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สารบัญ 
 

หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร 
บทน า 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร  
 
    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จัดตั้งเป็น
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่  27 
สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2552 และ ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 โดยสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 
 คณบดีคนปัจจุบัน คือ ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ มีหน่วยการเรียนการสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่  
1.สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มี 3 หลักสูตรสาขาวิชา คือ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดย
ในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการจัดการศึกษาในหมวดวิชาชีพครู  และหมวดวิชา
เฉพาะ 2.สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 2 หลักสูตรสาขาวิชา คือ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
และหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (เปิดสอนปีการศึกษา 2558)  มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 39 
คน มีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 1 คน อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 38 คน มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น 14 คน ใน
ปีการศึกษา 2561 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร และระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1 
หลักสูตร มีนักศึกษาใหม่ จ านวน 181 คน นักศึกษาทั้งหมด จ านวน 936 คน และนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 197 คน 
 ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ พบว่า ผลการประเมิน
ในภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบอยู่ในระดับคุณภาพดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.81  โดยด้านปัจจัยน าเข้า (Input)  
อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 2.59 ด้านกระบวนการ (Process) อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.71   และด้านผลผลิต (Output) อยู่ในระดับคุณภาพ ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.06 โดย
มีค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 
 
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

สรุปผลการประเมินทุกองค์ประกอบ เท่ากับ 3.81 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 3.70 อยู่ในระดับดี 
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ 3.10 อยู่ในระดับพอใช้ 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับพอใช้ 
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

 องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

  



 

 

 

 
  
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
 ผลการประเมิน : 3.70 ระดับคุณภาพ ดี ในปีการศึกษา 2561 มีผลการด าเนินงานขององค์ประกอบ
ที ่1 ดังนี้ 
 1. ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลการประเมิน 3.55 
 2. อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ผลการประเมิน 1.92 
 3. อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผลการประเมิน 1.71 
 4. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ผลการประเมิน 5.00 
 5. การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลการปนะใน 5.00 
 6. กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผลการด าเนินงาน 6 ข้อ ผลการประเมิน 5.00 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  

1. ควรเร่งพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เพื่อให้ได้ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเอก  
3. ควรมีกิจกรรมเสริมทักษะและเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
ผลการประเมนิ : 1.71 ระดับคุณภาพน้อย ในปีการศึกษา 2561 มีผลการด าเนินงานของ

องค์ประกอบที่ 2 ดังนี้ 
1. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

และนักวิจัยประจ า 20,955.26 
3. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า 15.38 
 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  

1.  ควรพัฒนางานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ในการตีพิมพ์ในวาราสารวิชาการ TCI ฐาน 1 มากข้ึน 
2.   ควรพัฒนาการน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติมากขึ้น 

 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 

ผลการประเมิน : 3.00 ระดับคุณภาพพอใช้  ในปีการศึกษา 2561 มีผลการด าเนินงานของ
องค์ประกอบที่ 3 ดังนี้ 
 1. การบริการวิชาการแก่สังคม มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  

1. ควรจัดการให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้และบริการวิชาการแบบให้เปล่าที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน ใช้ประโยชน์ได้และก่อให้เกิดความยั่งยืน 

 
 
 



 

 

 

องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการประเมิน : 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก ในปีการศึกษา 2561 มีผลการด าเนินงานของ

องค์ประกอบที่ 4 ดังนี้ 
1. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 

1. สนับสนุนให้มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

ผลการประเมิน : 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก ในปีการศึกษา 2561 มีผลการดาเนินงานของ
องค์ประกอบที่ 4 ดังนี้ 

1. การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน มีการด าเนินการ 7 
ข้อ 

2. ระบบก ากับประกันคุณภาพหลักสูตร มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
1.  ควรปรับปรุงแนวทางการบริหารความเสี่ยง  การผลิตบัณฑิต การก ากับติดตามการด าเนินงานตาม

แผนการบริหารงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
2. ควรยกระดับแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีการก าหนดตัว

บ่งชี้ความส าเร็จของแผน ทั้งในแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น ซึ่งต้องมีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะอย่างเป็นระบบ  

3. ควรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพคณะโดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความรู้ให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม  
 
แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 3 – 5 ข้อ  

1. ควรเร่งพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เพื่อให้ได้ต าแหน่งทางวิชาการ 
2. ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเอก  
3. ควรปรับปรุงแนวทางการบริหารความเสี่ยง  การผลิตบัณฑิต การก ากับติดตามการด าเนินงานตาม

แผนการบริหารงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  



 

 

 

บทน า 
 
   ประวัติความเป็นมาของคณะหรือวิทยาลัย (โดยสังเขป) 
   
            คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จัดตั้งเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 และมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2552 และ ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554  
  ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
1. ปรัชญา (Philosophy) 
 มืออาชีพด้านนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
 
 2. ปณิธาน (Determination) 
 มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม 
 
 3. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษา 
และนักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 
เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ 
 
4. พันธกิจ (Mission) 
 1. ผลิตก าลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 



 

 

 

             2.1 ผลิตบัณฑิตครูวิชาชีพและนักเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศด้วยนวัตกรรม 
            2.2 สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
            2.3 บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถ ในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 
             2.4 อนุรักษ์ สืบทอด บูรณาการ การท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและชาติโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน 
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ระดับคุณภาพ 
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 

 

             ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

               ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต                                                                         3.70 ดี 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม   

ผลรวมของค่าคะแนน
ประเมินของทุกหลักสูตร 17.75 

3.55 3.55  จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดที่
คณะรับผิดชอบ 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก  

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 6 

X100 15.38 1.92  จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ
ทั้งหมด 39 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่
มีต าแหน่งทางวิชาการ 8 

X100 1.71 1.71 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ
ทั้งหมด 39 



 

 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ระดับคุณภาพ 
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 

 

             ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

               ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

 

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็ม
เวลาต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าที่เป็นจริง – สัดส่วน
จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาตอ่
จ านวนอาจารย์ประจ าตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

23.19-30 

X100 
ร้อยละ  

- 22.70 
5.00 

 

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็ม
เวลาต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

30 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

 
มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 

5.00 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

 
มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 

5.00 
 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 1.75 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

 
มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 

5.00 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์  

จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยฯ จากภายในและ
ภายนอก 

796,300 20,955.2
6 

1.75 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยั 38 



 

 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ระดับคุณภาพ 
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 

 

             ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

               ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 

6.6 
X100 15.38 2.56 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยัทั้งหมด 39 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 3.00 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 
 

 
มีผลการด าเนินการ 4 ข้อ 

 
 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 

5.00 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะ
เพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ 

 

มีผลการด าเนินการ 7 ข้อ 
(ข้อที่ด าเนินการ ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5, ข้อ 6และ

ข้อ 7) 
5.00 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

 
มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 

5.00 
 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ สกอ. 3.81 ดี 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

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 2.88 5.00 3.55 3.70 การด าเนินงานระดับดี 
2 3 1.75 5.00 2.56 3.10 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3 1 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
4 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
5 2 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

รวม 13 2.59 4.71 2.98 3.81 การด าเนินงานระดับดี 
ผลการประเมิน การ

ด าเนินงาน
ระดับดี 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

  

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
 
จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
 
1. ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1.  - 

 

2. ผลการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. ครุภัณฑ์มคีวามพร้อมและจ านวนที่เพียงพอ
กับนักศึกษา 
 
 
 

- 



 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรเพิ่มจ านวนอาจารย์ประจ าในหลักสูตร 

เพ่ือลดภาระงานของอาจารย์ 
 

 
3. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง เ พ่ื อ น ร่ ว ม ง า น มี

ความสัมพันธ์ที่ดี 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรสร้างความเข้าใจในเรื่องทิศทางของ

แผนระยะยาวให้บุคลากรทุกคนเข้าใจมาก
ขึ้น 

2. ควรจัดท า KM ร่วมกัน 

 

 
4. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. สามารถเข้าถึงอาจารย์ได้ง่าย 
2. รุ่นพี่รุ่นน้องมีความใกล้ชิดกันด ี
3. อาจารย์สอนเข้าใจง่าย 
4. สถานที่เรียนใกล้บ้าน 

 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. อินเตอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยไม่เสถียร 
2. ควรมีการฝึกปฏิบัติทักษะให้มากข้ึน 
3. อยากให้มีการศึกษาดูงานนอกสานที่มากข้ึน 

 

- 

 
5. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
  



 

 

 

6. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
  

 

ผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
-  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ ต้องมีมาตรการเชิงรุกในการ
พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
และเร่งรัดให้อาจารย์พัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น 

กิจกรรมเชิญรุ่นพ่ีร่วมพบปะรุ่นน้องและ
เสวนาเพ่ือการเตรียมความพร้อมการท างาน
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 

1.   ควรพัฒนางานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ในการ
ตีพิมพ์ในวาราสารวิชาการ TCI ฐาน 1 
มากขึ้น 

2.   ควรพัฒนาการน าเสนอผลงานในระดับ
นานาชาติมากขึ้น 

3. การพัฒนาคุณภาพของผลงานวิชาการ 
น าไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี
คุณภาพมากขึ้น 

4. การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน 
5. ส่งเสริม พัฒนา ผลักดันให้เกิดเครือข่ายวิจัย 

ที่สามารถของบสนับสนุนจากภายนอก
มหาวิทยาลัยได้ 

6. ควรจัดตั้งหน่วยวิจัยของคณะ 

 

 
 



 

 

 

 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
-  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1.  ควรก าหนดแนวทางและวางแผนการ

บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ของคณะ 
2. ก าหนดนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนบูรณาการ

การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

 

 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
-  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
      ก าหนดนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนบูรณาการ 
     การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็น 
     รูปธรรม 

 

 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรยกระดับแผนบริหารและพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของ
แผน ทั้งในแผนระยะยาวและแผนระยะสั้น 
ซึ่งต้องมีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะอย่างเป็นระบบ  

2. ควรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพคณะโดยการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความรู้
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 



 

 

 

 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 

 

 


