
 

 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
Internal Quality Audit: IQA 

ปีการศึกษา 2557 
( 1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 

 
 

 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
 
 

 
 
วันที่ประเมิน 10 – 11 กันยายน 2558 

 

ส าหรับผูป้ระเมินระดับคณะ 



 

 

(ลงนามแลว้) 

(ลงนามแลว้) 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  ประจ าปีการศึกษา 2557 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2557  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 

ลงนาม................................................................................ประธานกรรมการ  
(..........................................................................) 

 
                                                      

ลงนาม................................................................................กรรมการ  
(..........................................................................) 

 

ลงนาม...................................................................... ..........กรรมการ 
        (..........................................................................) 
 

ลงนาม................................................................................กรรมการ  
        (..........................................................................) 

 
                                                      

ลงนาม................................................................................กรรมการและเลขานุการ 
(..................................................................... .....) 

 
                                                      

 
 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 
 

หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร              
บทน า              1 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ         3 
การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ         8 
จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมินรายองค์ประกอบ     8  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาตาม

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน 
โดยด าเนินการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ตามองค์ประกอบคุณภาพ
จ านวน 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย องค์ประกอบที่ 3: 
การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 5: การบริหาร
จัดการ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบ Srivijaya จ านวน 11 ตัวบ่งชี้  

ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบและองค์ประกอบ Srivijaya พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 
3.52 อยู่ในระดับดี  โดยด้านปัจจัยน าเข้า (Input) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 1.83 อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
ด้านกระบวนการ (Process) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.14 อยู่ในระดับพอใช้ และด้านผลผลิต (Output) มีค่า
คะแนนเฉลี่ยที่ 1.04 อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน องค์ประกอบ Srivijaya มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.82 อยู่
ในระดับดีมาก  โดยมีค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 1.27 อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

ในปีการศึกษา 2557  คณะมีผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมเฉลี่ย 1.74 คะแนน อาจารย์ มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ร้อยละ 10 และด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรอง
ศาสตราจารย์ ร้อยละ 6.67 คณะมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ร้อยละ 
23.583  
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  

1. อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนน้อย 
2. ควรวางแผนอัตราก าลังของอาจารย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือให้ FTES สอดคล้องกับ

มาตรฐาน 
3. ควรน าผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
4. ควรก าหนดช่องทางการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าให้หลากกลายและทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
5. การพัฒนาแผนกิจกรรมนักศึกษาควรมีกรอบก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนกิจกรรมนักศึกษา 

โดยก าหนดKPI ให้สอดคล้องกับ TQF ทั้ง 5 ด้าน นโยบาย 3D และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย และควรน าผลกิจกรรมมาวิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการ อันจะน าไปสู่
การพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาต่อไป 
 
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.27 อยู่ในระดับพอใช้ 
คณะมีผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ใน

ระดับดีมาก มีเงินสนับสนุนงานวิจัย เฉลี่ย 53,600.36 บาทต่อคน มีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
ร้อยละ 2 
 
 



 

 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  
 ผลงานวิจัยของอาจารย์มีจ านวนน้อย จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส่วน
ใหญ่เป็นทันสนับสนุนภายใน ส่วนทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกไม่มี ดังนั้นควรมีแผนกลยุทธ ในการ
สนับสนุนส่งเสริมอย่างชัดเจนและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 
 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3 อยู่ในระดับพอใช้ 
 คณะมีผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับพอใช้  
สรุปผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  
 มีการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องและมีชุมชนได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งแตก่ารด าเนินงาน
ควรมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนในภาพรวมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5 อยู่ในระดับดีมาก 
คณะมีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับดีมาก 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
 มีการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3 อยู่ในระดับพอใช้ 

คณะมีผลการด าเนินงานด้านการบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่ม
สถาบัน อยู่ในระดับพอใช้ 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
1. การพัฒนาแผนกลยุทธ์ควรด าเนินการคือ 
     1.1 กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์ควรเป็นแบบสื่อสารสองทาง 
     1.2                                              ์ 
2. การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินควรจัดท าเป็นสารสนเทศเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้ใน
การตัดสินใจบริหารงาน 
3. การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงควรด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและก ากับติดตามให้การ
บริหารความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงลดลง 
4.                                 ควรรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้น าความรู้มา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
5.เพ่ือให้สามารถสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ในการก ากับติดตามคุณภาพของหลักสูตรควร จัดท า
ระบบและกลไกในการขับเคลื่อนให้ชัดเจน มีการการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การน าผลไปพัฒนาให้
หลักสูตรมีคุณภาพต่อไป 
 



 

 

 
องค์ประกอบ Srivijaya 

คณะมีการด าเนินกิจกรรม 5ส โดยมีผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ของคณะ คิดเป็นร้อยละ 84.96 
คณะมีการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพ่ือท้องถิ่น จ านวน 2 เรื่อง และมีการสืบสานโครงการพระราชด าริโดย
ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 4 ข้อ คณะมีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน คณะมีการบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี ตามนโยบายรัฐ ครบถ้วนตามมาตรฐาน 5 ข้อ โดยมี
กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ด้าน 
 
แนวทางพัฒนาเร่งด่วน  
1. การพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
2. การส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
3. การวางแผนอัตราก าลังของอาจารย์ เพื่อให้ FTES สอดคล้องกับมาตรฐาน
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บทน า 
 
ประวัติความเป็นมาของคณะหรือวิทยาลัย (โดยสังเขป) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย  ตามประกาศของ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 และ ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 
24 กรกฎาคม 2552  
  คณบดีคนปัจจุบัน  คือ  นายขจรศักดิ์  พงศ์ ธนา มีหน่ วยการ เรี ยนการสอน 5 สาขา ได้ แก่  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตเลียม (เปิดสอนปีการศึกษา 2558) มี
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 30 คน มีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 2 คน อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 28  คน มีบุคลากร
สายสนับสนุนทั้งสิ้น 17 คน ในปีการศึกษา 2557 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) 3 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 1 หลักสูตร ได้แก่ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 942 คน มีจ านวนนักศึกษาแรกเข้า 244 คน มี
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 24 คน 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

             ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

               ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต                                                                         1.27 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม  

3.00 
คะแนน 

 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุก
หลักสูตร 6.94 

1.74 
1.74 

 
การด าเนินงานต้องปรับปรุง จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดที่คณะ

รับผิดชอบ 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
20 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 3 

X100 
ร้อยละ 
10 

1.25 
 

การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 30 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
40 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 2 

X100 
ร้อยละ 
6.67 

0.56 
 

การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 30 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

น้อยกว่า
หรือ

เท่ากับ 
ร้อยละ 

10 
 

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – 
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

23.583 -
20 

X100 
ร้อยละ 
17.92 

1.04 
 

 
 
 

การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่อ
จ านวนอาจารประจ าตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

20 

           



2 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

             ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

               ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข้อ 
 

มีผลการด าเนินการ 4 ข้อ 3 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ 0 ข้อ 

0 
การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 3.27 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

6 ข้อ 
 

 
มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 5 

 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

15,000 
บาทต่อคน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จาก
ภายในและภายนอก 1,500,810 53,600.

36 
4.47 

 

 
การด าเนินงานระดับดี จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวจิัย 28 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ร้อยละ 

20 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 0.60 

X100 
ร้อยละ 
2.00 

0.33 
 

การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวจิัย
ทั้งหมด 30 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 3 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 

6 ข้อ 
 

มีผลการด าเนินการ 4 ข้อ 
3 

การด าเนินงานระดับพอใช้ 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 การด าเนินงานระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุ 7 ข้อ มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 5 การด าเนินงานระดับดีมาก 



3 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

             ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

               ตัวหาร 

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 3 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 
 

มีผลการด าเนินการ 3 ข้อ 
(ระบุข้อทีด่ าเนินการ ข้อ 1, ข้อ 4 และ ข้อ 7) 3 

 
การด าเนินงานระดับพอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

6 ข้อ 
 

มีผลการด าเนินการ 3 ข้อ 
3 

       การด าเนินงานระดับพอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ สกอ. 2.41 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
องค์ประกอบที่ Srivijaya 1 กิจกรรม 5ส 5 การด าเนินงานระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 1.1 การมีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรม 5ส ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 

5 ข้อ 
 

มีผลการด าเนินการ 5 ข้อ 5 
 

การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ Srivijaya 2 อัตลักษณ์ของ มทร.ศรีวิชัย 4.80 การด าเนินงานระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.1 ระบบกลไก
พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลให้เป็นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ (Hands-on) 

5 ข้อ 

 
มีผลการด าเนินการ 5 ข้อ 

5 

 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.2 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ใช้ทักษะที่มี

5 ข้อ มีผลการด าเนินการ 5 ข้อ 5 
 

การด าเนินงานระดับดีมาก 



4 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

             ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

               ตัวหาร 

เทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology 
Based Education-Training) 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.3 มีระบบและ
กลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ 
(Professional Oriented) ให้กับ
นักศึกษา 

5 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ 5 ข้อ 

5 

 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.4 งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญา
ท้องถิ่นหรือเพ่ือท้องถิ่น 

ร้อยละ 0 

ผลรวมของโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพือ่
ท้องถิ่น 

3  

X100 

ร้อยละ 
33.33 5 

 
การด าเนนิงานระดับดีมาก 

จ านวนโครงการวิจัยทั้งหมด 6 

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.5 การสืบสาน
โครงการพระราชด าริ   

5 ข้อ มีผลการด าเนินการ 4 ข้อ 
4 
 

การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบที่ Srivijaya 3 คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน 4.67 การด าเนินงานระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.1 มีระบบและ
กลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

5 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ 4 ข้อ 

4 
การด าเนินงานระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.2 ระดับ
ความส าเร็จในการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการ 
 

5 ข้อ 

มีผลการด าเนินการ 5 ข้อ 

5 

 
การด าเนินงานระดับดีมาก 



5 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

             ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

               ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.3 ร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 

85 

จ านวนผู้รับบริการที่มี
ความพึงพอใจในระดับดี 
(3.51) ขึ้นไป (คน) 

 73  
 

X100 

 
 

ร้อยละ 
100 

5 

 
 

การด าเนินงานระดับดีมาก จ านวนผู้รับบริการที่
ตอบแบบส ารวจความ
พึงพอใจทั้งหมด (คน) 

73 

องค์ประกอบที่ Srivijaya 4 สถานศึกษา 3 ดี (3D) 5 การด าเนินงานระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 4.1 การบริหาร
จัดการสถานศึกษา 3 ดี   

5 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ 5 ข้อ 

5 
        การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 4.2 ผลที่เกิดกับ
ผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ 
เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ัง 3 ด้าน   

3 ด้าน 

 
 

มีผลการด าเนินการ 3 ด้าน 
     5 

 
 

การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ Srivijaya 4.82         การด าเนินงานระดับดีมาก 
 
 
 



1 

 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
องค์ 

ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O คะแนน

เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 2.85 3.00 1.74 1.27 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
2 3 4.47 5.00 0.33 3.27 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3 1 - 3 - 3 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
4 1 - 5 - 5 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 2 - 6 - 3 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
รวม 13 1.83 3.14 1.04 2.41 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
ผลการประเมิน การด าเนินงาน

ต้องปรับปรุง 
การ

ด าเนินงาน
ระดับพอใช ้

การด าเนินงาน
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

  

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เปน็ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
 
1. ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
การก าหนดนโยบายการพัฒนางานวิจัย  

2. ผลการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

องค์กรขนาดเล็กท าให้การจัดการบริหารงานง่าย 
สะดวก และทั่วถึง 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
การเพ่ิมสายสนับสนุนสาขาหรือหลักสูตร  
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3. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 

ควรมีการปรับเปลี่ยนงานให้สายสนับสนุนได้ท างาน
แทนกันได้ เช่น ระบบเวียนการปฏิบัติงาน 

- 

 
4. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
การเรียนการสอนเน้นทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
ควรเพิ่มจ านวนห้องเรียนและสื่ออุปกรณ์การสอนใน
บางหลักสูตร 

- 

 
5. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
  

1. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง 

 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

บัณฑิตมีทักษะการปฏิบัติงานสูงมากและได้รับการ
ยอมรับจากสถานประกอบการ/นายจ้าง 

ควรเพิ่มทักษะด้านIT 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
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ผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกและด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีน้อย 
2. ควรวางแผนอัตราก าลังของอาจารย์ เพื่อให้ 
FTES สอดคล้องกับมาตรฐาน 
3. ควรน าผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
4. ควรมีช่องทางการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
ศิษย์เก่า 
5. การพัฒนาแผนกิจกรรมนักศึกษาควรมีกรอบ
ก าหนดนโยบายในการจัดท าแผนกิจกรรมนักศึกษา 
โดยมี KPI และให้สอดคล้องกับ TQF ทั้ง 5 ด้าน 
นโยบาย 3D และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัย และควรน าผลกิจกรรมมา
วิเคราะห์การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาต่อไป 

 

 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีระบบสารสนเทศส่งเสริมงานวิจัย  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
ผลงานวิจัยของอาจารย์มีน้อย 
ไม่มีทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยน้อยกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 

 
 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีการบริการวิชาการอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
ควรมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน
ในภาพรวม 
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องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
ควรด าเนินการกิจกรรมให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้  

 
 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. การพัฒนาแผนกลยุทธ์ควรด าเนินการคือ 
     1.1                                              ์ 
     1.2 กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์ควรเป็นแบบสื่อสารสองทาง 
2. การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินควรจัดท าเป็นสารสนเทศ
เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจบริหารงาน 
3. ความเสี่ยง 

3.1  การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงควรด าเนินการโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

4. การจัดการความรู้ 
4.1                                                    

5.2 ระบบและกลไกการก ากับการด าเนินงานคุณภาพหลักสูตรขาด
การก ากับติดตามคุณภาพ การตรวจสอบน าไปสูการน าผลไปพัฒนา 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการ 
ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

ณ ห้องประชุมส านักงานคณบดีชั้น ๒ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ 

เวลา ภารกิจ 
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน 
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบที่ ๔ และ ๕ 
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. - สัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน 
- สัมภาษณ์ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
- สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ/นายจ้าง 

๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. - ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
- สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
- จัดท ารายงาน 

๑๖.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. น าเสนอผลการตรวจประเมินต่อคณะ 

เวลา ภารกิจ 
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน 
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. - เปิดประชุม 

- ประธานคณะกรรมการประเมิน ฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพภายใน 
แนะน าสมาชิก และชี้แจงตารางการตรวจประเมิน 
- คณบดีบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของคณะฯ 
- สัมภาษณ์เชิงนโยบาย ภายในคณะฯ 

๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบที่ ๑ 

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบที่ ๒ 

๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. - สัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงาน 
- สัมภาษณ์ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน 
- สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน 

๑๖.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ประชุมสรปุผลการด าเนนิงานของวันแรก 
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การสัมภาษณ์ 
ผู้บริหาร 
จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดเด่น 

- การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
- การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
- การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
- การปรับพื้นฐานทางด้านช่างอุตสาหกรรมแก่นักศึกษา 
- การท าความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
- การเปิดหลักสูตรเพ่ิมเติม การเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิต 
- การเปิดศูนย์อบรมอาจารย์ใหม่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน 
- การบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ 
- การส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและเผยแพร่ผลงาน 

 
อาจารย ์
จุดเด่น             

-                      มีการจัดสรรภาระงานอย่างชัดเจน 
- องค์กรมีขนาดเล็ก ท าให้การบริหารงานได้สะดวกรวดเร็วและท่ัวถึง 

จุดที่ควรพัฒนา 
- คณะควรมีมาตรการในการพัฒนาบุคลากร เช่น การท าผลงานทางวิชาการ 
- ควรเพิ่มสายสนับสนุนในระดับหลักสูตร สาขา 
- ควรมีการสนับสนุนช่องทางในการพัฒนางานวิจัย เช่น มีมาตรการกระตุ้นให้เพ่ิมผลงานวิจัย มีพ่ีเลื้ยง

นักวิจัย ควรอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 
- ควรมีการประชุมบุคลากรทุกคนร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2ครั้ง 

 
นักศึกษาปัจจุบัน 
จุดเด่น             

- จบแล้วมีงานท าแน่นอน 
- การเรียนการสอนเน้นทฤษฎีและปฏิบัติและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้ 
- อาจารย์สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี ให้ค าปรึกษาได้ดีใกล้ชิด 
- อาจารย์เข้ามาดูแลงานสโมสรนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
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จุดที่ควรพัฒนา 
- ควรเพิ่มจ านวนห้องเรียน 
- ควรเพิ่มกิจกรรมพัฒนาชุมชน เพื่อฝึกทักษะทางวิชาชีพ ในช่วงปิดเทอม 
- ภาระงานอาจารย์มากท าให้ได้เรียนน้อย 
- ห้องสมุดมีหนังสือไม่เพียงพอ 
- ที่จอดรถไม่เพียงพอ ไม่มีผู้ดูแล 
- ควรมีการประชุมบุคลากรทุกคนร่วมกัน 
- ควรมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเพ่ิมเติม 
- ควรมีคอมพิวเตอร์นอกห้องเรียน 
- ควรปรับปรุงระบบลงทะเบียนของส านักวิชาการและงานทะเบียน 
- การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ยังล่าช้า 
- ควรมีกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิชาชีพให้มากขึ้น 
- ควรกระจายเวลาในการท ากิจกรรมไม่ควรให้กระจุก 

 
สายสนับสนุน 
  ข้อเสนอแนะ  

- ควรมีการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนางานของคณะ 
- ควรเพิ่มธุรการวันธรรมดาเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 
- ควรมีการปรับเปลี่ยนงานเพ่ือให้สายสนับสนุนท างานได้ทุกงาน 
- การปรับเปลี่ยนต าแหน่งความเชี่ยวชาญของงานยังไม่ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 
 


