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สารบัญ 
 

     หน้า 
 

บทสรุปผู้บริหาร           1 
บทน า            4 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามมาตรฐานคุณภาพ     10 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา     12 
ภาคผนวก                    18 
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 บทสรปุผู้บริหาร 
 

     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดตั้งเป็น
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชั ย  เมื่ อวันที่  27  สิ งหาคม พ .ศ .2552 
โดยอาศั ยอ าน าจตามความ ในมาตรา 17  แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ.2548 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการ
บริห ารส่ วน งานภาย ใน ของสถาบั น อุ ดมศึ กษ า 
พ.ศ.2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 และ ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2552 ปัจจุบันมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะฯ มีหน่วยจัดการศึกษา 2 สาขา 
ได้แก่ 1) สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการศึกษา 4 หลักสูตรสาขาวิชา ประกอบด้วย  หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหการ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชา
ไฟฟ้า หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง)  2) สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจัดการศึกษา 2 หลักสูตรสาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 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 าแนกตามระยะเวลาการ
ปฏิบัติ งาน ประจ าปีการศึกษา 2563  จ านวน 41 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ ปฏิบัติหน้ าที่ 
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 และประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยในปีการศึกษา 
2563 มีผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายใน 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 

 

การแปลงผลการประเมนิ ระดับคุณภาพ 
 

 0.00 - 1.50 การด าเนินงาน ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51 - 2.50   การด าเนินงาน ระดับต้องปรับปรุง 
 2.51 - 3.50   การด าเนินงาน ระดับพอใช ้
 3.51 - 4.50   การด าเนินงาน ระดับดี 
 4.51 - 5.00   การด าเนินงาน ระดับดีมาก 
 

โดยมีค่าคะแนนตามมาตรฐานคุณภาพ ดังนี้ 
 

มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้ ผลการประเมนิ ระดับคณุภาพ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3.77 ดี 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผ่าน เป็นไปตาม

มาตรฐาน 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1.83 ปรับปรุง 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3.66 ดี 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 5.00 ดีมาก 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 ดีมาก 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 ดีมาก 
1.7 ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
สู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

5.00 ดีมาก 

1.8 ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

0.61 ปรับปรุงเร่งด่วน 
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มาตรฐาน / ตวับ่งชี ้ ผลการประเมนิ ระดับคณุภาพ 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 5.00 ดีมาก 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5.00 ดีมาก 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.00 ดีมาก 
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 5.00 ดีมาก 
2.4 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค ์
ที่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก 
3.2 ร้อยละผลงานบริการวิชาการ ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และ
พันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน 

5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 ดีมาก 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
4.2 ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการ 
กับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน อีกอย่างน้อย 1 ด้าน 

5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 4.84 ดีมาก 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ ติดตามผลลัพธ์ 
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

5.00 ดีมาก 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 ดีมาก 
5.3 ร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปทีี่บรรลุเป้าหมาย 4.69 ดีมาก 

เฉลี่ย 5 มาตรฐานคุณภาพ 4.58 ดีมาก 
 
 

 แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 
 

1. มีมาตรการเชิงรุกในการพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และเร่งรัดให้
อาจารย์พัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น 

2. มีระบบ กลไก ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและติดตามการพัฒนาคุณภาพของผลงานวิชาการ น าไปสู่การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพมากขึ้น 

3. ควรก าหนดแนวทางและวางแผนการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ของคณะให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม 

4. มีระบบ กลไก ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับและติดตามการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิ

5. ควรจัดท าแผนพัฒนาเพื่อผลักดันการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานของคณะ 
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 บทน า และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  (รัชกาลที่ 9)  
ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 
และพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2548 เล่มที่ 122 
ตอนที่ 6 ก ท าให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นใหม่ 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการเดิม) โดยให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติ ท าการเรียนการสอน การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการใน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2552  
โดยปัจจุบันคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการศึกษา 2 สาขา ประกอบไปด้วย 

 
สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการศึกษา 4 หลักสูตรสาขาวิชา ได้แก่ 
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) 

 
 

 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 
ปรัชญา (Philosophy)    

มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
 

ปณิธาน (Determination)  
มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม 
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วิสัยทัศน์ (Vision)    
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาและ
นักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ 

 
พันธกิจ (Mission) 
 
 1. ผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 

  “ผลิตบัณฑิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วย
  นวัตกรรม” 
 
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 
 

“สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การผลิตที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มได้
อย่างเป็นรูปธรรม” 
 

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

“บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถ ในการแข่งขัน และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” 
 

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 
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เป้าประสงค์ (Objective) 
 

 1. เป็นองค์กรสมัยใหม่ (Modern Organization) 
2. เป็นเสาหลักของภูมิภาค เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
3. พัฒนาก าลังคนเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 

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

 
 

 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) 

  - 
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หลักสูตรสาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

ปวส. ป.ตร ี ป.โท 
* หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
* หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (2 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  (อส.บ.) (2 ปี) 
สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย  (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) 

-  - 

 
 

 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 

 

https://reg.rmutsv.ac.th/regInfo2019
https://reg.rmutsv.ac.th/regInfo2019
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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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 

 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 

 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
 

ประเภทต าแหน่ง (จ านวน/คน) 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

จ้างเหมาบริการ 

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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

 
 

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

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ ตามมาตรฐานคุณภาพ 

 
ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จ าแนกตามตัวบ่งชี้ : 
 

มาตรฐาน 
/ ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ประเมิน 
ตนเอง 

ระดับ 
คุณภาพ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / การด าเนินงาน 

ตัวหาร ร้อนละ / สัดส่วน 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 3.77 ดี 

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 / ข้อ 6 ข้อ 
 

5.00 ดีมาก 

6 ข้อ 

1.6 กระบวนการ 6 ข้อ 
5.00 ดีมาก 

ผลการด าเนินงาน / ข้อ 6 ข้อ 
 

5.00 ดีมาก 

6 ข้อ 

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 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 5.00 ดีมาก 

2.1 กระบวนการ 6 ข้อ 
5.00 ดีมาก 

ผลการด าเนินงาน / ข้อ 6 ข้อ 
 

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 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 

3.1 กระบวนการ 6 ข้อ 
5.00 ดีมาก 

ผลการด าเนินงาน / ข้อ 6 ข้อ 
 

5.00 ดีมาก 

6 ข้อ 

3.2 ผลลัพธ์ 5.00 
ดีมาก 

4.00 100.00 100.00 5.00 ดีมาก 

ค านวณ 4.00 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

มาตรฐาน 
/ ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนน 
ประเมิน 
ตนเอง 

ระดับ 
คุณภาพ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / การด าเนินงาน 

ตัวหาร ร้อนละ / สัดส่วน 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 ดีมาก 

4.1 กระบวนการ 7 ข้อ 
5.00 ดีมาก 

ผลการด าเนินงาน / ข้อ 6 ข้อ 
 

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 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 4.84 ดีมาก 

5.1 กระบวนการ 7 ข้อ 
5.00 ดีมาก 

ผลการด าเนินงาน / ข้อ 7 ข้อ 
 

5.00 ดีมาก 

7 ข้อ 

5.2 กระบวนการ 6 ข้อ 
5.00 ดีมาก 

ผลการด าเนินงาน / ข้อ 6 ข้อ 
 

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 

 
ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จ าแนกตามมาตรฐาน : 
 

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 

 

 
การแปลงผลการประเมนิ ระดับคุณภาพ 
 0.00 - 1.50 การด าเนินงาน ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51 - 2.50   การด าเนินงาน ระดับต้องปรับปรุง 
 2.51 - 3.50   การด าเนินงาน ระดับพอใช ้
 3.51 - 4.50   การด าเนินงาน ระดับดี 
 4.51 - 5.00   การด าเนินงาน ระดับดีมาก 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 
FACULTY OF INDUSTRIAL EDUCATION AND TECHNOLOGY 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ 

 

การสัมภาษณ ์: ผู้แทนผู้สอน 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

การจัดการเรียนการสอน 
1. เน้นการเข้าร่วมกิจกรรมในเวทีต่างๆ ให้รุ่นน้อง

เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติการร่วมกับรุ่นพี ่
2. มีกลยุทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนที่ดีในการ

น าไปสู่การจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาตนเองเพื่อน ามาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 
4. มีการส่งผู้สอนไปฝั่งตัวในสถานประกอบการใน

ช่วงแรก แต่ช่วงหลังก็ปรับเป็นการอบรมแบบ
ออนไลน์ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

5. คณะสนับสนุนในการฝึกประสบการณ์และพัฒนา
ตนเองเองในด้านต่างๆ  

การพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
1. คณะมีแผนและแนวทางในการก ากับติดตาม

อย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันไปสู่การเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

งานวิจัย 
1. มีการสนับสนุนงบประมาณทั้ งภายในและ

ภายนอก 

อาจารย์ใหม่ 
1. มีการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี 

วัสดุ ครุภัณฑ์ 
1. คณะมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียน

การสอนเป็นอย่างดี สะท้อนในสิ่งที่ต้องการ
เพิ่มเติม  

2. มีความพร้อมในระดับดี ครุภัณฑ์และอุปกรณ์มี
จ านวนเพียงพอ รองรับการจัดการเรียนการสอน
ในทุกหลักสูตร  

3. มีแผนในการจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นระยะๆ  
4. มีการใช้ Lab ร่วมกันเช่นโรงฝึกปฏิบัติงาน 

 

1. การท า Lab ร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานเอกชน) เช่น หลักสูตร
ปิโตรเลียมหรือหลักสูตรไฟฟ้า เป็นต้น 

2. ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเป็นที่ปรึกษาทั้งภายใน
และภายนอก  

3. ลดภาระงานเพื่อให้อาจารย์ได้มีเวลาในการท า
ต าแหน่งทางวิชาการ 

4. คณะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีศักยภาพ
เชิงรุก 
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การสัมภาษณ ์: ผู้แทนผู้สอน 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพฒันา 

1. ในส่วนของหลักสูตรไฟฟ้ายังขาดอุปกรณ์ และ
เครื่องมือ 

2. งบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์
ค่อนข้างน้อย 

3. ในสถานการณ์ WFH อาจารย์มีการจัดเตรียมการ
เรียนการสอนตามก าลังของตนเอง คณะควร
สนั บสนุ นหรือ ให้ การช่ วย เหลื อตามความ
เหมาะสม 

4. ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรคอยบริการ
ในห้องปฏิบัติการต่างๆ 

5. อยากให้ผลักดันโปรแกรมต่างๆ ที่มีลิขสิทธิ์ที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน สามารถใช้ได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

6. อยากให้มีห้องส าหรับนักศึกษาสามารถทงานได้
นอกเวลาด้วย 

7. ในส่วนของงานบริหาร หรือการมอบหมายงาน
มายั งผู้ ใต้ บั งคั บบัญ ชา ควรพิ จารณ าตาม
ความส าคัญ อาจให้ เจ้าหน้าที่ควรสนับสนุน
เบื้องต้นก่อน 

8. ภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานสอนค่อนข้าง
เยอะ ควรมีการกระจายไปตามความสามารถของ
แต่ละคนหรือเท่าเทียมกัน 

9. ผู้บริหารต้องดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาให้
ได้มากกว่านี ้

10. ควรมีการจัดสรรวัคซีนให้นักศึกษาที่ออกฝึกงาน
หรืออาจารย์บุคลากร อย่างทั่วถึง 

1. มีการบูรณาการการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน และมีแผน
ในการด าเนินการไว้แล้ว 

2. สร้างเครือข่ายร่วมกันในเครือ มทร. 
3. ควรส่งเสริมให้มีหน่วยวิจัยภายในคณะ 
4. ควรมีการจัดตั้งคลินิคให้ค าปรึกษาด้านการท า

ผลงานทางวิชาการเพื่อน าไปสู่ความเป็นเลิศ 
5. ควรมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรใน

ด้านต่างๆ  
6. คณะมีโครงสร้างที่ทับซ้อนมากเกินไป อาจจะไป

โหลดหรือหนักอยู่ที่บางคน ควรปรับโครงสร้างให้
มีความเหมาะสม 

7. เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนไม่สนันสนุนในบางหน้า
งาน ควรมีการแลกเปลี่ยนหรือปรับการท างานให้
เหมาะสมมากกว่าเดิม 

 

การสัมภาษณ ์: ผู้แทนผูเ้รียน (นักศึกษาปจัจุบัน) 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการ
ให้ค าปรึกษาและดูแลเอาใจใส่ นศ.เป็นอย่างดี 

2. คณะมีการให้ทุน มีการช่วยเหลือนักศึกษาในทุกๆ
ด้าน 

3. มีการปรับวิธีการสอนออนไลน์ได้อย่างด ี

1. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านการอบรม
ออนไลน์ ดังนี ้

2. การเตรียมสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 
3. การอบรมการใช้งานโปรแกรม MS Office หรือ 

Google App 
4. การอบรมการใช้งานโปรแกรม ที่เกี่ยวกับด้าน

ไฟฟ้าและการออกแบบ 
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การสัมภาษณ ์: ผู้แทนผูเ้รียน (นักศึกษาปจัจุบัน) 
5. การอบรมการพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดีย หรือ

การสอนออนไลน ์
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพฒันา 

1. คณะควรมีการเสริมในด้านอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงให้กับอาจารย์ผู้สอน 

2. ควรพัฒนาสื่อวีดีโอการสอนเกี่ยวกับการสาธิตการ
ปฏิบัติการในรายวิชาปฏิบัต ิ

3. ควรจัดพื้นที่ส าหรับการอ่านหนังสือ หรือห้อง
ส าหรับการติว 

4. ควรมีห้องคอมพิวเตอร์ให้บริการศึกษาของคณะ 
เพื่อการศึกษาด้วยตนเอง 

1. การจัดหาอุปกรณ์ การเรียน การสอนให้เพียงพอ
ต่อจ านวนนักศึกษา 

2. การสนับสนุนส่งเสริมให้ในการจัดท า วีดีโอ การ
สอนเกี่ยวกับการปฏิบัติการ เช่น การจัดพื้นที่ใน
การจัดท าวีดีโอ สนับสนุนอุปกรณ์ และให้ความรู้
แก่อาจารย์ 

 

 

การสัมภาษณ ์: ผู้แทนผูส้ าเร็จการศึกษา (บัณฑิต) 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. ประทับใจในอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ในหลักสูตร
สอนดี/อาจารย์เป็นกันเอง สามารถให้ปรึกษาได้
ทุกเรื่อง 

2. สิ่ งที่ ได้ เรียนรู้จากหลักสูตรส่ งผลให้บัณฑิ ต
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตามศาสตร์นั้น 
ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพฒันา 
1. อุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะทาง ที่ทันสมัย ตรง

ตามศาสตร์ นั้นๆ 
2. ลดรายวิชาที่ เป็นภาคทฤษฎี เพิ่มรายวิชาใน

ภาคปฏิบัต ิ
3. บัณฑิตมีทักษะค่อนข้างน้อย ในการใช้อุปกรณ์ 

เครื่องมือ ที่ทันสมัย ตรงตามศาสตร์ นั้น 

1. การจัดให้มี และสอนให้ใช้ อุปกรณ์และเครือ่งมือ
ที่ทันสมัย ตรงตามศาสตร์ นั้น  

2. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการ 

3. เพิ่มรายวิชาทางด้านชีพเฉพาะทาง 
4. ลดรายวิชาที่เป็นภาคทฤษฎี เพิ่มรายวิชาใน

ภาคปฏิบัติ 
 

การสัมภาษณ ์: ผู้แทนผูใ้ช้ผูส้ าเร็จการศึกษา (ผู้ใช้บัณฑิต) 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. บัณฑิตมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1. ก าหนดนโยบาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
บัณฑิตมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
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การสัมภาษณ ์: ผู้แทนผูใ้ช้ผูส้ าเร็จการศึกษา (ผู้ใช้บัณฑิต) 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพฒันา 

1. บัณฑิตมีทักษะค่อนข้างน้อย ในการใช้อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ที่ทันสมัย ตรงตามศาสตร์นั้น 

1. การจัดให้มี และสอนให้ใช้ อุปกรณ์และเครือ่งมือ
ที่ทันสมัย ตรงตามศาสตร์ นั้น  

2. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการ 

3. เพิ่มรายวิชาทางด้านชีพเฉพาะทาง 
4. ลดรายวิชาที่เป็นภาคทฤษฎี เพิ่มรายวิชาใน

ภาคปฏิบัติ 
 

การสัมภาษณ ์: ผู้แทนสายสนับสนนุ 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี มี
สิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน 

2. มีการท างานเป็นทีม บรรยากาศการท างานเป็น
กันเอง เสมือนครอบครัว 

3. มี การส่ งเสริมการน าระบบสารสน เทศมา
ประยุกต์ใช้กับงาน และสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรและการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การ าน าเทคโนโลยีดิจทิัลมาใช้ในการท างาน 

4. มีการสนับสนุนการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานทุก
หน้างาน 

5. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารคณะและพร้อม
สนับสนุน และแก้ปัญหาให้กับบุคลากร 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพฒันา 
1. ประสิทธิภาพของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในพื้นที่

ท างานของคณะ 
2. การสนับสนุอุปกรณ์ส าหรับ WFH  
3. การสนับสนุนเวลาและพื้นที่สร้างสรรค์งาน 
4. การสนับสนุนความก้าวหน้าและความมั่นคงทาง

อาชีพ 
5. การสนับสนุนสวัดิการอย่างครอบคลุม 

1. ควรเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ให้ครอบคลุมและมีความเสถียร เพื่อรองรับการ
ท างานผ่านระบบดิจิทัลในทุกพื้นที่ของคณะ  

2. ควรบริหารจัดการหรือสนับสนุน อุปกรณ์ส าหรับ 
WFH ให้กับบุคลากรที่ยังขาดความพร้อมในด้าน
อุปกรณ์การท างาน รวมถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เพื่อสามารถปฏิบัติงานแบบ WFH ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

3. ควรสนับสนุนวัฒนธรรมการท างานที่เปิดโอกาส
ให้มีเวลา พื้นที่ในการคิดสร้างสรรค์ หรือพัฒนา
งาน เสมือนภาคเอกชน เช่น เวลาอิสระในการ
สร้างสรรค์งาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

4. ควรสนับสนุนความก้าวหน้าและความมั่นคงทาง
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อาชีพให้บุคลากรสายสนับสนุนที่ยังไม่ได้รับการ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

5. ควรสนับสนุนสวัสดิการให้ครอบคลุมกับบุคลากร
ทุกระดับ เช่น สวัสดิการบ้านพัก หรืออื่นๆ 

 
 

 วิเคราะห์จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเดน่ และจุดทีค่วรพัฒนา 
 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
  

จุดเด่น : 1. การจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะให้ นศ.มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม 
2. การสื่อสารข่าวสารจากคณะไปยังหลักสูตร  โดยมีการสร้างทีมงานอาจารย์ใน

หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาการสื่อสารไปยัง นศ. 
3. นักศึกษามีความสามารถในการเขียนโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนในการพัฒนา

นวัตกรรม สสส. 
แนวทางเสริมจุดเด่น : 1. การประเมินกิจกรรมนักศึกษาควรประเมินผลลัพธ์ ตาม TQF 5 ด้าน 

2. การส่งเสริมการจัดกิจกรรม Focus group เพื่อประเมินผลลัพธ์ของคุณลักษณะ
ของ นศ.ที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์แต่ละหลักสูตร 

จุดที่ควรพัฒนา : 1. การพัฒนาภาษาอังกฤษของอาจารย์ด้วยโปรแกรม Speexx  
2. การส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

แนวทางการพฒันา : 1. ควรมีการก ากับติดตามการพัฒนาภาษาอังกฤษของอาจารย์ผ่านโปรแกรม Speexx 
2. ควรมีระบบการส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และมีการ

ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
  

จุดเด่น : 1. ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกเพิ่มขึ้น 
2. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับที่หลากหลาย 

แนวทางเสริมจุดเด่น : 1. ควรส่งเสริมกระบวนการยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานตามพันธกิจ 4 ด้าน อย่างเป็น
ระบบทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

2. ควรมีฐานข้อมูลสนับสนุนการท าวิจัย เช่น ห้องปฏิบัติการต่างๆ  
3. สนับสนุนระบบในการขอสิทธิบัตรและจดอนุสิทธิบัตรให้กับหน่วยงาน 
4. ควรมีศาสตราจารย์ อาคันตุกะมาให้ความรู ้
5. ควรส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยวิจัยของคณะ 
6. ควรส่งเสริมให้มีระบบให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย (คลินิกวิจัย) 
7. ควรมีกลไกส่งเสริมการตั้งคณะกรรมการวิจัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา

งานวิจัยอย่างเป็นระบบ 
จุดที่ควรพัฒนา : 1. ระบบกลไกพี่เลี้ยงนักวิจัย หน่วยวิจัย เพ่ือการด าเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรมีการอบรมให้ความรู้ เช่น การเขียนข้อเสนอกโครงการวิจัย การตีพิมพ์ ด้าน
การจดทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับนักวิจัย 

แนวทางการพฒันา : 1. จัดให้มีระบบพี่เลี้ยงในการท าผลงานทางวิชาการ (ผศ. แนะน า อาจารย์, รศ. 
แนะน า ผศ., ศ. แนะน า รศ.) 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
  

จุดเด่น : 1. มีกลไกส่งเสริมกระบวนการให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างเป็นระบบ 
เช่น คณะกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ของคณะ กลไกการพัฒนา
หลักสูตรการจัดอบรมเพื่อก่อให้เกิดรายได้ และผ่านกลไกความร่วมมือทางวิชาการ 

2. มีกลไกการบริการแบบให้เปล่าที่ลดจากใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัย โดยร่วม
ขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

แนวทางเสริมจุดเด่น : 1. การออกแบบและปรับปรุงโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ให้ยืดหยุ่นต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และส่งเสริมการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนที่
ได้วางไว ้

จุดที่ควรพัฒนา : - 
แนวทางการพฒันา : - 

  

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
  

จุดเด่น : 1. มีโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในหลายมิติ ทั้ง
ด้านศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

แนวทางเสริมจุดเด่น : 1. ควรเพิ่มมิติการประเมินความส าเร็จของโครงการในแผน ในมิติเชิงคุณภาพเพิ่มเติม 
เพื่อสามารถน าผลเชิงคุณภาพมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินโครงการ หรือ
ปรับปรุงแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา : - 
แนวทางการพฒันา : - 

  

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
  

จุดเด่น : 1. ระบบการจัดการความรู้และการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งมิติระบบความคิด 
Content และรูปบบการสกัดองค์ความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้ 

2. น าระบบกลไกเรื่องวงจรคุณภาพมาใช้เป็นกลไกการประกันคุณภาพได้เป็นอย่างดี 
3. มีสารสนเทศที่อย่ในรูปแบบ Digital สนับสนุนการด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา ในทุกมิติ 
แนวทางเสริมจุดเด่น : - 

จุดที่ควรพัฒนา : 1. การก ากับติดตามการด าเนินการจาก Improvement Plan 
แนวทางการพฒันา : 1. ควรมีการก ากับติดตามการด าเนินการจาก Improvement Plan ที่ได้วางแผนการ

ด าเนินการ (5.2) 
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ภาคผนวก 
ค าสั่งแต่งต้ังผู้เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 

และ ก าหนดการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
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