม 2563 
 

14. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดว้ย
เทคโนโลยีเสมือนจริงแบบวดิีโอ เรื่อง
ทรานซิสเตอร์ วิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น หลักสูตรครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต 
  

1. ผศ.สมพงษ์ แก้วหวัง                      
                       
 

1. ผศ.บุษราคัม ทองเพชร               
2. นางสาวสลลิทิพย์  ด าดวงดี               
3. ผศ.ธนัสถ์  นนทพุทธ                      
4. นายสมโภช ศรีก่อเกื้อ                     
5. นางสาวณิชกานต์ จอมฤทธิ์               
6. นายสิทธิพงษ์  พรหมทอง 

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

25 
มีนาคม 2563 
 

15. การศึกษาประสิทธิภาพการบูรณาการ
การจัดการเรยีนรู้รปูแบบ MIAP กับ
รูปแบบเชิงรุก เรื่อง ตัวเหนีย่วน า วิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสเ์บื้องต้น 
หลักสตูรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต 
 
 
 
 

1. นายกระวี  อนนตรี   1. ผศ.บุษราคัม ทองเพชร               
2. ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ                   
3. นางสาวทิพย์วิมล คงศิริ                   
4. นางสาวธัญรัตน์ บญุนา                     
5. นางสาวนริศรา พูลใหญ่                        
6. นายสิทธิพงษ์  พรหมทอง 

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

25 
มีนาคม 2563 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปกีารศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

ล าดับที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ 
 (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อ-สกลุ 
เจ้าของผลงาน 

(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 
 

ชื่อ-สกลุ ผู้ร่วม 
(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน เดือน ปี 
สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด/เลขหน้า  
ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับ

การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  
หลายคร้ังก็ตาม 

วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

16. เครื่องวัดความดันถังแก๊สและแจ้งเตือน
เปลี่ยนแกส๊ผ่านแอพพลเิคชั่น  

1. ผศ.สมพงษ์ แก้วหวัง                      
                         

1. นายกระวี  อนนตร ี งานประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิง
ประยุกต์ ครั้งท่ี 12 (ECTI-CARD 2020) 
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมแลเทคโนโลย ี

27 
พฤษภาคม 2563 

17. ระบบรั้วไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยท์ี่ใช้
ในการเกษตร 
            
 

1. นายนรงฤทธ์ิ  เสนาจิตร                       งานประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิง
ประยุกต์ ครั้งท่ี 12 (ECTI-CARD 2020) 
ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมแลเทคโนโลย ี

26 
พฤษภาคม 2563 
 

18. การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้
แผนการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบ MIAP 
ส าหรับรายวิชาการวิจยัเพื่อพัฒนา
เรียนรูส้ าหรับครูวิชาชีพ หลักสูตรครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต 

1. ผศ.บุษราคัม  ทองเพชร                    
                     

1. นายพิชิต  เพ็งสุวรรณ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
ครั้งท่ี 17 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

25 
ธันวาคม 2563 
ถึง 1 
มกราคม 2564 

19. เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
จัดท าแผนการสอนที่ส่งเสรมิการเรียนรู้
ผา่นการลงมือท าของนักศึกษาครชู่าง 
 
 
 
 
 

1. ผศ.ทรงนคร  การนา  การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

25 
มีนาคม 2563 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปกีารศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

ล าดับที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ 
 (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อ-สกลุ 
เจ้าของผลงาน 

(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 
 

ชื่อ-สกลุ ผู้ร่วม 
(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน เดือน ปี 
สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด/เลขหน้า  
ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับ

การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  
หลายคร้ังก็ตาม 

วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

20. นวคิดอนาคตการสรา้งนวัตกรรม
บทเรียนการสื่อสารออนไลน์ต้นแบบ
บูรณาการสมุนไพรไทยไม้กฤษณาเพื่อ
ยกระดับรายได้ของเกษตรกรในทอ้งถิ่น
ไทยในมุมมองของนักวิชาการของ
ประเทศไทย สนองพระบรมราโชบาย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว กรณีศึกษา 
หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

1. นางสาวเอกญา แววภักด ี
                     
 

1. นายอาชารินทร์ แป้นสุข 
2. นายกิจติวัฒน์ รัตนมณ ี

งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
                      
 

1 
พฤษภาคม 2563 
 

21. เรื่อง พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน่
ไลน์ของนักศึกษาในจังหวัดยะลา 
                      
 

1.นายณัฐพงษ์  หมันหลี                                  
                      

1.นางสาวชฎาภรณ์ สวนแสน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุง
เก่า” ประจ าปี พ.ศ.2563 (ARUCON2020) 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

13 – 18 
ธันวาคม 2563 

22. การเปรยีบเทียบวสัดุถมกลับจากเถ้า
ยางพาราและเถ้าปาล์มส าหรับใช้ใน
งานปิโตรเลียม 
                      
 

1.ผศ.ณปภัช สมานวงศ์           
                      
 

1.ผศ.จักรพงษ์  จิตต์จ านงค์          
2.นายณัฐวุฒิ  สุภารัตน ์

การประชุมระดับชาติ เทคโนโลยภีาคใต้วิจัย 
ครั้งท่ี 10 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

20 – 21 
กุมภาพันธ์ 2563 



 
      
 

- 201 - 
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SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
ปีปฏิทิน พ.ศ. 2563 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

ล าดับที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ 
 (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อ-สกลุ 
เจ้าของผลงาน 

(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 
 

ชื่อ-สกลุ ผู้ร่วม 
(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน เดือน ปี 
สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด/เลขหน้า  
ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับ

การตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  
หลายคร้ังก็ตาม 

วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

1. Arduino Based Smart Box For 
Receiving Parcel Posts             
          
                     
 

1. ผศ.ธนัสถ์ นนทพุทธ                       
                      
 

1. รศ.มนตรี ค าเงิน                           
2. นางสาวจิรภัทร ภู่ขวัญทอง                 
3. ผศ.สมพงษ์ แก้วหวัง 

The 18th International Conference on 
on ICT and Knowledge Engineering 
ณ Siam University, Bangkok, Thailand 

16 – 22 
พฤศจิกายน 2563 

2. Solar Based Automatic Watering  
System on   Buotancies Using IoT             
           
                      

1. ผศ.ธนัสถ์ นนทพุทธ                       
                      

1. รศ.มนตรี ค าเงิน The 18th International Conference on 
on ICT and Knowledge Engineering 
ณ Siam University, Bangkok, Thailand  
ณ Siam University, Bangkok, Thailand 

16 – 22 
พฤศจิกายน 2563 
 

3. Development of Bio-Oil 
Production from Sugar Palm 
Residues in Tah-Hin Community, 
Songkhla           

1. นายณัฐวุฒิ  สุภารัตน์                     
                      

1. นางสาวจุฑามาศ จันโททัย International Conference on Power, 
Energy and Innovation 2020 (ICPEL 
2020) 
ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ 

14 – 16 
ตุลาคม 2563 
 

4. The Development of Rubber 
Foam Formula using as Oil 
Absorber Material            
          
                     
 
 

1. นางสาวจุฑามาศ จันโททัย                       
                      

1. นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์   The 18th International Conference on 
Smart Material and Nanotechnology 
(Smartmat@2020) 
ณ Nongnooch Pattaya Garden & Resort, 
Chonburi, Thailand 

1 – 4 
ธันวาคม 2563 
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
ปีปฏิทิน พ.ศ. พ.ศ. 2563 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563) (ค่าน้ าหนัก 0.60) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ 

 (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่อง
จากการประชุมวชิาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อ-สกลุ 
เจ้าของผลงาน 

(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 
 

ชื่อ-สกลุ ผู้ร่วม 
(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน เดือน ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด/เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 
1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

มัลติมีเดียส าหรับญาตผิู้ป่วย เรื่อง การดูแลผ้
สูงอายุโรคเบาหวาน  

1. ผศ.บุษราคัม  ทองเพชร                    
                     
 

1 .ผศ.กรภัทร  เฉลิมวงศ์                     
2. นายอาลาวีย์  ฮะซานี                      
3. นายรัญชกร จันจ าปา 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตย์  
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ฉบับที่ 2 ปี่ท่ี 15 
หน้า 69 – 80               

2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD 
ร่วมกับกระบวนการสอนแบบ MIAP รายวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

1. ผศ.ฤทัย  ประทุมทอง  วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีท่ี 16 ฉบับที่ 3 
มกราคม – มีนาคม 2563 หน้า 110 – 121           

3. การประเมินผลการจัดการศึกษาของหลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 

1. ผศ.ทรงนคร การนา        
                      

1. ผศ.ธนัสถ์  นนทพุทธ วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 
ปีท่ี 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 
หน้า 68 – 79                     
 

4. การพัฒนาภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่า จังหวัด
สงขลา 

1. ผศ.จักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ            
                      
 

1. ผศ.ภัททิรา กลิ่นเลขา                      
2. นายปิติพงศ์ เกิดทิพย์ 

วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีท่ี 24 ฉบับที่ 3  
กันยายน – ธันวาคม ปี 2563 
หน้าที่ 156 – 167   

5. การทดสอบก าลังอัดจากตะกรันเหล็กแทนที่
ซีเมนต์เพื่อใช้ในวานสละหลุม  

1. ผศ.ณปภัช คงฤทธิ์                   
                      
 

1. นายณัฐวุฒิ สุภารัตน์                 
2. ผศ.จักรพงษ์  จิตต์จ านงค์          
3. นางสาวนภารัตน์ เกษตรสมบูรณ์   

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
ฉบับท่ี 219 หน้า 1 – 9 
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SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
ปีปฏิทิน พ.ศ. พ.ศ. 2563 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563) (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

ล าดับที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ 

 (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่อง
จากการประชุมวชิาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อ-สกลุ 
เจ้าของผลงาน 

(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 
 

ชื่อ-สกลุ ผู้ร่วม 
(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน เดือน ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด/เลขหน้า  ไม่นับซ้ า แม้ว่า
บทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 
1. A Simple and Accurate CMOS Sample-

and-Hold Circuit Using Dual Output-OTA 
1. ผศ.ธนัสถ์ นนทพุทธ                       
                     

1. รศ.มนตรี ค าเงิน                           
2. นายนวพล เทพนรินทร์ 

วารสาร  PRZEGLAD  ELEKTROTECHNICZNY  
หน้าที่ 163 – 166 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2020   

2. Real-Time Dissolved Oxygen Monitoring 
Based on the internet of Smart Farming 
Platform 

1. ผศ.วาสณา บุญส่ง                         
                      
 

1. Oluseye Adeleke                        
2. นางสาวจุฑามาศ จันโททัย                
3. นางสาวกัลยา ราชเล็ก 

วารสาร Journal of Theoretical and Applied 
Information Technology (Q3) ฉบับที่ 98  
เล่มที่ 19 หน้า 3181 – 3192   

3. Real-Time Water Quality Monitoring of 
Aquaculture Pond Using Wrieless Sensor 
Network and Internet of Things 
             
 

1. ผศ.วาสณา บุญส่ง       1. Widad Ismail                             
2. Naoki Shinohara                         
3. Servia Mahdaliza Idrus Sutan 
Nameh           
4. Kamarul Hafiz Kamarudin            
6. Toni Anwar 

วารสาร Journal of Theoretical and Applied 
Information Technology ฉบับท่ี 98 
เล่มที่ 22 หน้า 3573 – 3582 
30 พฤศจิกายน 2563    

4. Respons Surface optimization of 
biodiesel synthesis over a novel Biochar-
based heterogeneous Catalyst from 
cultivated Zmusa sapientum) banana 
peels  

1. ผศ.จักรพงษ์  จิตต์จ านงค์  วารสาร Biomass Conversion and Biorefinery 
ของส านักพิมพ์ Springer Verlag ประเทศเยอรมณี 
Scopus (Q2) 

5. Efficiency of zinc ions (//) adsorption 
using activated carbon from palm kernel 
shell 
           
                                                      

1. ผศ.จักรพงษ์  จิตต์จ านงค์  วารสาร IOP Conference Series Earth and 
EnvironmentalScience  
ส านักพิมพ์ IOP Publishing ประเทศอังกฤษ 
SJR Scopus       
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ผลการด าเนินงานทรัพย์สินทางปัญญา ปีการศึกษา 2563 (งปม.พ.ศ.2564) 
ประเภท : ทรัพย์สินทางปัญญาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ผลงาน การรับรอง 

1 ผลงาน : ระบบฝึกงานออนไลน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
โดย : นายธีรภัทร พรหมา, นายอนุกูล นันทพุทธ, นายชนาธิป ลีนิน  

อนุสิทธิบัตร 
เลขท่ีค าขอ 389885 

2 ผลงาน : นวัตกรรมเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมตัิและอัดแท่งผลไม้กวน 
โดย : นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกลุ 

อนุสิทธิบัตร 
เลขท่ีค าขอ 2102001430 

3 ผลงาน : ระบบตรวจวดัอุณหภูมริา่งกายอัตโนมัตดิ้วยคลื่นอินฟราเรด 
โดย : ผศ.ดร.วาสณา บุญส่ง 

อนุสิทธิบัตร 
อยู่ระหว่างกระบวนการ 

4 ผลงาน : ระบบจัดการฐานข้อมูลศษิย์เก่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
โดย : นางสาวอภิชญา ขวัญแก้ว 

อนุสิทธิบัตร 
อยู่ระหว่างกระบวนการ 

5 ผลงาน : Freshy เที่ยวชุมชน [EP1] เกาะหมาก จังหวัดพัทลุง 
โดย : ผศ.จักรกฤษฏร์ แก้วประเสริฐ 

ลิขสิทธิ ์
อยู่ระหว่างกระบวนการ 

6 ผลงาน : Freshy เที่ยวชุมชน [EP2] เขาใน จังหวัดสงขลา 
โดย : ผศ.จักรกฤษฏร์ แก้วประเสริฐ 

ลิขสิทธิ ์
อยู่ระหว่างกระบวนการ 

7 ผลงาน : วัดสุวรรณคีรี อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
โดย : นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกลุ 

ลิขสิทธิ ์
อยู่ระหว่างกระบวนการ 

8 ผลงาน : วัดบ่อทรัพย์ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
โดย : นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกลุ 

ลิขสิทธิ ์
อยู่ระหว่างกระบวนการ 

9 ผลงาน : วัดศิริวรรณาวาศ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
โดย : นายกฤษฎา คงพูน 

ลิขสิทธิ ์
อยู่ระหว่างกระบวนการ 

10 ผลงาน : วัดภผูาเบิก อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
โดย : นายเอกศักดิ์ สงสังข ์

ลิขสิทธิ ์
อยู่ระหว่างกระบวนการ 
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ผลงาน การรับรอง 

11 ผลงาน : ศูนย์รวมใจของชาวไทยมุสลมิในพ้ืนท่ีบ้านหัวเขา อ าเภอสงิหนคร จังหวัดสงขลา 
โดย : นางสาวมณฑนรรห์ วัฒนกลุ 

ลิขสิทธิ ์
อยู่ระหว่างกระบวนการ 

12 ผลงาน : รวมพลังคนรักษ์ทะเล 
โดย : นายพงศธร บุญสุข 

ลิขสิทธิ ์
อยู่ระหว่างกระบวนการ 

13 ผลงาน : วิถีประมงบ้านหัวเขา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
โดย : นางสาวอภิชญา ขวัญแก้ว 

ลิขสิทธิ ์
อยู่ระหว่างกระบวนการ 

 
ผลการด าเนินงานทรัพย์สินทางปัญญา ปีการศึกษา 2563 (งปม.พ.ศ.2564) 
ประเภท : การรับรองนวัตกรรมผู้เรียน 

ผลงาน การรับรอง 

1 ผลงาน : การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการครภุัณฑ์เพื่อจัดการข้อมูลครภุณัฑ์ภายในโรงพยาบาลสิงหนคร 
โดย : นางสาวนันทิตา จันทร์เอียด, นางสาววรวรรณ อินทสระ และ นายอรรถโกวิท แสงใส 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

RUTS TLO 2101010 

2 ผลงาน : เครื่องผสมก้อนเชื้อเห็ด  
โดย : นางสาวปรัชญาภรณ์ มลิอน, นายโกเมนเอก ทองแก้ว และ นายทีฆวรรษ แก้วขวัญ  
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

RUTS TLO 2101011 

3 ผลงาน : ชุดช่วยพยุงฝึกก้าวเดิน V.2  
โดย : นางสาวกรสกลุ ชูโลก, นายณัฐนนท์ ธรรมโณ และ นายวัชรพล แพทย์รัตน์  
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

RUTS TLO 2101012 

4 ผลงาน : การออกแบบสร้างชุดทดลองหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส  
โดย : นางสาวฆซูัยณี ศรีพิกุล, นางสาวอัมนีย์ แหละยุหีม และ นางสาวโสรญา อนันต์วัฒนากูล  
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

RUTS TLO 2101013 
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SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

ผลงาน การรับรอง 

5 ผลงาน : การพัฒนาระบบลดความชื้นข้าวเปลือกแบบลมร้อนหมุนเวียนควบคุมด้วยเครื่องวัดความชื้นแบบก่ึงอัตโนมัติ  
โดย : นายธนพัทธ์ ชูศรี, นายปรินทร เล่าพิทักษ์ และ นายอภิมุข สุวรรณชาตรี  
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

RUTS TLO 2101014 

6 ผลงาน : การพัฒนาอุปกรณ์เสรมิถุงเก็บปัสสาวะอจัริยะส าหรับผูป้่วยท่ีได้รับการใส่คาสายสวนปัสสาวะ  
โดย : นายภาณุพงศ์ โสภารัตน์, นางสาวสาธินี งามไตรไร และ นางสาวจันทร์นิภา จันทร์ฉาย  
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

RUTS TLO 2101015 

7 ผลงาน : การออกแบบสร้างชุดทดลองระบบไฟฟ้า 1 เฟส 3 เฟส  
โดย : นายพินิศ ทองมีขวัญ, นางสาวสรวงสดุา อินทเรย์ และ นายเตชสิทธ์ิ ขุนแก้ว  
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

RUTS TLO 2101016 

8 ผลงาน : เครื่องติดตามสภาพน้ าบอ่เพาะเลีย้งกุ้งขาวอัตโนมัตผิ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตเพื่อทุกสรรพสิง่  
โดย : นางสาวมณฑาทิพย์ ปิงผล และ นางสาวสุมณฑา วรรณขาว  
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

RUTS TLO 2101017 

9 ผลงาน : การออกแบบและพัฒนาการอบแห้งระบบสุญญากาศส าหรบัเครื่องเทศและสมุนไพรไทย  
โดย : นางสาวพิตรานันท์ พาพิมพ์, นายธนวัฒน์ แสงไกร และ นายศุภกิตติ์ สุกกลิ่น  
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

RUTS TLO 2101018 

10 ผลงาน : ตู้อบสมุนไพรระบบอินฟราเรด  
โดย : นายอนุพงศ์ แซ่ซิ่น, นายชัยมงคล ชูทอง และ นายชญานนท์ พลฑา  
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า  

RUTS TLO 2101019 

11 ผลงาน : การออกแบบสร้างชุดทดลองมอเตอรเ์หนี่ยวน า 3 เฟส  
โดย : นางสาวสรารัตน์ หนูเสน, นายกิตติวัฒน์ ภักดีฉนวน และ นางสาวดวงกมล อิสระทะ  
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

RUTS TLO 2101020 

12 ผลงาน : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียชุดการสอนวิชาเครื่องรับวิทย ุ
โดย : นางสาวปณัฏศรา เกื้อเกตุ และ นางสาวเบญจรัตน์ แก้วน้อย 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

RUTS TLO 2104001 
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SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

ผลงาน การรับรอง 

13 ผลงาน : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านแอพพลเิคชั่นบนสมาร์ทโฟนส าหรับกิจกรรมปรับพื้นฐานของนักศึกษาใหม่ หลักสตูรครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาไฟฟ้า 
โดย : นายพีรยุทธ รักญาติ และ นางสาวอรอุมา จิตสุวรรณ ์
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

RUTS TLO 2104002 

14 ผลงาน : การพัฒนาการสอนออนไลน์ ผา่นโปรแกรมกูเกิล้คลาสรูม รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่ง 
หลักสตูรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต  
โดย : นางสาวกลุภรณ์ แตงวิเชียร, นายศรัณย์ นครไพร และ นายสทิธิชัย ช านาญ  
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

RUTS TLO 2104003 

15 ผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมลัตมิีเดีย เรื่อง มัลตมิิเตอร์ รายวิชาทักษะพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  
โดย : นายพงศ์ภัค เจริญศรี, นางสาวรุ่งไพลิน มิตรดี และ นางสาวลักขณา ตเุทพ  
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

RUTS TLO 2104004 

16 ผลงาน : การพฒันาห้องปฏิบตัิการเสมือนจริงเรื่องวงจรเรียงกระแส โดยใช้ ADDIE Model 
โดย : นางสาวเจนจิรา แก้วสุข และ นางสาวยุวดี อร่ามเรือง 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

RUTS TLO 2104005 

17 ผลงาน : การพัฒนาสื่อการสอนดว้ยเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) เรื่อง ระบบสถานีฐาน Cell Site สถานีทวนสัญญาณ วิชาระบบ
โทรศัพท์เคลื่นท่ี 
โดย : นางสาวมณฑาทิพย์ ปิงผล นางสาวสุมฑา วรรณขาว นายธนวัฒน์ แสงไกร 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

18 ผลงาน : การศึกษากระบวนการฉดีสารเคมเีคลือบท่อโดยใช้หัวฉีดของ Pipeline Inspection Gauge (PIG) 
โดย : นายกิตติวินท์ หมัดสี นายณฐักานต์ จักรกาญจน์ นายวีรศักดิ์ แก้วหนู 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยปีิโตรเลียม 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

19 ผลงาน : การเตรยีม xCaO/MC เป็นตัวเร่งปฏิกริิยาวิวิธพันธ์เพ่ือการสังเคราะหไ์บโอดเีซล 
โดย : นางสาวญาตาวี เต็มรตัน์ นางสาวมัชฌิมา รักชน นางสาวเพญ็ประภา นิลละออง  
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยปีิโตรเลียม 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
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SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

ผลงาน การรับรอง 

20 ผลงาน : การศึกษาเอทานอลจากการหมักเมลด็ขนุนด้วยลูกแป้งข้าวหมาก 
โดย : นางสาวสุรัตนา พรหมวิจติร นางสาววรรณรดา เสม็หมาน 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยปีิโตรเลียม 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

21 ผลงาน : กังหันลมส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจากแอร์คอมเพรสเซอร ์
โดย : นายณัฐวงศ์ แก้วกลาง 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยปีิโตรเลียม 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

22 ผลงาน : ชุดต้นแบบเครื่องทอดขนมดอกจอกกึ่งอัตโนมัต ิ
โดย : นางสาวกลุณัฐ เทพกลู นางสาวนริศรา อินจันทร์  
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

23 ผลงาน : การผลติสื่อภาพยนตรส์ัน้เพื่อรณรงค์และป้องกันนักสูบหน้าใหม่ของส านักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ 
(สสส.) 
โดย : นายธกณัฑ์ สีแก้วกลับ นายเทิดศักดิ์ เตชะยศ นายวรญัญู สุขช่วย 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

24 ผลงาน : การผลติสื่อวีดิทัศนเ์พื่อการประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
โดย : นางสาวซตีีฟาตีมะ๊ หมานเหม นายอนนท์ เทศอาเส็น นายจตพุร ปัญจกิจ 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

25 ผลงาน : การออบและพัฒนาบรรจุภัณฑป์ลาดุกร้ากางมุ้ง ศูนย์การเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านบ้านโงกน้ า อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
โดย : นางสาวปญัชิกา ตั้งฐานวรวทิย์ นายชัชวาล เมืองไทย นางสาวผุสดี ชูทอง 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

26 ผลงาน : การผลติภาพยนต์สั้นเพือ่สร้างความตระหนักถึงการปรับตวัในชีวิตวิถีใหม่ ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดสงขลา 
โดย : นายจติภาณุ อังสุกสิกร นายแบงค์ชาติ เพชรศรี นายขจรยศ ราชโยธา 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

27 ผลงาน : การพัฒนาบรรจภุัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนบ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดย : นางสาวกวินทิพย์ ชัยนันทาวิทักษ์ นายธิติพัฒน์ บัวทอง นายภัคพล หมูเ่ฮง 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
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SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

ผลงาน การรับรอง 

28 ผลงาน : การผลติสื่อวีดิทัศนเ์พื่อรณรงค์และป้องกันการสบูบุหรี่ของวัยรุ่นหญิง ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ 
(สสส.) 
โดย : นายพัชรพล ประชุมชนะ นายสถาปัตย์ มูละ 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

29 ผลงาน : การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง สารเสพตดิให้โทษ ส าหรับโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 
โดย : นางสาวณัฐพร ทิพย์มณเทียร นางสาวรัตนาภรณ์ โกมลตรี นางสาวธนภรณ์ แซ่เฮ่า 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

30 ผลงาน : การผลติสารคดโีทรทัศน ์เรื่อง หัตถกรรมสืบสานภมูิปัญญาร้อยลูกปดัมโนราห์ ต าบลบ้านขาว อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
โดย : นางสาวธันย์ชนก เพ็ชรบูรณ์ นางสาวกรณิศ ชูประสูติ นางสาวธัญทิพ ไลส่าม 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

31 ผลงาน : การออกแบบ และพัฒนาบรรจภุัณฑ์ไข่เคม็โคลน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ อ าเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดย : นางสาวทักษิณา แก้วคงสุข นางสาวกมลชนก สุกันทะ นางสาวณ ฐมล มูลวงค ์
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

32 ผลงาน : การผลติภาพยนตรส์ั้นส่งเสรมิการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า จงัหวัดสงขลา 
โดย : นางสาวอรจิรา จิตตะปาโล นางสาวจิรทีป สงสุวรรณ นางสาวจุติธร แก้วมณี 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

33 ผลงาน : การผลติภาพยนต์สั้นเพือ่ลดความเหลื่อมล้ าต่อการใช้สื่อการเรยีนรูส้ าหรับนักเรียนที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
โดย : นายชัชวัฒน์ เรี่ยมจ าปา นางสาวณัฐสดุา ทองถาวร นางสาวนนทินี ภู่กลาง 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

34 ผลงาน : การพัฒนาชุดสื่อเผยแพรง่านวิจัย เรื่อง การยกระดับมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการด้านการท่องเที่ยวของ
เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดย : นายณัฐณัฐ์ วรเชฐวราวัตร์ นายบุญฤทธ์ิ มูสิกสูตร นายณัชพล ศรีจันทร ์
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
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ผลงาน การรับรอง 

35 ผลงาน : การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลยัทักษิณ 
โดย : นายณัฐพงษ์ โชคหิรัณยาภาส นางสาวสริญาพร สุขเเก้ว นางสาวสุชาฎา พันธุ์จ ู
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

36 ผลงาน : ชุดสาธติการท างานของวัตต์ฮาร์วมิเตอร ์
โดย : นายพินิศ ทองมีขวัญ นางสาวสรวงสดุา อินทเรย ์
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

37 ผลงาน : เครื่องบรรยายอัจฉริยะ 
โดย : นายธนวัฒน์ แสงไกร นายวชัรพล แพทย์รัตน์ นางสาวเจนจิรา แก้วสุข นางสาวยุวดี อร่ามเรือง นายศุภกิตติ์ สุกกลิ่น 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า  

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

38 ผลงาน : ชุดสาธติการเปิดปิดไฟโดยใช้ Passive Infraed Sensor 
โดย : นายปรินทร เลา่พิทักษ์ นายพงศ์ภัค เจรญิศรี นางสาวรุ่งไพลนิ มิตรดี 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

39 ผลงาน : ชุดสาธติหม้อแปลงไฟฟ้า 
โดย : นางสาวสรารัตน์ หนูเสน นายกิตติวัฒน์ ภักดีฉนวน นางสาวดวงกมล อิสระทะ 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

40 ผลงาน : ชุดสาธติเครื่องก าเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานลม 
โดย : นางสาวปณัฎศรา เกื้อเกตุ นายเตชสิทธ์ิ ขุนแก้ว นางสาวเบญจรัตน์ อก้วน้อย 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

41 ผลงาน : ชุดสาธติวงจร Light Dependent Resistor 
โดย : นางสาวพิตรานันท์ พาพิมพ์ นายชิษณุพงศ์ คงสอน 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

42 ผลงาน : การพัฒนาตดิตามสถานะของนักท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า 
โดย : นางสาวนุชสรา ขุนทอง นายศรายุทธ ประดับจันทร์ นางสาวสาธินี งามไตรไร นางสาวจันทร์นภิา จันทร์ฉาย นายธนชัย แก้ว
สองเมือง 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
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SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

ผลงาน การรับรอง 

43 ผลงาน : จอฉายภาพ Hologram 3D 
โดย : นางสาวกลุภรณ์ แดงวิเชียร นายภาณุพงศ์ โสภารัตน์ นายศรณัย์ นครไพร นายอนุพงศ์ แซ่ซิ่น นายชญานนท์ พลฑา 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

44 ผลงาน : สื่อ AR พาท่องโลกสามมติิในชุมชนเมืองเก่าสงขลา 
โดย : นางสาวฆูชัยณี ศรีพิกุล นายสิทธิชัย ช านาญ นางสาวอัมรยี์ แหละยหูีม นายเตชสิทธิ์ ขุนแก้ว นางสาวโสรญา อนันต์วัฒนากลู 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

45 ผลงาน : ชุดสาธติการต่อ Arduino กับ LED 
โดย : นายธนพัทธ์ ชูศรี นางสาวลกัขณา ตุเทพ นายอภมุข สุวรรณชาตร ี
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

46 ผลงาน : การพัฒนาสื่อการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยเีสมือนจริงแบบมลัติมเิดียบนสมาร์ทโฟน เรื่อง หลกัการท างานของระบบความเย็น
เครื่องปรับอากาศ 
โดย : นางสาวฆูชัยณี ศรีพิกุล นางสาวอัมนีย์ แหละยูหมี นางสาวโสรญา อนันต์วัฒนากลู 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

47 ผลงาน : ชุดทดลองการท างานของไอซีก าเนิดความถี่ 
โดย : นางสาวกลุภรณ์ แดงวิเชียร นายศรัณย์ นครไพร นายสิทธิชัย ช านาญ 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

48 ผลงาน : สื่อมลัตมิิเดยีแบบวีดิโอ เรื่อง จอภาพ เพื่อประกอบการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
โดย : นายธีร์ธวัช สังข์ขาว นางสาวสิริลักษณ์ ผลบุญ นางสาวศิริวิมล นวลศร ี
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

49 ผลงาน : เซียมซีออนไลน ์
โดย : นางสาวสิรลิักษณ์ ผลบญุ นางสาวศิริวิมล นวลศรี นางสาวอุบลรัตน์ ยุ่งนาค นางสาวชลธิชา เถือ่นเทพ 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

50 ผลงาน : ชุดทดลองอ่านสเกลโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแอนาล๊อกในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
โดย : นายวัชรพล แพทยร์ัตน์ นางสาวเจนจิรา แก้วสุข นางสาวยุวดี อร่ามเรือง 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
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ผลงาน การรับรอง 

51 ผลงาน : ชุดสาธติเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
โดย : นางสาวอุบลรัตน์ ยุ่งนาค นางสาวชลธิชา เถื่อนเทพ นายศุภกติต์ สุกกลิ่น 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

52 ผลงาน : ชุดสาธติการติดตั้งระบบเสียงส าหรับนักศึกษาแผนกวิชาช่างโทรคมนาคม หลักสตูรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
โดย : นายภาณุพงศ์ โสภารัตน์ นางสาวสาธินี งามไตรไร นางสาวจนัทนิภา จันทร์ฉาย 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

53 ผลงาน : อุปกรณ์เปิดปดิฝาถังขยะอัตโนมัต ิ
โดย : นางสาวนันทิตา จันทร์เอียด นางสาวรุ่งไพลิน มติรดี นางสาววรวรรณ อินทสระ นายอรรถโกวิท แสงใส 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

54 ผลงาน : ชุดทดลองมลัตมิิเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน 
โดย : นางสาวนุชสรา ขุนทอง นายศรายุทธ ประดับจันทร์ นายธนชัย แก้วสองเมือง 
หลักสตูร : หลักสูตรสาขาวิชาไฟฟ้า 

อยู่ระหว่างด าเนินการ / ปรับแก้เอกสารยื่นรับรอง 
ประสานนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปกีารศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

ผลการส ารวจข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รุ่นส าเร็จปีการศึกษา 2562 (ส ารวจและใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2563) 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 23.00 น. (ปิดระบบ) อ้างอิงข้อมูลระบบสารสนเทศ : http://studentwork.rmutsv.ac.th/staff  
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รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปกีารศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

ผลการส ารวจข้อมูลคุณภาพบัณฑิต (ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต) รุ่นส าเร็จปีการศึกษา 2562 (ส ารวจและใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2563) 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 23.00 น. (ปิดระบบ) อ้างอิงข้อมูลระบบสารสนเทศ : http://studentwork.rmutsv.ac.th/trader62/index_staff.php 
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รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปกีารศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

ผลการส ารวจข้อมูลคุณภาพบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ รุ่นส าเร็จปีการศึกษา 2562 (ส ารวจและใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2563) 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 23.00 น. (ปิดระบบ) อ้างอิงข้อมูลระบบสารสนเทศ : http://studentwork.rmutsv.ac.th/freelance62/index_staff.php 
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