
 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

บทท่ี 1 สวนนํา 
1.1 ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ 

ประวัติของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีพัฒนาการจากการจัดตั้งเปนสถาบันอุดมศึกษา ระดับ
ปริญญาครั้งแรกเม่ือวันท่ี  27 กุมภาพันธ 2518 โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  พ.ศ. 
2518 ใชชื่อสถาบันวา  “ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ”  ตอมาเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2531 ไดรับ 
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานนามวา“ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”  และมี
พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเปนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลใน  พ.ศ. 2532
โดยเม่ือวันท่ี  17พฤศจิกายน2547 รัฐสภามีมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล  ปรับเปลี่ยนใหสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเปน “ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”  โดยแยกเปน 9 
มหาวิทยาลัยและในวันอังคารท่ี 18 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประกาศใชในพระราชกฤษฎีกาดังนั้น “ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ” เกิดข้ึนมาจาก
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ป พ.ศ. 2548 ท่ีมุงกระจายอํานาจและการบริการทาง
การศึกษาท่ีสนองตอบตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ท่ีมุงใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีมีความ
คลองตัวมีอิสระทางการบริหารและวิชาการ และเปนนิติบุคคลท่ีสามารถบริหารจัดการดวยตัวเองอยางสมบูรณ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงเนนการผลิตบัณฑิตทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยเกิดจากการยุบรวมคณะและวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิมใน
เขตภาคใตเขาดวยกัน 5 สถานศึกษา ไดแก 

1. คณะเกษตรศาสตรนครศรธีรรมราช   
2. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   
3. วิทยาเขตศรีวิชัย   
4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง   
5. วิทยาเขตภาคใต 

หัวหนาหนวยงานปจจุบันคือ ผูชวยศาสตราจารยรุจาทิพยวารี โดยแบงสวนราชการตางๆ ออกเปน 
สํานักงานอธิการบดี/คณะ/สํานักงานวิทยาเขต/ศูนย/สํานัก/สถาบันฯ และสถานี  และมีการจัดตั้งสวนงาน
ภายในเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 คณบดีคนปจจุบัน คือ นายขจรศักดิ์ พงศธนา มีหนวยการเรียนการสอน 2 สาขาวิชา ไดแก  
 1. สาขาครุศาสตรอุตสาหกรรม มี 3 หลักสูตรสาขาวิชา คือ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม และหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยใน
โครงสรางหลักสูตรของสาขาครุศาสตรอุตสาหกรรม มีการจัดการศึกษาในหมวดวิชาชีพครู และหมวดวิชาเฉพาะ 
 2. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 2 หลักสูตรสาขาวิชา คือ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
และหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม (เปดสอนปการศึกษา 2558)  
 มีจํานวนอาจารยประจําท้ังสิ้น 41คน มีอาจารยท่ีลาศึกษาตอ 3 คน อาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง 38คน มี
บุคลากรสายสนับสนุนท้ังสิ้น 16 คน ในปการศึกษา 2559 เปดสอนระดับปริญญาตรี 5หลักสูตรมีนักศึกษาใหม 
จํานวน 290คน นักศึกษาท้ังหมด จํานวน 915 คน และนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 120 คน 
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สถานท่ีตั้ง 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขท่ี 2/1  
ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
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1.2ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค 
ปรัชญา 

  “ เทคโนโลยีสรางชาติ ครุศาสตรฯสรางคน” 
 
 ปณิธาน 
   “ดวยปณิธานท่ีตั้งม่ันจะเปนภูมิพลังแหงปญญาของแผนดิน และผลิตบัณฑิตท่ีรูจริง ปฏิบัติได
เปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสรางสรรคสังคมและประเทศชาติ” 
 

วิสัยทัศน  
   “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ นักถายทอดเทคโนโลยีและครูสายวิชาชีพชั้นนําของภาคใต อยางมี

มาตรฐานยึดม่ันในคุณธรรมและวิถีไทย พรอมพัฒนางานวิจัยเพ่ือตอบสนองสังคมและประเทศชาติอยางยั่งยืน” 
 

 พันธกิจ  
 1. ผลิตกําลังคนดานวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถ
พรอมเขาสูอาชีพ 
 2. สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม สูการผลิต การบริการ ท่ีสามารถถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิม 
 3. ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือพัฒนาอาชีพใหมีความสามารถในการแขงขัน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนอยางยั่งยืน 
 4. ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
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1.3โครงสรางองคกร และโครงสรางการบรหิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
อ.ขจรศักดิ์  พงศธนา 

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
ดร.บุษราคัม ทองเพชร 

 

รองคณบดีคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

อ.จักรกฤษฎ  แกวประเสริฐ 

หัวหนาสํานักงานคณบดี 
นายอนุกูล  นันทพุธ 

 

หัวหนางานวิชาการและวิจัย 
อ.ฉารีฝะ  หัดย ี หัวหนางานบริหารและวางแผน 

อ.นลพรรรณ  ขันติกุลานนท 

หัวหนางานพัฒนานักศึกษา 
อ.วรลักษณ แกวเอียด 

งานแผนและงบประมาณ 
อัญชล ี

งานบุคลากร 
ฤทัยรัตน 

งานอาคารและสถานท่ี 
อ.อาคม/โกวิทย / ประคอง 

งานการเงินและบัญช ี
อัญชล ี

งานธุรการและสารบรรณ 
สิริพร 

งานพัสดุ 
ภาวด ี

งานสารสนเทศ/งานโสตทัศนศึกษา 
โกวิทย 

งานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ตวงรัก / ปาณิสรา 

งานวิจัย 
อ.ทวิชาติ / ฤทัยรัตน 

งานวิเทศสัมพันธ 
อ.ณปภัช/ อ.นภารัตน / ตวงรัก 

งานฝกงานและสหกิจ 
อ.อรุณ/ อ.นุชจิเรศ / ปาณิสรา 

งานฝกปฏิบัติการสอน 
อ.ฤทัย / อนุกูล 

งานประกันคุณภาพ 
อ.ฉารีฝะ/ รุงนภา / สิริอร 

งานบริการวิชาการ 

อ.จรัญ / อ.กระวี/ ปาณิสรา 

รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 
ผศ.วิชาญ  เพชรมณ ี

 

งานประชาสัมพันธ 
ดร.เอกญา / อ.อาลาวีย /เดชวิน 

 

งานพัฒนาหลักสูตร 
ดร.พิชิต / สิริอร 

งานบริการวิชาการที่กอใหเกิดรายได 
อ.อาลาวีย / อ.ณัฐพงษ / จุฑาธิป 

งานหองปฏิบัติการ 
อ.อาคม / อ.เอกศักด์ิ / อ.นุชจิเรศ / จุฑาธิป 

 

งานกิจกรรมนักศึกษา 
อ.ฐาปนิค / อ.กรวิทย/ อ.อาลาวีย 

/ วีระศักดิ ์

งานวินัยและพัฒนา 
อ.อภิรพ / อ.ณัฐวุฒิ / วีระศักดิ ์

งานแนะแนว บริการและสวัสดิการ 
อ.ณัฐพงษ / วรวลัญช 

 
งานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

และสิ่งแวดลอม 
อ.ณัฐวุฒิ /อ.จักรพงษ/วรวลัญช 
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1.4รายช่ือผูบริหาร กรรมการบริหาร ชุดปจจุบัน 
 

 
 
 
 
 

นายขจรศักดิ์พงศธนา 
คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 

    นางสาวบุษราคัม  ทองเพชร    ผูชวยศาสตราจารยวิชาญ   เพชรมณี    นายจักรกฤษฎ  แกวประเสริฐ 
  รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย    รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน     รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา  
 
     
 
 
 
 
 
      นายทวิชาติเย็นวิเศษ                         นายกรภัทร  เฉลิมวงศ                    นายสุจริต สิงหพันธุ        
หัวหนาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม    หัวหนาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม   หัวหนาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม   
อุตสาหการ อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม               แมคคาทรอนิกส               
 
 
 
 
 
 
 
 
                          นายปติพงศ เกดิทิพย                     นางสาวจุฑามาศ  จันโททัย  
  หัวหนาหลักสูตรสาขาวิชา                  หัวหนาหลักสูตรสาขาวิชา                                                       
  เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีปโตรเลียม 
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                                              นายอนุกูล  นันทพุธ 
                                            หัวหนาสํานักงานคณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นางวรลักษณ แกวเอียด                     นางสาวฉารีฝะ หัดยี                 นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท  
หัวหนางานพัฒนานักศึกษา    หัวหนางานวิชาการและวิจัย            หัวหนางานบริหารและวางแผน 
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1.5หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
 ปการศึกษา  255๙  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จํานวน 5หลักสูตร  โดยเปนหลักสูตร TQF ท้ังหมด 5 หลักสูตร และ
หลักสูตร มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชา จํานวน 5 หลักสูตร โดยจําแนกตามหนวยงานท่ีจัด 
การเรียนการสอนดังนี้ 

หนวยงาน 
จํานวนหลักสูตรและสาขาท่ีเปดสอน 

ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี - 5 - 5 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (5ป) 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

- 1 - 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (5ป) 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม 

- 1 - 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (5ป) 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 

- 1 - 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

- 1 - 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม 

- 1 - 

 
1.6จํานวนนักศึกษา 

ปการศึกษา  2559 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีนักศึกษาใหม จํานวน 290 คน 
นักศึกษาท้ังหมด จํานวน 915 คน และนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 120 คน ดังนี้ 

จํานวนนักศึกษาใหม  
ปการศึกษา 2559 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด  
ปการศึกษา 2559 

จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา 2558 

ปวส. ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

รวม 
ปวส. ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
รวม 

ปวส. ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

รวม 

- 290 - 290 - 915 - 915 - 120 - 120 
 
อางอิงขอมูลจาก สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

1.7จํานวนอาจารยและบุคลากร 
 ปการศึกษา 2559 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีอาจารยประจํา ดังนี้ 

จํานวนอาจารยประจํา คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

ท้ัง 
หมด 

ลา 
ศึกษาตอ 

ปฏิบัติงานจริง 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย ผศ. รศ. ศ. รวม 
กลุม
วิทยฯ 

กลุม
มนุษย 

กลุม
วิทยฯ 

กลุม
มนุษย 

กลุม
วิทยฯ 

กลุม
มนุษย 

41 - 3 - 38 - 
- 37 4 41 36 4 1 - 41 

41 3 38 
 
ขอมูลจากงานบุคลากร 
*หมายเหตุ คุณวุฒิ และ ตําแหนงทางวิชาการ นับตามจํานวนจริง 

 
1.8ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
ขอมูลงบประมาณ 

ในปงบประมาณ 2559 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน เปนเงิน 90,207,340 บาท จําแนกตามประเภทงบประมาณ 
ไดดังนี้ 

งบประมาณเงินแผนดิน  82,329,500บาท 
งบประมาณเงินรายได  26,153,930บาท 
 

สรุปงบประมาณแผนดินและเงินรายได จําแนกตามหมวดรายจาย 
งบบุคลากร 4,769,300 2,494,800 7,264,100 6.70 
งบดําเนินงาน 4,484,200 4,580,960 9,065,160 8.36 
งบลงทุน 53,170,000 1,287,200 54,457,200 50.20 
งบเงินอุดหนุน 11,591,000 1,043,080 12,634,080 11.65 
งบรายจายอ่ืน 8,315,000 547,500 8,862,500 8.17 
งบกลาง 0 3,262,820 3,262,820 3.01 
สมทบเงินสนับสนุนกิจกรรมและสวัสดิการ นศ. 0 1,804,610 1,804,610 1.66 
เงินสมทบมหาวิทยาลัย 0 6,538,480 6,538,480 6.03 
เงินสมทบสวนกลางสงขลา 0 4,332,950 4,332,950 3.99 
เงินสมทบกองทุนสงเสริมและพัฒนางานวิจัย
มหาวิทยาลัย 0 261530 261,530 0.24 

รวม 82,329,500 26,153,930 108,483,430 100.00 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ขอมูลอาคารและสถานท่ี 
 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีจํานวนอาคาร
ท้ังหมด 6 อาคาร ดังนี้ 

1. อาคาร 13 ตึกศูนยฝกครูชาง 
2. อาคาร 14 ตึกโรงฝกปฏิบัติโลหะ 
3. อาคาร 17 ตึกโรงฝกปฏิบัติโลหะวิทยา 
4. อาคาร 08 ชั้น 2 อาคารสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
5. อาคาร 62 ชั้น 7 อาคารเรียนรวม 
6. อาคาร 02 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 

 
1.9อัตลักษณ เอกลักษณ 

          เอกลักษณ 

   “เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ” . 
  
  อัตลักษณ  
 อัตลักษณของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนั้นเนนถึงความเปนสากลในลักษณะท่ีเรียกวา 
“การศึกษาไรพรมแดน” โดยใชตัวอักษรยอหลัก 3 ตัว คือ I (ตัวอักษรพิมพเล็ก )E และ D โดยมีความหมาย
แบงเปน 2 นัยสําคัญ ดังนี้ 

1. อัตลักษณแทนตัวตนและจุดเดนของคณะฯ 

          I = Industrial 
          ED = EDucation& Technology 
 หมายถึงชื่อของคณะฯ ซ่ึงหมายถึงความเปนครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  หรือ ครูชาง 
โดยหนาท่ีหลักๆ ซ่ึงสอดคลองกับพันธกิจ คือ 

- ผลิตบัณฑิต ใหมีประสิทธิภาพมีจริยธรรม 

- สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ ซ่ึงบูรณาการกับภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาสังคม 

- พัฒนาองคความรูทางวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีพครู และนําความรูสูชุมชนและสังคม 

- ทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมไทยและรักษาสิ่งแวดลอม 

 หมายเหตุ  สาเหตุท่ีใชตัวอักษร iพิมพเล็กนําหนา เนื่องจากตัวอักษรมีลักษณะคลายเทียนไขหรือดวงไฟ 
โดยความหมายในตัวของเทียนไขคือ แสงสวางสองนําทางในความมืด ซ่ึงเปรียบเสมือน “ปญญา” และจิต
วิญญาณของความเปน “คร”ู บงบอกถึง “ปญญา” ท่ีมิใชเพียงเพ่ือนําแสงสวางเทานั้น แตคณะฯยังเปนแหลง
ผลิตผูท่ีจะนําแสงสวางหรือผูท่ีจะให “ปญญา” แกผูอ่ืนเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2. อัตลักษณแทนตัวตนและจุดเดนของนักศึกษาและบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากคณะฯ 

  I= Intelligence 
 หมายถึง บัณฑิตท่ีมีความเฉลียวฉลาด รูจักคิด รูจักเหตุผล มีเชาว ไหวพริบ มีความสามารถในการแกไข
ปญหารวมถึงความสามารถในการใชภาษาเพ่ือติดตอสื่อสารหรือถายทอดไดอยางชาญฉลาดอีกดวย 
          E = Excellence 
 หมายถึง ความเปนเลิศของตัวบัณฑิตในทุกๆดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนเลิศในการใชทักษะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
          D = Development 

หมายถึง ความกระตือรือรนในการคนหาความรูใหมๆเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ไมหยุดนิ่ง และ
พรอมท่ีจะสรางสรรคสิ่งดีๆใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 
 
 ภาพแสดงอัตลักษณ  

 

 พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

 “มีวินัย ซ่ือสัตย เสียสละ จิตสาธารณะ”  
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

1.10ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ปท่ีผานมา 
แนวทางปรับปรุง/พัฒนาจากขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 1  
- จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกมีจํานวนนอย 
-จํานวนอาจารยประจําคณะท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการมี
จํานวนนอย 
-กิจกรรม/โครงการท่ีจัดเพ่ือ
พัฒนาใหนักศึกษามีคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู มีการดําเนินงานท้ังโดย
มหาวิทยาลัย โดยคณะ และ
หลักสูตร จึงควรวางแผนรวมกัน
เพ่ือการพัฒนานักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูไดอยางมี
เปาหมาย ไมซํ้าซอนเกินความ
จําเปนและสามารถพัฒนา
นักศึกษาไดครบถวน ครอบคลุม
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี
หลักสูตรกําหนด 
 

-.วางแผนสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไปศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
เพ่ิมอัตรากําลังตําแหนงอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก       
- กําหนดเกณฑใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ 
 อบรมใหความรูในการทําผลงานทางวิชาการ 
- มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดย
ใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ประการ 
สงเสริมใหมีการทํางานเปนข้ันตอน ตามระบบบริหารจัดการตามวงจร
คุณภาพ PDCA เพ่ือใหการทํากิจกรรมตางๆ ของนักศึกษาเปนไปอยางมี
คุณภาพ ดังนี้ 
1.นักศึกษาตองทําแผนพัฒนานักศึกษา (Plan) จะมีการนําปญหาอุปสรรค
ในรอบปท่ีผานมา มาพิจารณาเพ่ือปรับแผนและวัตถุประสงครวมท้ัง
ประโยชนของโครงการหรือกิจกรรมนัน้ๆ 
2.ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม (Do) ทุกกิจกรรมนั้นสโมสรนักศึกษาตอง
ดําเนินการเสนอขออนุมัติจัดทําโครงการเสนอตามลําดับข้ันตอน และมีการ
ประเมินแนวทางในการแกไขปญหาและอุปสรรค 
3.การดําเนินโครงการตางๆเม่ือเรียบรอยแลวนั้น สโมสรนักศึกษา จะตอง
ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม (Check) และจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามลําดับข้ัน 
4.นําผลการประเมินโครงการมาปรับปรุง (Act) แผนในการดําเนินโครงการ
หรือกิจกรรมตอไป 

องคประกอบท่ี 2 
- งบประมาณสนบัสนุนการทํา
วิจัยท้ังหมด มาจากงบประมาณ
ของคณะ คณะควรเสริมสราง
ศักยภาพในการทําวิจัยของ
อาจารยเพ่ือการของบประมาณ
สนับสนุนการทําวิจัยจาก
หนวยงานภายนอก 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัยยังมีจํานวน
นอย 

- งานวิจัยของคณะ ประชาสัมพันธขาวสารแหลงทุนวิจัยภายนอกใหถึงตัว
นักวิจัยโดยตรงมากข้ึนเพ่ือกระตุนใหขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 
- สงเสริมใหอาจารยประจําและนักวิจัยทําผลงานวิชาการ โดยใหผลงานทาง
วิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ปท่ีผานมา 

แนวทางปรับปรุง/พัฒนาจากขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 3 
- โครงการบริการวิชาการของ
คณะ เปนไปตามความตองการ
ของผูรับบริการวิชาการ ท่ี
สามารถเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับหนวยงานภายนอก ชุมชน
และสังคม 
- อาจารยมีศักยภาพ สามารถนํา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาไปจัด
ใหบริการวิชาการ และสามารถ
นําไปตอยอดเปนความสําเร็จของ
คณะในระดับชาติ 
- การบริการวิชาการท่ีบูรณาการ
กับการเรียนการสอนและการวิจยั 
ยังเห็นผลของการบูรณาการไม
ชัดเจน  การจัดบริการวิชาการท่ี
บูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย ควรตั้งวัตถุประสงค
ของการบูรณาการ ออกแบบ
การบูรณาการท่ีกอใหเกิดการ
สงเสริม ตอยอดกันระหวางพันธ
กิจท่ีบูรณาการ และประเมิน
ความสําเร็จของการบูรณาการ
ตามวัตถุประสงค ท้ังนี้ตอง
สามารถเห็นผลลัพธของการบูร
ณาการท่ีเปนรูปธรรม 
-การจัดโครงการบริการวิชาการ
ของคณะเนนแบบใหเปลา ซ่ึง
คณะสามารถใชความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาของอาจารย มา
จัดบริการวิชาการท่ีสามารถสราง
รายไดใหกับคณะ 
 
 

- จัดทําแผนบริการวิชาการประจําปท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม
และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก
สังคมและเสนอคณะกรรมการระดับคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
-ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก
สังคมและนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจาณา 
- นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
มีการบูรณาการ ออกแบบการบูรณาการท่ีกอใหเกิดการสงเสริม ตอยอดกัน
ระหวางพันธกิจท่ีบูรณาการ และประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตาม
วัตถุประสงค 
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ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ปท่ีผานมา 

แนวทางปรับปรุง/พัฒนาจากขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 4 
- คณะดําเนินการดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผาน
สํานักงานคณบดีและกิจกรรม
นักศึกษา ควรสงเสริมใหอาจารย
เขามามีสวนรวมรับผิดชอบ
ดําเนินการดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวฒันธรรมผานการบูร
ณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา 
- การนําผลการประเมินกิจกรรม/
โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไปปรับปรงุแผน
หรือกิจกรรม/โครงการดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ควรเนนในเชิงคุณภาพของการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ
แผน มากกวาการปรับปรุงดาน
การจดักิจกรรม/โครงการ 

- ควรมีการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผานการบูรณา
การกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ในทุกหลักสูตร 
- ทางคณะมี การกําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมกัน
วางแผน กําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมกับงบประมาณ 
และมีผูรับผิดชอบในแตละโครงการ 
- กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนท่ีตั้งไว 
- ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานในปตอไป 
- เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 
 

องคประกอบท่ี 5 
- คณะควรนําแผนยุทธศาสตร
ของคณะมาเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคณะสูวิสัยทัศน โดย
เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธทาง
การเงินเพ่ือใหสามารถบริหาร
งบประมาณสูผลลัพธท่ีตองการ 
ท้ังนี้ควรกําหนดคาเปาหมายตาม
ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธเปนรายป
ตั้งแตเริ่มแผนจนสิ้นสุดแผน และ
ถายโยงไปสูแผนปฏิบัติการ
ประจําปตาม  พันธกิจไดอยาง
สอดคลองกัน 
- การวิเคราะหความเสี่ยงของ
คณะ ความเสี่ยงบางเรื่องเปน

- มีการจัดทํา SWOT Analysis ซ่ึงเปนการรวบรวมความคิดเห็นของ
บุคลากร รวมถึงการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคท่ี
ชัดเจนคลอบคลุมภารกิจดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการจัดทําแผน
กลยุทธโดยใหผูบริหารไดมีสวนรวม 
- เสนอแผนกลยุทธตอคณะกรรมการคณะฯ เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ
และใหความเห็นชอบ 
- แปลงแผนกลยุทธสูแผนปฏิบัติการประจําปใหครอบคลุมพันธกิจท้ัง 4 
ดาน 
- มีแผนบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายในแผนกลยุทธทางการเงิน 
- กํากับติดตามการประเมินผลความเสี่ยง และจัดทํารายงานความเสี่ยง เพ่ือ
ใชเปนขอมูลในการลดความเสี่ยง 
- แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ระดับหลักสูตร/คณะทํางาน เพ่ือแบงหนาท่ี
รับผิดชอบใหครอบคลุมทุกดาน 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ปท่ีผานมา 

แนวทางปรับปรุง/พัฒนาจากขอเสนอแนะ 

ปญหาของการทํางานประจําซ่ึง
แกไขไดดวยการควบคุมภายใน  
การวิเคราะหความเสี่ยงเพ่ือจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงตาม
เปาประสงคของประเด็น
ยุทธศาสตรของคณะ และเนน
จัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัย
ภายนอก 
- ควรมีการจัดการความรู ดังนี้ 
1. วิเคราะหประเด็นยุทธศาสตร
ดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 
จากนั้นวิเคราะหองคความรูท่ี
ตองการเพ่ือผลักดันใหเกิด
ความสําเร็จตามประเด็น
ยุทธศาสตร 
2. คนหาความรูจากภายนอก  
แลวนําความรูจากแนวปฏิบัติท่ีดี
จัดเก็บเปนทุนความรู พรอม
เผยแพรไปยังกลุมเปาหมาย
เพ่ือใหนําองคความรูนั้นไปใชใน
การทํางาน 
- วางแผนชวงเวลาการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร เพ่ือสามารถนําผลการ
ประเมินเขาสูท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณากอนการประเมิน
คุณภาพระดับคณะ 

- จัดการประชุมเพ่ือใหแตละหลักสูตรเสนอทรัพยากรท่ีตองการเพ่ือ
สนับสนุนในการดําเนินงานของหลักสูตร 
- วางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยเพ่ือพิจารณา  
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

บทท่ี 2 ผลการดําเนินงาน 
 

คําอธิบาย :เกณฑการประเมินระดับคณะประกอบดวย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตรและเพ่ิมเติม  
ตัวบงชี้ท่ีดําเนินการในระดับคณะจํานวนรวม  13 ตัวบงชี้ของ สกอ.และเพ่ิมเติมตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 11  
ตัวบงชี้ดังนี้ 
องคประกอบในการประกัน

คุณภาพคณะ 
ตัวบงช้ี ประเด็นพิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ี
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ี
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจาํ 

 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท้ังภายในและ
ภายนอกตอจํานวนอาจารย
ประจาํและนักวิจัย 

 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย 

ผลงานวิชาการทุกประเภทตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวฒันธรรม 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ 
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบนัและเอกลักษณของคณะ 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

 5.2 ระบบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
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องคประกอบในการประกัน
คุณภาพคณะ 

ตัวบงช้ี ประเด็นพิจารณา 

Srivijaya 1กิจกรรม 5ส Srivijaya1.1 การมีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรม 5ส ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

Srivijaya 2 อัตลักษณ 
มทร.ศรีวิชัย 

Srivijaya 2.1 ระบบกลไกพัฒนา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลใหเปนนักปฏิบัติ (Hands-on) 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

Srivijaya 2.2 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนใชทักษะท่ีมีเทคโนโลยี
เปนฐาน (Technology Based 
Education-Training) 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

Srivijaya 2.3 มีระบบและกลไกการ
สรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ 
(Professional Oriented) ใหกับ
นักศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

Srivijaya 2.4 งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน
หรือเพ่ือทองถ่ิน 

รอยละของโครงการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคบนพ้ืนฐานของภูมิ
ปญญาทองถ่ินหรือเพ่ือทองถ่ิน 

Srivijaya 2.5 การสืบสานโครงการ
พระราชดําร ิ

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

Srivijaya 3 คุณภาพของ
หนวยงานสนับสนุน 

Srivijaya 3.1 มีระบบและกลไกในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

Srivijaya 3.2 ระดับความสําเร็จในการ
ลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานบริการ 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

Srivijaya 3.3 รอยละของระดับความ
พึงพอใจของผูรับบริการ 

รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 

Srivijaya 4 สถานศึกษา 3
ดี (3D) (นโยบายรฐั) 

Srivijaya 4.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

Srivijaya 4.2 ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตาม
นโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตคติท่ีดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงคท้ัง 3 ดาน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D)  
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องคประกอบท่ี 1การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 :ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 2559 
ผูรับผิดชอบ : 1. ผูกํากับตัวบงชี้ ไดแก  

      - นางสาวบุษราคัม  ทองเพชร ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
  2. ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ไดแก  
      - นางสาวฉารีฝะ  หัดยี  ตําแหนง หัวหนางานวิชาการและวิจัย  
      - นางรุงนภา แกวนวล  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  
          ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซ่ึงสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรท่ีคณะ
รับผิดชอบ 
 
ผลการดําเนินงานและการประเมินตนเอง 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรี จํานวน 5 หลักสูตร โดยในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
มีการดําเนินการในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีตามเกณฑการบริหารจัดการหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรท่ี
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ปการศึกษา 2559 มีการประเมินในระดับหลักสูตรท้ังสิ้น 5 หลักสูตร เปนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะ
รับผิดชอบ และมีผลรวมคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร จํานวน ๑๕.๙๐ คิดคะแนนท่ีได ๓.๑๘ จากผลการ
ประเมินมีหลักสูตรท่ีเปนไปตามมาตรฐาน จํานวน ๕ หลักสูตร (แยกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน  
5 หลักสูตร และหลักสูตรไมไดมาตรฐาน จํานวน - หลักสูตร (แยกเปนระดับปริญญาตรี จํานวน - หลักสูตร) 
ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ 
จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด  
--ระดับปริญญาตรี 5 
--ระดับปริญญาโท  
จํานวนหลักสูตรท่ีผานการกํากับมาตรฐาน  
ระดับปริญญาตรี 5 
ระดับปริญญาโท  
จํานวนหลักสูตรท่ีไมผานการกํากับมาตรฐาน  
ระดับปริญญาตรี  
ระดับปริญญาโท  
คะแนนผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ตารางท่ี 1.1-1 แสดงคะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้พัฒนาของแตละหลักสูตรในคณะ ท่ีคณะรับผิดชอบ 
 

ท่ี หนวยงาน / สาขาวิชา 

ผลการประเมินใน
องคประกอบท่ี 1 

(หลักสูตรเปนไปตาม
มาตรฐาน/หลักสูตร

ไมไดมาตรฐาน) 

คะแนนเฉลี่ย 
ของตัวบงชี้พัฒนา 
ในองคประกอบท่ี 

2-6 ในระดับ
หลักสูตร 

ระดับคุณภาพ 

คณะครุศาสตรอุตสากรรมและเทคโนโลยี มีจํานวนหลักสูตร 5 หลักสูตร     
1 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (5ป) 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรเปนไป
ตามมาตรฐาน 

3.37 ดี 

2 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (5ป) 
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม 

หลักสูตรเปนไป
ตามมาตรฐาน 

3.16 ดี 

3 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (5ป) 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 

หลักสูตรเปนไป
ตามมาตรฐาน 

2.95 พอใช 

4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ป) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

หลักสูตรเปนไป
ตามมาตรฐาน 

3.27 ดี 

5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (4 ป) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม 

หลักสูตรเปนไป
ตามมาตรฐาน 

3.15 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 15.90/5 ดี 
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรท้ังหมดท่ีเปดสอน 3.18 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ตารางท่ี 1.1-2 การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน (ตัวบงช้ี 1.1 ระดับหลักสูตร)หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน (ทําเครื่องหมาย  หรือ ) 

วิศ
วก

รร
มอุ

ตส
าห

กา
ร 

วิศ
วก

รร
มอิ

เล
็กท

รอ
นิก

สแ
ละ

โท
รค

มน
าค

ม 

วิศ
วก

รร
มแ

มค
คา

ทร
อนิ

กส
 

เท
คโ

นโ
ลย

ีสื่อ
สา

รม
วล

ชน
 

เท
คโ

นโ
ลย

ีปโ
ตร

เล
ียม

 

สา
ขา

วิช
า.

...
...

...
...

...
...

...
...

.. 

1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 5 5 5 5 5  
2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร       

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด       
ผลการประเมิน  

หมายเหตุ ผลการประเมิน กรณี เครื่องหมาย แสดงถึง หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานและ  แสดงถึงหลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
  

เกณฑการประเมิน  
: คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

 
สูตรการคํานวณ 
 

คะแนนท่ีได = 
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตอง

นําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบงช้ีน้ี แตตองรายงานผลการรับรองตามระบบน้ันๆ ในตัวบงช้ีน้ีให
ครบถวน 

 
แทนคา 
1. ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (1) 15.90 
2. จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ(2) 5 

คะแนนเฉล่ีย(1) ÷ (2) 3.18 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 
 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
3.51 คะแนน 3.18คะแนน 3.18คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เอกสารหลักฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

IED-1.1-01 เลมรายงานการประเมินตนเอง CAR ระดับหลักสูตร ๕ หลักสูตร 
 
หมายเหตุ: 1. กรณีท่ีตัวบงช้ีเปนผลลัพธ และปจจัยนําเขา ใหกําหนดหมายเลขเอกสาร ดังน้ี 
  ช่ือยอคณะเปนภาษาอังกฤษ-ช่ือตัวบงช้ี-ลําดับเอกสาร  
  ตัวอยาง  IED-1.1-01 
  * ยกเวนการอางถึงเอกสารในตัวบงช้ีกระบวนการ ใหยกช่ือหมายเลขเอกสารของตัวบงช้ีน้ันได 
   2. กรณีท่ีตัวบงช้ีเปนกระบวนการ ใหกําหนดหมายเลขเอกสาร ดังน้ี 
  ช่ือยอคณะเปนภาษาอังกฤษ-ช่ือตัวบงช้ี-เกณฑขอท่ี-ลําดับเอกสาร  

 ตัวอยาง  IED-4.1-1-01 
  * ยกเวนการอางถึงเอกสารในตัวบงช้ีผลลัพธและปจจัยนําเขาใหยกช่ือหมายเลขเอกสารของตัวบงช้ีน้ันได 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 : รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 2559 
ผูรับผิดชอบ : 1. ผูกํากับตัวบงชี้ ไดแก  

- ผศ.วิชาญ  เพชรมาณี ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 
  2. ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ไดแก  
      - นางสาวนลพรรณ  ขันติกุลานนทตําแหนง หัวหนางานบริหารและวางแผน 
      - นางสาวฤทัยรัตน  สุวรรณเรืองศรี  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  
          การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและ
ความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในกรผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
ท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตร 
 
ตารางท่ี 1.2-1 จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

จํานวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด 
ปการศึกษา 

2558 

อาจารยวุฒิปริญญาตรี คน 19- 
อาจารยวุฒิปริญญาโท คน 1937 
อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน 194 
รวมจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) คน 1941 
รอยละของอาจารยวุฒิปริญญาตรี รอยละ 19- 
รอยละของอาจารยวุฒิปริญญาโท รอยละ 1990.24 
รอยละของอาจารยวุฒิปริญญาเอก รอยละ 199.76 
 

ผลการคํานวณ 
ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 41 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา 

4 
 

หมายเหตุ : 
 1.คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ัน ท้ังน้ี อาจใช
คุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ท้ังน้ีตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในกรณีท่ีมีอาจารย
บรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําช้ีแจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ดังน้ี 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 9-12 เดือน    คิดเปน 1 คน  
 6  เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน  คิดเปน 0.5 คน  
 นอยกวา 6เดือน    ไมสามารถนํามานับได  

 
เกณฑการประเมิน :  
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 - 5  

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2  
คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5  

= รอยละ40 ข้ึนไป 
 
สูตรการคํานวณ 
 1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  ตามสูตร 

 จํานวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

 
 จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด  

 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

คะแนนท่ีได= 
 รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x 5 
 

 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  
แทนคา 
1. จํานวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก(1) 194 
2. จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด(2) 1941 
3. รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (3) 

((1) ÷ (2)) x 100 
199.76 

4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีได  
((3) ÷ 40 ) x 5 

191.22 

ดังนั้น คะแนนท่ีได เทากับ 191.22 
 
ผลการประเมินตนเองปน้ี 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 22 รอยละ9.76 1.22คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
 

 
เอกสารหลักฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

IED-1.2-01  19รายงานจํานวนบุคลากรคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี                            
ประจําปการศึกษา 2559 (หลักฐานวุฒิการศึกษา ของ อ.ปริญญาเอก) 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3 : รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 2559 
ผูรับผิดชอบ : 1. ผูกํากับตัวบงชี้ ไดแก  

- ผศ.วิชาญ  เพชรมาณี ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 
  2. ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ไดแก  
      - นางสาวนลพรรณ  ขันติกุลานนท  ตําแหนง หัวหนางานบริหารและวางแผน 
      - นางสาวฤทัยรัตน  สุวรรณเรืองศรี  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  
 สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารย
ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือ
นําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปน
สิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 

ตารางท่ี 1.3-1 จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามตําแหนงวิชาการ(นับรวมลาศึกษาตอ) 

 
ผลการคํานวณ 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 1941 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย  36 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 4 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  1 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย  - 
รวมอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน) 5 
รอยละอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 12.20 

 

 
เกณฑการประเมิน :  
 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง  0 –  5 
 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2  
  คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ60 ข้ึนไป 
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สูตรการคํานวณ 

 1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
x 100 

 
 จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด  

 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  คะแนนท่ีได  

คะแนนท่ีได= 
 รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

x 5 
 

 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  
 
แทนคา 
1. จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ(1) 195 
2. จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด(2) 1941 
3. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (3) 

((1) ÷ (2)) x 100 
12.20 

4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีได  
((3) ÷ 60 ) x 5 

1.02 

ดังนั้น คะแนนท่ีได เทากับ 1.02 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 42 รอยละ 12.20 1.02คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
 

 
เอกสารหลักฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

IED-1.3-01  19รายงานจํานวนบุคลากรคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 
2559 (พรอมหลักฐานการอนุมัติตําแหนงทางวิชาการ) 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 2559 
ผูรับผิดชอบ : 1. ผูกํากับตัวบงชี้ ไดแก  

      - นางสาวบุษราคัม  ทองเพชร ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
  2. ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ไดแก  
      - นางสาวฉารีฝะ  หัดยี  ตําแหนง หัวหนางานวิชาการและวิจัย  
      - นางรุงนภา  แกวนวล  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
- นางสาวตวงรัก  จักรเจริญ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  
 ปจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดสวนของนักศึกษาตอ
อาจารยท่ีจะตองสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมท้ังมีความเชื่อมโยง
ไปสูการวางแผนตางๆ เชน การวางอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย เปาหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น คณะจึงควรมี
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในสัดสวนท่ีเหมาะสม 
เกณฑกาประเมิน :  
 ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐานกําหนดเปน
คะแนน 5 
           ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐานใหคํานว ณหาคาความ
แตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐานและนําคาความแตกตางมา
พิจารณาดังนี้ 
 คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําท่ีสูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 
20 กําหนดเปนคะแนน 0 
 คาความแตกตางของนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําท่ีสูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 0.01 
และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพ่ือเปนคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ  
 
 
สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซ่ึงก็คือผลรวมของผลคูณระหวาง
จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเปดสอนทุกรายวิชาตลอดป
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตร
การคํานวณ ดังนี้ 

 SCH  =    Σnici 
 เม่ือ  ni =    จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 
  ci =    จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES)  = 
 Student Credit Hours (SCH) ทั้งป  

 จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น  ๆ  
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การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 ใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพ่ือ
นํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตรี 

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ =FTES ระดับปริญญาตรี +FTES ระดับบัณฑิตศึกษา  

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 xFTESระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 xFTESระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําหลักสูตรแยกตามกลุมสาขา 
 

กลุมสาขา 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลาตออาจารยประจํา 

1.วิทยาศาสตรสุขภาพ 

-แพทยศาสตร 
-พยาบาลศาสตร 

8 : 1 
4: 1 
6: 1 

2.วิทยาศาสตรกายภาพ 20 : 1 

3.วิศวกรรมศาสตร 20 : 1 

4.สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 8:1 

5.เกษตร ปาไมและประมง 20:1 
6.บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเท่ียว 
เศรษฐศาสตร 

25 :1 

7.นิติศาสตร 50:1 

8.ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 30:1 

9.ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 8:1 
10.สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25 :1 

 
การคิดคะแนน 
1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนรอยละ ดังสูตร 
 

 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีเปนจริง–  สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ

จํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน X 100 
 

 สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน  
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2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนน ดังนี้ 
 2.1) คารอยละท่ีนอยกวาหรือเทากับรอยละ 0คิดเปน 5 คะแนน 
 2.2) คารอยละท่ีมากกวาหรือเทากับรอยละ 20  คิดเปน 0 คะแนน 
 2.3) คารอยละท่ีมากกวารอยละ 0แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังนี้  

 

คะแนนท่ีได = 5- 
(คารอยละท่ีคํานวณไดจาก 2.3) 

 
 

4  
 
แทนคา 

 หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสละโทรคมนาคม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อยูในกลุมสาขาครุศาสตร/
ศึกษาศาสตรสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา ๓0:1 
 1 สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยอาจารยประจําท่ีเปนจริง ๑๗.๕๒:1 
 2. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน  ๓๐:1 
  

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป ( FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางดานวิทยาศาสตรกายภาพ  
=๑๗.๕๒ 
 
คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน  
 

=  
๑๗.๕๒-๓0 

X100  = รอยละ -๔๒ ไดคะแนน 5 คะแนน 
๓0 

 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อยูในกลุมสาขาวิทยาศาสตรกายภาพ
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา ๒0:1 
 1 สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยอาจารยประจําท่ีเปนจริง ๒๐.๘๔:1 
 2. สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน  ๒๐:1 
  

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป ( FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางดานวิทยาศาสตรกายภาพ  
=๒๐.๘๔ 
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คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน  
 

=  
๒๐.๘๔-๒0 

X100  = รอยละ ๕ ไดคะแนน ๓.๗๕ คะแนน 
๒0 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 10 รอยละ -๑๘.๕๐ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

 
เอกสารหลักฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

IED-1.4-01 สรุปคา FTES คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2559 
IED-1.4-02 Print Out เว็บไซตสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
IED-1.4-03 ขอมูลอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

ประจําปการศึกษา 2559 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.5 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 2559 
ผูรับผิดชอบ : 1. ผูกํากับตัวบงชี้ ไดแก  

      - นายจักรกฤษฎ  แกวประเสริฐ ตําแหนง รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
  2. ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ไดแก  
      - นางวรลักษณ  แกวเอียดตําแหนง หัวหนางานพัฒนานักศึกษา  
      - นางสาววรวลัญช  มงคลชยานันต  ตําแหนง  ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  
 คณะควรจัดบริการดานตางๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาในกิจกรรมท่ีเปนประโยชนกับนักศึกษาเพ่ือ
การดํารงชีวิตอยางมีความสุขและคุมคาในระหวางการใชชีวิตในคณะ ตั้งแตการใหคําปรึกษา ท้ังดานวิชาการ
และการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ  
การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือ
สําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา โดยการ
ใหบริการท้ังหมดตองใหความสําคัญกับการบริการท่ีมีคุณภาพและเกิดประโยชนแกผูรับบริการอยางแทจริง 
 

เกณฑการประเมิน:  6 ขอ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน: 
มีการ 

ดําเนินการ 
ทําเครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแก
นักศึกษาในคณะ 
     ผลการดําเนินงาน 

คณะฯจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใช
ชีวิตแกนักศึกษาในคณะ เริ่มจากมีการแตงตั้งอาจารยท่ี
ปรึกษา ตามคําสั่งคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ท่ี4๐/2559เรื่องแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา
ประจําปการศึกษา 2559เพ่ือจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ ทุกชั้นปให
ดํารงชีวิตอยางคุมคาและมีความสุข คอยติดตามดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิดโดยจัดทําตารางการใหคําปรึกษา 
และจัดทําทะเบียนประวัตินักศึกษาใหนักศึกษากรอก

IED-1.5-1-01 
คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา
ประจําปการศึกษา 2559 
 
IED-1.5-1-02 
แบบบันทึกการใหคําปรึกษาแก
นักศึกษา 
 
IED-1.5-1-03 
ตัวอยางทะเบียนประวัติ
นักศึกษา 
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มีการ 
ดําเนินการ 
ทําเครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

ขอมูลเก่ียวกับขอมูลสวนตัว ขอมูลการศึกษา ขอมูล
สถานภาพครอบครัว ขอมูลท่ีพัก(ขณะศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยนี้)ขอมูลสุขภาพ ขอมูลทุนการศึกษา ขอมูล
ความตองการทํางานพิเศษระหวางเรียน และเขียนแผนท่ี
สังเขป (ท่ีอยูตามภูมิลําเนา) ลงในแบบฟอรมท่ีคณะจัดให 
เก็บเปนขอมูลไวกับอาจารยท่ีปรึกษาและฝายพัฒนา
พัฒนานักศึกษา และนอกจากนี้ อาจารยผูสอนได จัดเวลา
ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการ และการใชชีวิต แก
นักศึกษาท้ังรายบุคคลและรายกลุมตามความตองการของ
ผูเรียน ซ่ึงระบุไวใน มคอ.๓ ของแตละรายวิชา  

นอกจากนี้ คณะฯไดจัดโครงการประชุมเครือขาย
ผูปกครองนักศึกษา เม่ือวันอาทิตยท่ี 22 มกราคม 2560
ณ หอง สัมมนาและเรียนรวม (หอง ๖๓๒๐๕) คณะ
บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือ
ดูแลชวยเหลือสงเสริมพัฒนานักศึกษา แลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางผูปกครองกับคณาจารย และหาแนวท
ในการดูแลนักศึกษาในอนาคตตอไป และยัง จัดใหมีคาบ 
Home room เพ่ือเปดโอกาส ใหอาจารยท่ีปรึกษาได
พบปะพูดคุย ชี้แจงรายละเอียดขอปฏิบัติตางๆ เปนท่ี
ปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต  รวมไปถึง
ปรึกษาปญหาตางๆ แกนักศึกษาทุกสัปดาห โดยนักศึกษา
สามารถขอรับคําปรึกษา จากอาจารย ในคาบ Home 
room หรือสามารถขอรับคําปรึกษาผานแบบขอรับ
คําปรึกษาแกนักศึกษารายบุคคลจากอาจารยของคณะฯ 
คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการเทากับ 4.๖๗ จากคะแนนเต็ม 5 

IED-1.5-1-04 
ตารางเรียนแสดงคาบ home 
room 
 
IED-1.5-1-05 
แบบรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการประชุมเครือขาย
ผูปกครองนักศึกษา 
 
IED-1.5-1-0๖ 
มคอ.๓ วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
 
 

 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา 
     ผลการดําเนินงาน 

เม่ือคณะฯไดรับขอมูลขาวสารตางๆท้ังจากหนวยงาน
ภายในและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จะมีการ
ประชาสัมพันธจัดบริการใหขอมูลขาวสารตางๆท่ีเปน

IED-1.5-2-0๑ 
Print outเว็บไซตการ
ประชาสัมพันธขาวสารตางๆ 
แกนักศึกษา 
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มีการ 
ดําเนินการ 
ทําเครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

ประโยชนตอนักศึกษาในหลายชองทาง ท้ังเว็บไซตคณะ 
บอรดประชาสัมพันธ Facebookของคณะฯ และไดสราง
กลุม นักศึกษา กยศ.ของคณะฯ ใน  Facebook เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการประชาสัมพันธ ขาวสารในเรื่อง    
กยศ. รวมไปถึงการแจงทางโทรศัพทจําเพาะเจาะจงกับ
นักศึกษาบางกรณีโดยประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสารใน
เรื่องทุนกูยืมการศึกษา ทุนใหเปลา แหลงทุนการศึกษาตอ 
แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การผอนผัน
ทหาร และบริการจัดหางานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา 
คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการเทากับ 4.๖๘จากคะแนนเต็ม 5 

 
 
 
 
 
 
 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จ
การศึกษาแกนักศึกษา 
     ผลการดําเนินงาน 

คณะฯ ไดประชุมวางแผนแตงตั้งคณะกรรมการจัด
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา เม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม 
๒๕๖๐ เพ่ือเตรียมความพรอมในการทํางานเม่ือสําเร็จ
การศึกษาแกนักศึกษาโดยเชิญวิทยากรมาใหความรูในการ
พัฒนาบุคลิกภาพท่ีพึงประสงคและเตรียมความพรอมใน
การประกอบอาชีพ ใหนักศึกษาไดตั้งเปาหมายในชีวิต
หลังจากสําเร็จการศึกษาวาจะประกอบอาชีพอะไร ให
ชองทางการเลือกสมัครงานแกนักศึกษา เชน วันนัดพบ
แรงงาน ตามสถาบันการศึกษา โฆษณาตามหนังสือพิมพ 
หางานออนไลนฯลฯ มีเอกสารอะไรบางท่ีตองเตรียมใน
การสมัครงาน ฝกใหเขียน RESUME เพ่ือใหนักศึกษาใช
สมัครงาน มีผลความพึงพอใจในการจัดโครงการ รอยละ 
95.04 

คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการเทากับ 4.๗๗ จากคะแนนเต็ม 5 

IED-1.5-3-01  
แบบรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
 

 
 
 
 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใน
ขอ 1-3 ทุกขอ ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะฯ มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการตาม
เกณฑในขอ1-3 ดังนี ้

IED-1.5-4-01  
สรุปผลการประเมินคุณภาพ
ของการบริการตัวบงชี้ท่ี 1.5 
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มีการ 
ดําเนินการ 
ทําเครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใชชีวิตแกนักศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ย 4.๖๗ 
2.มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอ
นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ย4.๖๘ 
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาการ
และวิชาชีพแกนักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ย4.๗๗ 
เฉลี่ยท้ัง 3 ขอ 4.๗๑คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

IED-1.5-4-02 
แบบประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการจัดบริการ
ในขอ 1-3 

 
 
 

5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผลการประเมินสูงข้ึน
หรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
     ผลการดําเนินงาน 

คณะฯไดนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการ
ในขอ 1-3  ของปการศึกษา 255 8 มาปรับปรุงการ
ใหบริการในปการศึกษา 255 9เชน การ จัดบริการให
คําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาใน
คณะ โดย เพ่ิมการประชาสัมพันธผานทาง Facebook 
คณะฯ และสรางกลุมเฉพาะนักศึกษา กยศ.เพ่ิมข้ึน     
เพ่ือใหรวดเร็วและท่ัวถึงกวาปท่ีผานมา และไดปรับ
โครงการเสริมทักษะและประสบการเฉพาะทางชาง
อุตสาหกรรมเปนดําเนินงาน โครงการฝกอบรมนักศึกษา
เพ่ือทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เพ่ือเสริมความรู 
ทักษะ และประสบการณงานชางอุตสาหกรรมใหอาจารย
และนักศึกษา มีความพรอมเขาสูมาตรฐานฝมือแรงงาน
และสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาอาชีพใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา ซ่ึงปจจุบัน
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมจําเปนตองเนนทักษะดาน
การปฏิบัติเพ่ือใหอาจารยและนักศึกษามีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพจึงไดมีการจัดกิจกรรมการอบรมดานไฟฟาเพ่ือให
อาจารยและนักศึกษาไดทราบกฎหมายความปลอดภัยและ
บทลงโทษในการทํางานเก่ียวกับไฟฟา ความรูพ้ืนฐาน
เก่ียวกับระบบไฟฟาและเรียนรูหลักการปองกันอันตรายจาก
ไฟฟา และจากการอบรมดานงานเชื่อมและการอบรมดาน
ไฟฟานั้น อาจารยและนักศึกษาตองทดสอบความรู 

IED-1.5-5-01  
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจําปการศึกษา 
2559 
 
IED-1.5-5-02 
Print Out Facebook 
กลุมนักศึกษา กยศ. 
คณะครุศาสตรฯ มทร.ศรีวิชัย 
 
IED-1.5-5-0๓ 
รายงาน ผลการดําเนินงาน 
โครงการฝกอบรมนักศึกษาเพ่ือ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 
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มีการ 
ดําเนินการ 
ทําเครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

ความสามารถ และทัศนคติในการทํางาน โดยการสอบท้ัง
ทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือใหผานมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
ใหสามารถเปนผูเชี่ยวชาญในการถายทอดความรูท่ีไดรับ 
ดานงานเชื่อม และดานไฟฟา ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติใน
การพัฒนาอาชีพใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจของ
จังหวัดสงขลาไดอยางมืออาชีพซ่ึงไดประกอบดวยกิจกรรม
การอบรมดานงานเชื่อม เพ่ือใหทราบถึงอุปกรณและการ
เลือกใชท่ีเก่ียวของกับการเชื่อม ปญหา วิธีปองกันและ
เทคนิคการเชื่อม และคณะฯ ไดนําผลการประเมินคุณภาพ
ของการใหบริการในขอ 1-3 ของตัวบงชี้ท่ี 1.5 ในป
การศึกษา 255 ๙มาชวยกันวิเคราะหในฝายพัฒนา
นักศึกษา เพ่ือไปดําเนินการปรับปรุงในปการศึกษาตอไป 

 
 
 
 
 

6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนใน การประกอบอาชีพ
แกศิษยเกา 
     ผลการดําเนินงาน 
คณะฯได ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนใน การ
ประกอบ อาชีพแกศิษยเกา ในชวงระยะเวลาฝกซอมรับ
ปริญญา ซ่ึงมีอาจารยในคณะฯใหความรูกับนักศึกษาท่ีจบ
การศึกษาปการศึกษา 255 8ในดานตาง ๆ เชน ก าร
เตรียมความพรอม ในการใชชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยการ
เตรียมตัวเพ่ือจะไปสมัครงาน และการเลือก อาชีพ ท่ี
เหมาะสม โดยใหขอมูลเก่ียวกับอาชีพยอดนิยมและ
เสนทางสูอาชีพท้ังในเมืองไทยและตลาดแรงงานเพ่ือชวย
ให ศิษยเกานําความรูท่ีไดไปเปนแนวทางในการใชชีวิต
หลังจากจบการศึกษา สามารถสรางความสําเร็จ ท้ังในดาน
อาชีพและการใชชีวิต 

IED-1.5-6-01  
ภาพกิจกรรมใหขอมูลและ
ความรูท่ีเปนประโยชนในการ
ประกอบอาชีพแกศิษยเกา 
 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.6 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 2559 
ผูรับผิดชอบ : 1. ผูกํากับตัวบงชี้ ไดแก  

      - นายจักรกฤษฎ แกวประเสริฐ  ตําแหนงรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
  2. ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ไดแก  
      - นางวรลักษณ   แกวเอียด ตําแหนงหัวหนางานพัฒนานักศึกษา  
      - นายฐาปนิคตีระพันธ   ตําแหนงอาจารย 
      - นายวีระศักดิ์  ศิริวัฒน ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  
 คณะตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตางๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยคณะและโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการ
พัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ท่ี
ประกอบดวยมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ี คณะ 
สถาบัน และสภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต และนําหลัก 
PDSA (Plan, Do, Study, Act) ไปใชในชีวิตประจําวันเปนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอยางยั่งยืน 
 
เกณฑการประเมิน:  6  ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน: 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 
 
 
 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนและการจัด
กิจกรรม 
ในปการศึกษา 255 9 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ดําเนินการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวมของคณะฯ พรอมท้ังกําหนดตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรร

IED-1.6-1-01 
แผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษาในภาพรวมของ
คณะ 
 
IED-1.6-1-02 
ปฏิทิน แผน ปฏิบัติงาน
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

งบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน โดยยึด
เทคนิคการทํางานแบบมีสวนรวมของบุคลากร ตั้งแต
ผูบริหาร จนถึงตัวแทนนักศึกษา ภายใตชื่อ “สโมสร
นักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ” ผานกระบวนการ
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยใหทีมงานสโมสร
นักศึกษาท้ังเกาและใหมเขารวม โครงการสงมอบงานและ
สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559  
ดําเนินการระหวางวันท่ี 30-31 เดือนพฤษภาคม 2559   
ณ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เสริมสรางภาวะผูนําของนักศึกษา ใหนักศึกษามีทักษะใน
การจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธท่ีถูกตองเหมาะสม และการ
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะฯ โดยใหสอดคลองกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 ดาน 
ซ่ึงประกอบดวย 
 1) กิจกรรมดานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
 2) กิจกรรมดานพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  
 3) กิจกรรมดานพัฒนาบุคลิกภาพ  
 4) กิจกรรมดานสุขภาพ  
 5) กิจกรรมดานทํานุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  
 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ท้ัง 5 ประการ ประกอบดวย 
 1) คุณธรรม จริยธรรม  
 2) ความรู  
 3) ทักษะทางปญญา  
 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
 รับผิดชอบ 
 5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ซ่ึงในสวนกระบวนการการดําเนินงานเริ่มจาก  
กระบวนการ รับรูปญหาการดําเนินโครงการของปการศึกษา 
2558 โดยทีมงานสโมสรนักศึกษาชุดเกา ตัวแทนทีมงาน

ประจาํป 
 
IED-1.6-1-03 
สรุปผลเขารวมโครงการสง
มอบงานและสัมมนาสโมสร
นักศึกษา 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

สโมสรนักศึกษาชุดใหม ภายใตโครงการสงมอบงานและ
สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 ผาน
กระบวนการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นกลุมยอย โดย
แบงสโมสรนักศึกษาออกเปนฝายตางๆ ตามหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบเพ่ือสรุปประเด็นปญหา พรอมเสนอแนวทางการ
แกปญหาดังกลาว และนําเสนอเพ่ือสรุปเปนประเด็นสงมอบ
ใหแกสโมสรนักศึกษาชุดใหม เพ่ือรวมวางแผนการจัด
กิจกรรม หรือโครงการในอนาคต  
       ในปการศึกษา 255 9 มีโครงการพัฒนานักศึกษาท่ี
ดําเนินการโดยคณะจํานวน 13 โครงการ ดําเนินการโดย
สโมสรนักศึกษาจํานวน 20  โครงการ และตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนจํานวน 2 ตัวบงชี้ 
ประกอบดวย 
 1) จํานวนผูเขารวมโครงการ  
2) รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมท่ี
สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน 
ประกอบดวย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู 
(3) ทักษะทางปญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          มีการดําเนินแผน โครงการ/กิจกรรมตามกรอบ 
TQF/กิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 ดาน 

โดยโครงการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติท้ัง 5 ประการ ประกอบดวย 

1) โครงการดานคุณธรรม จริยธรรม จํานวนท้ังสิ้น 
19 โครงการ ประกอบดวย 

IED-1.6-2-01 
เอกสารสรุปโครงการ/
กิจกรรมตามกรอบ TQF/
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 
ดาน 
 
IED-1.6-2-02 
ปฏิทินแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

- โครงการกีฬาสมานฉันทสามัคคี ค.มท. 
- โครงการสูออมกอดสื่อสารมวลชน 
- โครงการ PETROLEUM  TRADITIONAL GAME 
- โครงการเปตองสานสัมพันธ IED. 
- โครงการกีฬาศึกษาศาสตร-ครุศาสตร ครั้งท่ี 6 
- โครงการกีฬาสมานฉันท ค.อก. 
- โครงการกีฬาสีสานสัมพันธพ่ีและนอง ค.อท. 
- โครงการทําบุญคณะและกีฬาสานสัมพันธ

นักศึกษาใหม 
- โครงการถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จ

พระปรมิทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 
- โครงการครุศาสตรรวมใจ ตามรอยพออยาง

พอเพียง 
- โครงการฝกอบรมพิธีการทางศาสนาและผูนํา

ในศาสนพิธี 
- โครงการประชุมเครือขายผูปกครองนักศึกษา 
- โครงการแขงขันกีฬาศึกษาศาสตร - ครุศาสตร

เกมส ครั้งท่ี 6 
- โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
- โครงการนิทรรศการคุรุราชา  ครูของแผนดิน 
- โครงการครุศาสตรฯ เรียนรูโครงการพระราชดําริ

ตามรอยพระบาทพอหลวง 
- โครงการปลูกจิตสํานึกสาธารณะ 
- โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2560 
- โครงการอนุรักษประเพณีสงกรานตและงานรดน้ํา

ดําหัว 
 
2) โครงการดานความรู จํานวนท้ังสิ้น 10โครงการ 

ประกอบดวย 
- โครงการตอนรับนองใหมอยางสรางสรรคและรอง

เพลงมารช  มหาวิทยาลัย 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

- โครงการอบรมศิลปะการแสดงพ้ืนบาน 
- โครงการครุศาสตรรวมใจ ตามรอยพออยาง

พอเพียง ผูเขารวมโครงการจะไดรับความรูจากวิทยากร 
เก่ียวกับวิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบาน การเค่ียวน้ําตาล การ
แปรรูปผลิตภัณฑจากตาลโตนด เปนตน 

- โครงการฝกอบรมพิธีการทางศาสนาและผูนํา
ในศาสนพิธี 

- โครงการถายทอดความรูจากศิษยเกาสูศิษย
ปจจุบัน 

- โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยมีหัวขอการ
บรรยายใหความรู การเตรียมความพรอมในการประกอบ
อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค 

- โครงการนิทรรศการคุรุราชา  ครูของแผนดิน 
- โครงการครุศาสตรฯ เรียนรูโครงการพระราชดําริ

ตามรอยพระบาทพอหลวง 
- โครงการปลูกจิตสํานึกสาธารณะ 
3) โครงการดานทักษะทางปญญา จํานวนท้ังสิ้น 

18 โครงการ ประกอบดวย 
- โครงการประกวด ดาว – เดือน (FRESHY NIGHT) 

ครั้งท่ี 7  นักศึกษาไดระดมความคิด ในการจัดการแสดงเพ่ือ
สื่อออกในเชิงสรางสรรค การดัดแปลงอุปกรณการแสดง
ตางๆ เปนตน 

- โครงการสูออมกอดสื่อสารมวลชน 
- โครงการประกวดดนตรี IED. 
- โครงการเปตองสานสัมพันธ IED. 
- โครงการกีฬาศึกษาศาสตร-ครุศาสตรครั้งท่ี6 
- โครงการกีฬาสมานฉันท ค.อก. 
- โครงการกีฬาสีสานสัมพันธพ่ีและนอง ค.อท. 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

- โครงการอบรมศิลปะการแสดงพ้ืนบาน 
- โครงการครุศาสตรรวมใจ ตามรอยพออยาง

พอเพียง 
- โครงการฝกอบรมพิธีการทางศาสนาและผูนํา

ในศาสนพิธี 
- โครงการแขงขันกีฬาศึกษาศาสตร - ครุศาสตร

เกมส ครั้งท่ี 6 
- โครงการถายทอดความรูจากศิษยเกาสูศิษย

ปจจุบัน 
- โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
- โครงการนิทรรศการคุรุราชา  ครูของแผนดิน 
- โครงการครุศาสตรฯ เรียนรูโครงการพระราชดําริ

ตามรอยพระบาทพอหลวง 
- โครงการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนตาลโตนด ตําบลทา

หิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
4) โครงการดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ จํานวนท้ังสิ้น 2 3 โครงการ 
ประกอบดวย 

- โครงการประกวด ดาว – เดือน (FRESHY NIGHT) 
ครั้งท่ี 7 

- โครงการคัดเลือกและฝกซอมนักกีฬาประจําป 
2559 

- โครงการซุมรับปริญญารุนพ่ี ประจําปการศึกษา 
2559 

- โครงการตอนรับนองใหมอยางสรางสรรคและรอง
เพลงมารชมหาวิทยาลัย 

- โครงการกีฬาสมานฉันทสามัคคี ค.มท. 
- โครงการสูออมกอดสื่อสารมวลชน 
- โครงการ PETROLEUM  TRADITIONAL GAME 
- โครงการประกวดดนตรี IED. 
- โครงการวันเด็กแหงชาต ิ
- โครงการเปตองสานสัมพันธ IED. 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

- โครงการกีฬาศึกษาศาสตร-ครุศาสตรครั้งท่ี ๖ 
- โครงการกีฬาสมานฉันท ค.อก. 
- โครงการกีฬาสีสานสัมพันธพ่ีและนอง ค.อท. 
-โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจําป

การศึกษา 2560 
-โครงการทําบุญคณะและกีฬาสานสัมพันธนักศึกษา

ใหม 
- โครงการถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จ

พระปรมิทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 
- โครงการครุศาสตรรวมใจ ตามรอยพออยาง

พอเพียง 
- โครงการประชุมเครือขายผูปกครองนักศึกษา 
- โครงการแขงขันกีฬาศึกษาศาสตร - ครุศาสตร

เกมส ครั้งท่ี 6 
- โครงการถายทอดความรูจากศิษยเกาสูศิษย

ปจจุบัน 
- โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา 
- โครงการปลูกจิตสํานึกสาธารณะ 
- โครงการอนุรักษประเพณีสงกรานตและงานรดน้ํา

ดําหัว   
5) โครงการดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนท้ังสิ้น 2 
โครงการ ประกอบดวย 

- โครงการถายทอดความรูจากศิษยเกาสูศิษย
ปจจุบัน 
          - โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยมีหัวขอการ
บรรยายใหความรู การเตรียมความพรอมในการประกอบ
อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค 

 
 
 
 

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษา 
นอกเหนือจากกิจกรรมท่ีสอดคลองกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมท่ีตอบโจทยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

IED-1.6-3-01 
สรุปผลโครงการ ปฐมนิเทศ
นักศึกษา 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 
 
 
 
 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติแลว คณะฯ ยังจัดกิจกรรม หรือ
โครงการท่ีใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแก
นักศึกษาอีกดวย 
 โดยในปการศึกษา 255 9 คณะฯ ดําเนินการจัด
กิจกรรม หรือโครงการท่ีใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา 1 โครงการคือ 
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา โดยมีการจัดหัวขอบรรยายให
ความรูเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ โดยกองวิเทศสัมพันธ
และงานประกันคุณภาพ เพื่อใหความรูแกนักศึกษาทางดาน
งานประกันคุณภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 

4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรบัปรุง
การดําเนินงานครั้งตอไป 
ซ่ึงในกระบวนการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการ ทางคณะฯ 
ไดกําหนดใหมีการประเมินผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดท่ี
กําหนด หรือตามวัตถุประสงคของกิจกรรมแตละโครงการ 
โดยกําหนดรูปแบบในการประเมินไว คือ 
 1) การจัดทําแบบประเมินระดับความพึงพอใจตอ
กระบวนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาโดยใชแบบสอบถาม 
เพ่ือใชเปนขอมูลในการวัดผลสําเร็จตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพเชน จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละความพึงพอใจดาน
ความรูท่ีไดรับจากโครงการ เปนตน 
ตามแผนการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 
255 9 มีโครงการพัฒนานักศึกษาจํานวนท้ังสิ้น 3 3 
โครงการมีผลการประเมินดังนี้ 
        - โครงการ ประชุมเครือขายผูปกครองนักศึกษา  
ประกอบดวยตัวบงชี้ของโครงการ 2 ขอ บรรลุวัตถุประสงค 
2 ขอ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอย ละ 
92.34 
        - โครงการแขงขันกีฬาศึกษาศาสตร - ครุศาสตรเกมส 
ครั้งท่ี 6ประกอบดวยตัวบงชี้ของโครงการ 2 ขอ บรรลุ

IED-1.6-4-01 
สรุปผล การจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจําป
การศึกษา 2559 
 
IED-1.6-4-02 
เอกสารรายงานผลการจัด
โครงการ 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

วัตถุประสงค 2 ขอ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิด
เปนรอยละ 92.49 
       - โครงการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนตาลโตนด ตําบลทาหิน 
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาประกอบดวยตัวบงชี้ของ
โครงการ 2 ขอ บรรลุวัตถุประสงค 2 ขอ ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 96.40 
     - โครงการถายทอดความรูจากศิษยเกาสูศิษยปจจุบัน
ประกอบดวยตัวบงชี้ของโครงการ 2 ขอ บรรลุวัตถุประสงค 
2 ขอ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอย ละ 
97.80 
     - โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาประกอบดวยตัวบงชี้ของ
โครงการ 2 ขอ บรรลุวัตถุประสงค 2 ขอ ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 82.00 
- โครงการปลูกจิตสํานึกสาธารณะ ประกอบดวยตัวบงชี้ของ
โครงการ 2 ขอ บรรลุวัตถุประสงค 2 ขอ ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 93.14 
- โครงการนิทรรศการคุรุราชา  ครูของแผนดินประกอบดวย
ตัวบงชี้ของโครงการ 2 ขอ บรรลุวัตถุประสงค 2 ขอ ความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 84.78 
- โครงการอนุรักษประเพณีสงกรานตและงานรดน้ําดําหัว 
ประกอบดวยตัวบงชี้ของโครงการ 2 ขอ บรรลุวัตถุประสงค 
2 ขอ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอย ละ 
84.20 
- โครงการครุศาสตรฯ เรียนรูโครงการพระราชดําริตามรอย
พระบาทพอหลวงประกอบดวยตัวบงชี้ของโครงการ 2 ขอ 
บรรลุวัตถุประสงค 2 ขอ ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ คิดเปนรอยละ 89.94 
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประกอบดวยตัวบงชี้ของ
โครงการ 2 ขอ บรรลุวัตถุประสงค 2 ขอ ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 93.04 
- โครงการเขาคายคุณธรรมประกอบดวยตัวบงชี้ของ
โครงการ 2 ขอ บรรลุวัตถุประสงค 3 ขอ ความพึงพอใจของ

-42- 
 



 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

ผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 94.41 
- โครงการทําบุญคณะและกีฬาสานสัมพันธนักศึกษาใหม
ประกอบดวยตัวบงชี้ของโครงการ 2 ขอ บรรลุวัตถุประสงค 
2 ขอ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอย ละ 
94.03 
- โครงการประกวด ดาว– เดือน (FRESHY NIGHT) ครั้งท่ี 7
ประกอบดวยตัวบงชี้ของโครงการ 2 ขอ บรรลุวัตถุประสงค 
2 ขอ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอย ละ 
85.10 
- โครงการคัดเลือกและฝกซอมนักกีฬาประจําป 2559
ประกอบดวยตัวบงชี้ของโครงการ 2 ขอ บรรลุวัตถุประสงค 
2 ขอ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอย ละ 
87.71 
- โครงการตอนรับนองใหมอยางสรางสรรคและรองเพลง
มารช  มหาวิทยาลัยประกอบดวยตัวบงชี้ของโครงการ 2 ขอ 
บรรลุวัตถุประสงค 2 ขอ ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ คิดเปนรอยละ 86.62 
- โครงการซุมรับปริญญารุนพ่ี ประจําปการศึกษา 2559
ประกอบดวยตัวบงชี้ของโครงการ 2 ขอ บรรลุวัตถุประสงค 
2 ขอ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอย ละ 
88.27 
- โครงการกีฬาสมานฉันทสามัคคี ค.มท.ประกอบดวยตัว
บงชี้ของโครงการ 2 ขอ บรรลุวัตถุประสงค 2 ขอ ความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 86.62 
- โครงการสูออมกอดสื่อสารมวลชนประกอบดวยตัวบงชี้ของ
โครงการ 2 ขอ บรรลุวัตถุประสงค 2 ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ ขอ คิดเปนรอยละ 87.64 
- โครงการถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมิทรม
หาภูมิพล อดุลยเดชประกอบดวยตัวบงชี้ของโครงการ 2 ขอ 
บรรลุวัตถุประสงค 2 ขอ ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ คิดเปนรอยละ 87.83 
- โครงการ PETROLEUM  TRADITIONAL GAME
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ทํา
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ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

ประกอบดวยตัวบงชี้ของโครงการ 2 ขอ บรรลุวัตถุประสงค 
2 ขอ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอย ละ 
87.09 
- โครงการครุศาสตรรวมใจ ตามรอยพออยางพอเพียง
ประกอบดวยตัวบงชี้ของโครงการ 2 ขอ บรรลุวัตถุประสงค 
2 ขอ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอย ละ 
87.75 
- โครงการวันเด็กแหงชาติประกอบดวยตัวบงชี้ของโครงการ 
2 ขอ บรรลุวัตถุประสงค 2 ขอ ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ คิดเปนรอยละ 88.19 
- โครงการเปตองสานสัมพันธ IED.ประกอบดวยตัวบงชี้ของ
โครงการ 2 ขอ บรรลุวัตถุประสงค 2 ขอ ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 89.89 
- โครงการกีฬา ศึกษาศาสตร  - ครุศาสตร ครั้งท่ี 6
ประกอบดวยตัวบงชี้ของโครงการ 2 ขอ บรรลุวัตถุประสงค 
2 ขอ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอย ละ 
86.75 
- โครงการกีฬาสีสานสัมพันธพ่ีและนอง ค.อท.ประกอบดวย
ตัวบงชี้ของโครงการ 2 ขอ บรรลุวัตถุประสงค 2 ขอ ความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 84.53 
- โครงการกีฬาสมานฉันท ค.อก.ประกอบดวยตัวบงชี้ของ
โครงการ 2 ขอ บรรลุวัตถุประสงค 2 ขอ ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 88.29 
- โครงการแขงขันวงดนตรีโฟลคซอง Music Of The King 
2017ประกอบดวยตัวบงชี้ของโครงการ 2 ขอ บรรลุ
วัตถุประสงค 2 ขอ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิด
เปนรอยละ 90.67 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษาประกอบดวยตัวบงชี้ของโครงการ 2 
ขอ บรรลุวัตถุประสงค 2 ขอ ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ คิดเปนรอยละ 85.26 
- โครงการอบรมศิลปะการแสดงพ้ืนบานภาคใต 
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เอกสาร 

ประกอบดวยตัวบงชี้ของโครงการ 2 ขอ บรรลุวัตถุประสงค 
2 ขอ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอย ละ 
91.67 
- โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2560ประกอบดวยตัวบงชี้ของโครงการ 2 ขอ บรรลุ
วัตถุประสงค 2 ขอ คิดเปนรอย ละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 86.29 
- โครงการฝกอบรมพิธีการทางศาสนาและผูนําในศาสนพิธี
ประกอบดวยตัวบงชี้ของโครงการ 2 ขอ บรรลุวัตถุประสงค 
2 ขอ ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอย ละ 
86.06 

 
 
 
 
 

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
เม่ือสิ้นสุดปการศึกษา 255 9 คณะฯ ไดกําหนดใหมีการ
ประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม  
ผานกระบวนการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใตชื่อ
โครงการสงมอบงานและสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 25 60 เพ่ือวิเคราะหปญหาการดําเนินโครงการ
ในภาพรวมโดยนําขอมูลผลการประเมินผลความสําเร็จตาม
ขอ 4 โดยยึดเทคนิคการทํางานแบบมีสวนรวมของบุคลากร 
ผานกระบวนการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นกลุมยอย 
โดยแบงสโมสรนักศึกษาออกเปนฝายตางๆ ตามหนาท่ี
รับผิดชอบ 
 เพ่ือวิเคราะหประเมินผลความสําเร็จของโครงการใน
อดีต และสรุปประเด็นปญหา พรอมเสนอแนวทางการ
แกปญหาดังกลาว และนําเสนอเพ่ือสรุปเปนประเด็นเพ่ือ
นําเขาสูกระบวนการรายงานผลเขาสูท่ีประชุมผูบริหาร
คณะฯ โดยฝายพัฒนานักศึกษา เพ่ือใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรม หรือโครงการในอนาคต 
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนภายใตแนวคิดการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง 

IED-1.6-5-01 
เอกสารรายงานผลการจัด
โครงการ 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 ซ่ึงในปการศึกษา 255 9  นั้นมีโครงการพัฒนา
นักศึกษาท่ีดําเนินการโดยคณะจํานวน 13  โครงการ 
ดําเนินการโดยสโมสรนักศึกษาจํานวน 20 โครงการ และตัว
บงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนจํานวน 2 ตัว
บงชี้ (จํานวนผูเขารวม และรอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ) โดยมีผลการประเมินบรรลุ 2 ตัวบงชี้ 
คิดเปนรอยละ 100.00และมีประเด็นปญหา พรอมเสนอ
แนวทางการแกปญหาดังนี ้
  1) เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิู
พลอดุลยเดช  เสด็จสวรรคต ทําใหไมสามารถดําเนิน
โครงการท่ีอยูในลักษณะรื่นเริง สังสรรคได เชนโครงการ
เก่ียวกับการแขงขันกีฬา ขบวนพาเหรด จึงตองมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงการกระทันหัน เพ่ือใหสอดคลองกับ
สถานการณดังกลาว เชน โครงการถวายความอาลัยแด
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  โครงการ
ครุศาสตรรวมใจ ตามรอยพออยางพอเพียง 
 2) มีการจัดโครงการเยอะจนเกินไป ทําใหกระทบ
ตอการเรียนของนักศึกษา ในปการศึกษาถัดไป จะปรับปรุง
แผนการจัดกิจกรรม ลดจํานวนโครงการใหนอยลง โดยจะ
รวบโครงการท่ีสามารถดําเนินไปในแนวทางเดียวกันได ให
อยูในโครงการเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. นําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
      คณะฯ มีการนําผลการประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จากป
การศึกษา 2558 นํามาจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ในปการศึกษา 2559 โดย ไดปรับโครงการท่ีมี
ระยะเวลาการดําเนินโครงการท่ีไมตรงกับแผนใหมีความ
ชัดเจนมากข้ึน เชน โครงการตอนรับนองใหมอยาง
สรางสรรค จากเดิมวางไวชวงเดือนสิงหาคม มาเปนชวง
เดือนกันยายน และโครงการประชุมเครือขายผูปกครอง
นักศึกษา จากเดิมวางไวชวงเดือนกุมภาพันธ มาเปนชวง

IED-1.6-6-01 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจําปการศึกษา 
2558 
 
IED-1.6-4-01 
สรุปผล การจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2559 
 

-46- 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

เดือนมกราคม ซ่ึงตรงกับแผนกําหนดจัดกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงแผน และ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนานักศึกษาในปการศึกษา 
2560 ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 2559 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ผูรับผิดชอบ : 1. ผูกํากับตัวบงชี้ ไดแก  
      - นางสาวบุษราคัม  ทองเพชร ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
  2. ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ไดแก  
      - นายทวิชาติ  เย็นวิเศษ  ตําแหนง หัวหนางานวิจัย  
      - นางสาวฤทัยรัตน  สุวรรณเรืองศรี  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  
 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
ท่ีกําหนดไวท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ใหกับบุคลากรสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนซ่ึงรวมถึง
ทรัพยากรบุคคลทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของตางๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและ
กําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
 
เกณฑการประเมิน:  6  ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3– 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน: 

มีการ 
ดําเนินการ 
ทําเครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถ
นําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจยัและงาน
สรางสรรค 
       คณะฯ มีใชระบบสารสนเทศในการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยดังตอไปนี้ 
-ระบบสืบคนฐานขอมูลงานวิจัย 
http://rdi.rmutsv.ac.th/risssearch_form.php? 
http://rdi.rmutsv.ac.th/rmutsvrj/current_issue.php 
- การ Upload งานวิจัยระบบ NRMS 
- ประชาสัมพันธงานวิจัยผานหนาเว็บไซตคณะฯ  
- การแจงรายละเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยผานสื่อ
ออนไลน เชน E-mail, Facebook ของกลุมสงเสริมและ
ประชาสัมพันธงานวิจัยของคณะฯ 

IED-2.1-1-01  
Print out หนาเว็บไซตสืบคน
ฐานขอมูล 
 
IED-2.1-1-02  
Print out  การ Upload งานวิจัย
ระบบ NRMS 
 
IED-2.1-1-03 
Print out ประชาสัมพันธงานวิจัย
ผานหนาเว็บไซตคณะฯ           
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มีการ 
ดําเนินการ 
ทําเครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

        นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนใหนักวิจัยเขารวม
โครงการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานวิจัยเชน โครงการการใชเครื่องมือดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย   ท้ังนี้
ผูบริหารสามารถเขาใชงานระบบสารสนเทศงานวิจัย  

 

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
ประเด็นตอไปนี้                                                                                                                                                     
-หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค  หรือหนวย
วิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 -หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 
-สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรือการผลติงานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
-กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 
การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับ
เชิญ (visiting professor) 
         คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย ใน
ประเด็นดังตอไปนี้ 

 หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค 
หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค ไดแก  

1. มีการจัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุน พันธกิจดานการ
วิจัย อยางเพียงพอ และมีการรวบรวมแหลงทุนวิจัยตางๆ 
เพ่ือใหคณาจารยใชเปนขอมูลในการขอทุนวิจัย 
งบประมาณสนบัสนุนการวิจัย 
2. มีหองปฏิบัติการวิจัยท่ีเหมาะสมกับงานวิจัยแตละ
ประเภทและมีระบบการจัดการรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการวิจัย เชน หองปฏิบัติการโลหะวิทยา 
อาคารฝกงานคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    

 หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการ

IED-2.1-2-01 
เอกสารการจัดสรรงบประมาณ
รายจายเงินรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 
 
IED-2.1-2-02 
แบบสรุปงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ
เผยแพร 
 
IED-2.1-2-03 
ภาพถายหองปฏิบัติการโลหะวิทยา 
อาคารฝกงานคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    
 
IED-2.1-2-04 
print out หนาเว็บไซดฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส และตัวอยางหนา
เว็บไซตการสืบคน  
 
IED-2.1-2-05 
print out หนาเว็บไซดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สวพ. 
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มีการ 
ดําเนินการ 
ทําเครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

วิจยัหรืองานสรางสรรค 
1. มีการสนับสนุนใหอาจารย นักวิจัย ใชฐานขอมูลการ
วิจัยรวมกัน อาทิ ฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ระบบสืบคนสิทธิบัตรท่ัวโลก 
ฐานขอมูลวิจัยไทยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรี
วิชัย (สวพ.) 
2. สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรือการผลติงานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 
ไดแก 
 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยท่ีครอบคลุม

ขอมูลขาวสารอยางนอย 5 ดาน ซ่ึงมีการวางโครงสราง
และสนับสนุนโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา เชน 

(1) ดานแหลงทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอกสถาบัน      
(2) ดานการวิจัยท้ังปจจุบันและผลงานท่ีผานมา           
(3) ดานแหลงเผยแพรผลงานวิจัยท้ังวารสารและการ
ประชุมวิชาการ ตลอดจนขอมูล การสนับสนุนในการ
เผยแพร 
(4) ขอมูลดานระบบและกลไกในการสงเสริมการนํา
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน รวมถึงการ
สงเสริมดานการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการ ซ้ือ
ขายทรัพยสินทางปญญา 
(5) ขอมูลเก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและงานสรางสรรค    
 มีระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

เชน  หองปฏิบัติการวิจัยทางโลหะวิทยา กําหนดใหมี
อุปกรณปองกันความปลอดภัยสวนบุคคล อุปกรณ
ดับเพลิง เปนตน 

 กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารยรับเชิญ (visiting professor) ไดแก  
 1. มีการสงเสริมพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของ
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มีการ 
ดําเนินการ 
ทําเครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

อาจารยโดย คณะรวมกันจัด ประชุมวิชาการงานประชุม
วิชาการระดับชาติ ( ILI 2017) มทร.ธัญบุรีระหวางวันท่ี 
3 เมษายน 2560 ถึงวันท่ี 6 เมษายน ๒๕ 60ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประเทศไทย   
 2. มีการสนับสนุนและสงเสริมการตีพิมพ
เผยแพรผลงานวิจัย และสนับสนุนคาตีพิมพผลงานทาง
วิชาการในวารสารวิชาการ เพ่ือสงเสริมใหอาจารยไดมี
โอกาสแสวงหาความรูความกาวหนาทางวิชาการ 

 
 
 
 
 

3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ทางคณะฯ รวมกับมหาวิทยาลัยไดมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยโดยแบงออกเปนทุน 2 
ประเภท ประกอบดวยทุนวิจัยเงินรายได และทุนวิจัย
แผนดินโดยใชระบบกลไกของสถาบนัวิจัยในการยื่นขอทุน
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
ทุนวิจัยเงินแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2560 
-โครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาการตูนแอนิเมชั่น เรื่อง 
“ตามรอยพออยางพอเพียงเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”สําหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางการไดยินจํานวน 200,4๐๐ บาท   
-โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาสื่อภาพยนตรชุด                
“ชุมชนเขมแข็งวิถีทองถ่ิน” ชุมชนบานทาหิน  อ.สทิงพระ  
จ.สงขลา  จํานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
-โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนากระบวนการผลิตน้ํามัน
ชีวภาพจากวัสดุเหลือใชจากตนตาลโตนดในชุมชนทาหิน 
จังหวัดสงขลา ” จํานวน 286,200บาท 
-โครงการวิจัย เรื่อง“ การออกแบบระบบคัดแยกไขไกและ
บรรจุลงแผงแบบอัตโนมัติสําหรับกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงไก
ไขตําบลเกาะแตว จังหวัดสงขลา”จํานวน  ๓๒๙,๔๐๐  
บาท 
-โครงการวิจัย เรื่อง“การออกแบบและพัฒนาเตาอบคืนไฟ
เพ่ือวิสาหกิจชุมชนมีดพรานาปอ  ตําบลควนปริงอําเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง ” จํานวน 260,300บาท 
-โครงการวิจัย เรื่อง“เครื่องชวยเดิน”จํานวน 300,000

IED-2.1-3-01 
ตัวอยางเอกสารการจัดสรร
งบประมาณรายจายเงินรายได
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
IED-2.1-3-02 
print out หนาเว็บไซด สวพ. สวน
ท่ีเก่ียวของกับทุนวิจัยภายนอก 
 
IED-2.1-3-03 
ตัวอยางการแจงผลการพิจารณาขอ
โครงการวิจัยจาก สวพ.  
 
IED-2.1-3-04 
เอกสารการประชาสัมพันธการสง
ขอเสนอโครงการสําหรับนักวิจัย 
 
IED-2.1-3-05 
ประกาศรบัขอเสนอโครงการวิจัย 
 
 
IED-2.1-3-06 
โครงการวิจัยและสัญญา 
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มีการ 
ดําเนินการ 
ทําเครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

บาท 
-โครงการวิจัยเรื่อง “สเก็ตบอรดฟนฟูการเคลื่อนไหว
แขน”  จํานวน 213,3๐๐ บาท 
-โครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาการเรียนรูดวย
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรในชั้นเรียน
ระดับอนุบาลจากไมยางพาราโดยใชเทคนิคการกระจาย
หนาท่ีเชิงคุณภาพ ” (รวมกับคณะวิศวกรรม 10 %) 
งบประมาณ 308,500 บาท 
ทุนวิจัยเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2560 
-โครงการวิจัย เรื่อง““การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
จากใบยางพารา ก่ิงยางพารา และข้ีเลื่อยยางพาราโดยใช
แปงเปยกเปนตัวประสาน” จํานวน 45,000 บาท 
-โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแบบทดสอบวัด
คุณลักษณะความเปนครูอาชีวศึกษา สําหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ” จํานวน 
10,000 บาท  
-โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหนังสือออนไลนโดยใช
เทคนิคอินโฟกราฟกเรื่องขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ” 
จํานวน 20,000 บาท 
-โครงการ เรื่อง “การสรางและหาประสิทธิภาพชุดการ
สอน เรื่อง การเริ่มเดินมอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนํา 3เฟส”
จํานวน 20,000 บาท 
-โครงการวิจัย เรื่อง“ ศึกษาปจจัยท่ีเหมาะสมสําหรับการ
เชื่อมเหล็กกลาไรสนิมเกรด 304 และ เกรด 316 ดวย
กรรมวิธีการเชื่อมทิกระบบน็อตเซิลสองชั้นสําหรับงาน
อุตสาหกรรม ”จํานวน 45,000 บาท 
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดหาขอมูลแหลงเงินทุนสําหรับ
นักวิจัยหนาใหม โดยประกาศไวบนหนาเว็บไซด และแจง
ผานทางอีเมล ของนักวิจัยทุกทาน ท่ีมีแหลงทุนแจงมาทาง
สถาบันวิจัยและพัฒนาและแจงผลการพิจารณาขอ
โครงการวิจัยประจาํปงบประมาณมายังคณะฯ 

 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย IED-2.1-4-01 
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มีการ 
ดําเนินการ 
ทําเครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 

หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
คณะฯไดมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
เผยแพรผลงานวิจัยโดยใชระบบของมหาวิทยาลัยเปน
ตนแบบในการพิจารณา โดยมีรายละเอียดคือ 
การนําเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ภายในประเทศรวมถึงคาตอบแทนในการตีพิมพวารสาร
จะใชเงินทุนจากกองทุนวิจัยของหนวยงานหรือใชเงิน
สําหรับการเดินทางไปราชการในการประชุมวิชาการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพดานการวิจัย 
การนําเสนองานวิจัยระดับนานาชาติจะใชเงินทุนจาก
กองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยเปนผู
พิจารณารายละเอียดในการสนับสนุนการการเผยแพร
ผลงานวิจัย 
ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ บุคลากรในคณะฯ ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยของคณะฯ ในการไป
นําเสนอผลงานวิจัย เปนจํานวน เงิน 87 ,869 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 
1.นางสาวนุชจิเรศ  แกวสกุล  สังกัดสาขาครุศาสตร
อุตสาหกรรมคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ชื่อผลงาน: ชุดทดลองหลักกการทํางานตัวเก็บประจุ ชื่อ
งานประชุม :บทความวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
(ILI 2017) มทร.ธัญบุรีระหวางวันท่ี 3 เมษายน 2560 
ถึงวันท่ี 6 เมษายน ๒๕ 60 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรปีระเทศไทยจํานวน 8,660 บาท 

       2.นางสาวณปภัช สมานวงศ  สังกัดสาขา
เทคโนโลยีปโตรเลียมคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ชื่อผลงาน: Biogas Production from Food  
Scraps of RajamangalaUniversity of Technology  
Srivijayaชื่องานประชุม:The 23nd PPC Symposium 
on Petroleum, Petrochemicals, and 
Polymersand The 8 th Research Symposium on 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยเรื่อง หลักเกณฑ
การสนับสนุนบุคลากรไปนําเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ 
ตางประเทศ พ.ศ.2559 
 
IED-2.1-4-02 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยเรื่อง ทุนสนับสนุน
การวิจัย จากงบประมาณรายได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
 
IED-2.1-4-03 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยเรื่อง หลักเกณฑ
การสนับสนุนใหบุคลากรไป
นําเสนอผลงานวิจัยในประเทศ 
พ.ศ.2559 
 
IED-2.1-4-04 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยเรื่อง หลักเกณฑ
การสนับสนุนบุคลากรไปจัด
นิทรรศการและประกวด
สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และงาน
สรางสรรคระดับนานาชาติ ณ 
ตางประเทศ พ.ศ.2559 
 
 
 
IED-2.1-4-05 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยวาดวยการใช

-53- 
 



 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 
ทําเครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

Petrochemical and Materials Technology  ระหวาง
วันท่ี 22 พฤษภาคม 2560 ถึงวันท่ี 24 พฤษภาคม 
2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส จังหวัดกรุงเทพฯ
ประเทศไทยจํานวน 9,020 บาท 

3.นางสาวนลพรรณขันติกุลานนท  สังกัดสาขา
เทคโนโลยีปโตรเลียมคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ชื่อผลงาน: Effect of Cassava Sart  Ratio 
on Biomass  Pellet Fuel from  Rubber Treeชื่องาน
ประชุม:The 23nd PPC Symposium on Petroleum, 
Petrochemicals, and Polymersand The 8 th 
Research Symposium on Petrochemical and 
Materials Technology ระหวางวันท่ี 22  พฤษภาคม 
2560 ถึงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมปทุม
วัน ปริ้นเซส จังหวัดกรุงเทพฯประเทศไทย  ท้ังนี้ขออนุมัติ
ทุนสนับสนุนการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัย 
โดยประมาณคาใชจายในการเดินทาง จํานวน 9,020 
บาท   

4.นายจักรพงษจิตตจํานงคสังกัดสาขาเทคโนโลยี
ปโตรเลียมคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชื่อ
ผลงาน:The Stability of the  Palladium-Magnesium 
Supported on Silica Cataly for Partial 
Hydrogenation of Biodieselชื่องานประชุม:The 23nd 
PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, 
and Polymersand The 8 th Research Symposium 
on Petrochemical and Materials 
Technology ระหวางวันท่ี 22  พฤษภาคม 2560 ถึง
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส 
จังหวัดกรุงเทพฯประเทศไทย  ท้ังนี้ขออนุมัติทุนสนับสนุน
การเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัย โดยประมาณคาใชจาย
ในการเดินทาง จํานวน 9,020 บาท  
5. นายทวิชาติ   เย็นวิเศษ  สังกัดสาขาครุศาสตร
อุตสาหกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

จายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2552 
 
 
IED-2.1-4-06 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน
สงเสริมพัฒนางานวิจัยคณะ ฯ 
 
IED-2.1-4-07 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยเรื่อง: การติดตาม
และประเมินผลโครงการวิจัยท่ี
ไดรับอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ.
2559 
 
IED-2.1-4-8 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยวาดวยการจาย
คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
ขอเสนอโครงการวิจัย ติดตามและ
ประมวลผลงานวิจัย และตนฉบับ
บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพเผยแพร 
พ.ศ. 2556 
 
IED-2.1-4-9 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยเรื่อง: หลักเกณฑ
การสนับสนุนคาตอบแทนการ
ตีพิมพผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ พ.ศ.2560 
 
IED-2.1-4-10 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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มีการ 
ดําเนินการ 
ทําเครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

ชื่อผลงาน :ผลของมุมหัวฉีดน้ําแรงดันสูงท่ีมีตอขนาดและ
รูปรางอนุภาคของผงโลหะทองแดงท่ีผลิตดวยวีธีวอเตอร
อะตอมไมเซซันชื่องานประชุม :การประชุมวิชาการดาน
พัฒนาการดําเนินการงานทางอุตสาหกรรมแหงชาติครั้งท่ี 
8ประจําวันท่ี 2560ระหวางวันท่ี 17  พฤษภาคม 
2560 ถึงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม
นารายณ สีลม กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย  ท้ังนี้ขอ
อนุมัติทุนสนับสนุนการเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัย 
โดยประมาณคาใชจายในการเดินทาง จํานวน 8,920 
บาท  

6.นางสาวบุษราคัม  ทองเพชร   สังกัดสาขาครุศาสตร
อุตสาหกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ชื่อผลงาน: การพัฒนาระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบน
เครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชรูปแบบ                  ES-
RPAI สําหรับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ชื่องานประชุม :การประชุมทางวิชาการ 
ครั้งท่ี 55 (The 55th Kasetsart University Annual 
Conference ) ระหวางวันท่ี 29 มกราคม 2560 ถึง
วันท่ี 4 กุมภาพันธ ๒๕ 60ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประเทศไทย  จํานวน 7,320 บาท 
7.นายวิมล   บุญรอด   สังกัดสาขาครุศาสตร
อุตสาหกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
ชื่อผลงาน :การออกแบบและสรางเครื่องรีดเชือกกลวย  

ชื่องานประชุม :การประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 55 (The 

55th Kasetsart University Annual Conference ) 

ระหวางวันท่ี 30 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 

๒๕60 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประเทศไทย        

จํานวน 7,360 บาท 

8. นางสาววาสณา  บุญสง  สังกัดสาขาครุศาสตร
อุตสาหกรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ชื่อผลงาน: Real-Time Air Monitoring Using Oxygen 

ราชมงคลศรีวิชัยวาดวยเรื่อง
กองทุนสงเสริมและพัฒนาหนวย
วิจัย พ.ศ.2559 
 
IED-2.1-4-11 
หนังสือสนับสนุนทุนใหบุคลากรไป
นําเสนอผลงานวิจัยในประเทศ 
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มีการ 
ดําเนินการ 
ทําเครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

Sensor Embedded RFID with Wireless Sensor 
NetworkPlatformชื่องานประชุม :2017  International 
Conference onElectronics 
,Information, and Communicationระหวางวันท่ี 10-
15 มกราคม ๒๕60ณ Hilton Phuket Arcadia Resort 
& Spa จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย จํานวน ๒๘ ,๕๔๙.๓๔ 
บาท 
 

 
 
 
 
 
 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสราง
ขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
คณะฯ สนับสนุนการสงเสริมพัฒนา สมรรถนะ ดานการ
วิจัยของอาจารย โดยมีการเขารวมโครงการดังนี้ 
 

1. เขารวมโครงการ ปฐมนิเทศ นักวิจัยหนาใหม  ในวันท่ี 
21 ธันวาคม 2559ณ โรงแรมธรรมรินทรธนา  จังหวัดตรัง 
โดยมีนางสาวฉารีฝะหัดยี นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท
นายจรัญธรรมใจ นายณัฐวุฒิ  สุภารัตน นายจักรพงษ จิตต
จํานงคนายอรุณสุขแกว นายกรภัทร เฉลิมวงศ 
 
2.โครงการเทคนิคการเขียนตําราจากงานวิจัย  ในวันท่ี25 
พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมใหญ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สํานักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (ไสใหญ) โดยมีนางสาวฉารีฝะหัดยี  
นางสาวจุฑามาศ  จันโททัย นายณัฐวุฒิ สุภารัตน                         
และดร.เอกญา แววภักดี 
 

3. โครงการกลยุทธการเขาสูตําแหนงทางวิชาการอยาง
สัมฤทธิ์ผล  ในวันท่ี 27 เมษายน 2560 ณ หองประชุม
ใหญชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 ป  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สํานักงานวิทยาเขตตรังโดยมี 
ผูชวยศาสตราจารยไชยยะ ธนพัฒนศิรินางสาวจุฑามาศ 
จันโททัยนายณัฐวุฒิ สุภารัตน และดร.เอกญา แววภักดี 
และคณะฯ มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง

IED-2.1-5-01 
หนังสือเขารวมโครงการ\ 
 
IED-2.1-5-02 
รายงานเดินทางไปราชการเขารวม
ประชุมวิชาการ เพ่ือนําเสนอ
ผลงาน 
 
IED-2.1-5-03 
ประชาสัมพันธดานจรรยาบรรณ
การวิจัยแกอาจารย 
 
IED-2.1-5-04 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยเรื่อง:หลักเกณฑ
การสนับสนุนคาตอบแทนการ
ตีพิมพผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการพ.ศ.2559 
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มีการ 
ดําเนินการ 
ทําเครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

อาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ดีเดน โดยการ สนับสนุนคาตีพิมพผลงานทางวิชาการใน
วารสารวิชาการ เพ่ือสงเสริมใหอาจารยไดมีโอกาส
แสวงหาความรูทางวิชาการ 

 
 
 
 
 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 
คณะฯ อางอิงระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน โดย
ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วาดวย การดําเนินการดานสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
อันเกิดจากการประดิษฐมาใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน แตเนื่องจากในปการศึกษา 2558 คณะฯ ไม
มีผลงานวิจัยท่ีตองการคุมครองสิทธิ์จึงยังไมไดดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

IED-2.1-6-01 
Printoutเว็บไซต ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยวาดวย การดําเนินการดาน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอันเกิด
จากการประดิษฐ 
 
IED-2.1-6-02 
ระบบกลไกเบื้องตนสําหรับการ
พัฒนางานวิจัยภายในคณะฯ  
- ระบบเพ่ือชวยในการคุมครอง
สิทธิ์งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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มทร.ศรีวิชัย เปนสถาบันกลุม ค2 จําแนกเปน 2 กลุมสาขาวิชา ท่ีทําการเปดสอน ดังนี้ 
 1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 
 2. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกําหนดให
เปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา  (ปงบประมาณ) 
การคิดรอบป : ปงบประมาณ 2559(ปประเมิน 2559 + 1 ป) 
ผูรับผิดชอบ : 1. ผูกํากับตัวบงชี้ ไดแก  

- นางสาวบุษราคัม  ทองเพชร ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
  2. ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ไดแก  
      - นายทวิชาติ  เย็นวิเศษ  ตําแหนง หัวหนางานวิจัย  
      - นางสาวฤทัยรัตน  สุวรรณเรืองศรี  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
คําอธิบายตัวบงช้ี :  

ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษาคือเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและท่ีไดรับจาก
ภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอมและจุดเนน
ของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีสถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญท่ี
แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะโดยเฉพาะคณะท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย 

-58- 
 



 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ตารางท่ี 2.2-1งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จําแนกตามสาขาวิชา 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

กลุม
สาขาวิชา

มนุษยศาสตร
และ

สังคมศาสตร 

กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร

และ
เทคโนโลย ี

กลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร

สุขภาพ 

        จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  19-  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน  1,929,200  

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  -  

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ  -  

จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  38 คน  

จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ  193  

คาคะแนนเฉลี่ยรายกลุม  50,768  

คาคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุม  4.23  

เกณฑการประเมิน: 
โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

สูตรการคํานวณ 
1.คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน

อาจารย ประจาํและนักวิจัยประจํา  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
 
  2. แปลงคาจํานวนเงินท่ีคํานวณไดใน ขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

คะแนนท่ีได = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก  

x 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับคณะวิชา 
คะแนนท่ีไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 
 

หมายเหตุ : 
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา ใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 
2. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินน้ันๆ ไมใชจํานวนเงิน

ท่ีเบิกจายจริง 
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3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือ หลักฐานจากการตก
ลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไมมี หลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวม
วิจัยของแตละคณะ 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารยหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

1.67 คะแนน 50,768 บาท/คน 4.23คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

 
เอกสารหลักฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

IED-2.2-01  
  

19รายงานจํานวนบุคลากรคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 
2559 

IED-2.2-02 19สรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรค และสัญญารับทุนงานวิจัย (ทําสัญญา
ในปงบประมาณ 2560) 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3 : ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 
การคิดรอบป : ปปฏิทิน 2559 (ปประเมิน) (มกราคม 2559-ธันวาคม 2๕๕๙) 
ผูรับผิดชอบ : 1. ผูกํากับตัวบงชี้ ไดแก  

      - นางสาวบุษราคัม  ทองเพชร ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
  2. ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ไดแก  
      - นางสาวฉารีฝะ  หัดยี  ตําแหนง หัวหนางานวิชาการและวิจัย 
      - นายทวิชาติ  เย็นวิเศษ  ตําแหนง หัวหนางานวิจัย  
      - นางสาวฤทัยรัตน  สุวรรณเรืองศรี  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  
ผลงานวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคข้ึน

เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องเปนผลงานท่ีมีคุณคา
สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศผลงาน
วิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล  TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลวผลงานวิจัยท่ี
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  

ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

กลุม
สาขาวิชา

มนุษยศาสตร
และ

สังคมศาสตร 

กลุม
สาขาวิชา

วิทยาศาสตร
และ

เทคโนโลย ี

กลุม
สาขาวิชา

วิทยาศาสตร
สุขภาพ 

        จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  -  

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ  -  

จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  38 คน  

จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ  3 คน  

ผลงานวิชาการ คานํ้าหนัก 0.2 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน
สบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการ ระดับชาต ิ

 6เรื่อง  

ผลงานวิชาการ คานํ้าหนัก 0.4  2 เรื่อง  

-61- 
 



 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

กลุม
สาขาวิชา

มนุษยศาสตร
และ

สังคมศาสตร 

กลุม
สาขาวิชา

วิทยาศาสตร
และ

เทคโนโลย ี

กลุม
สาขาวิชา

วิทยาศาสตร
สุขภาพ 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ ห ร ือ ท ี่ใ น
ว า ร ส า ร ว ิช า ก า ร ร ะ ด ับ ช า ต ิท ี่ไ ม อ ย ูใ น ฐ า น ข อ ม ูล  ต า ม ป ร ะ ก า ศ  ก .พ .อ  
ห ร ือ ร ะ เ บ ีย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ ุด ม ศ ึก ษ า ว า ด ว ย  ห ล ัก เ ก ณ ฑ ก า ร
พ ิจ า ร ณ า ว า ร ส า ร ท า ง ว ชิ า ก า ร ส ํา ห ร ับ ก า ร เ ผ ย แ พ ร ผ ล ง า น ท า ง ว ิช า ก า ร  
พ .ศ .  2 5 5 6  แ ต ส ถ า บ ัน น ํา เ ส น อ ส ภ า ส ถ า บ ัน อ น ุม ัต ิแ ล ะ จ ัด ท ํา เ ป น
ป ร ะ ก า ศ ใ ห ท ร า บ เ ป น ก า ร ท ั่ว ไ ป  แ ล ะ แ จ ง ใ ห  ก พ อ . / ก ก อ .  ท ร า บ ภ า ย ใ น  
3 0  ว ัน  น ับ แ ต ว ัน ท ี่อ อ ก ป ร ะ ก า ศ  
-  ผ ล ง า น ท ี่ไ ด ร ับ ก า ร จ ด อ น ุส ิท ธ ิบ ัต ร  

ผลงานวิชาการ คานํ้าหนัก 0.6 

-บ ท ค ว า ม ว ิจ ัย ห ร ือ บ ท ค ว า ม ว ิช า ก า ร ท ี่ม ีก า ร ต ีพ ิม พ ใ น ว า ร ส า ร ว ิช า ก า ร ท ี่
ป ร า ก ฏ ใ น ฐ า น ข อ ม ูล TCIกลุมท่ี2 

 2 เรื่อง  

ผลงานวิชาการ คานํ้าหนัก 0.8 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลต า ม ป ร ะ ก า ศ  ก .พ .อ  ห ร ือ ร ะ เ บ ีย บ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ ุด ม ศ ึก ษ า ว า ด ว ย  ห ล ัก เ ก ณ ฑ ก า ร พ ิจ า ร ณ า ว า ร ส า ร ท า ง
ว ิช า ก า ร ส ํา ห ร ับ ก า ร เ ผ ย แ พ ร ผ ล ง า น ท า ง ว ิช า ก า ร  พ .ศ .  2 5 5 6  แ ต ส ถ า บ ัน
น ํา เ ส น อ ส ภ า ส ถ า บ ัน อ น ุม ัต ิแ ล ะ จ ัด ท ํา เ ป น ป ร ะ ก า ศ ใ ห ท ร า บ เ ป น ก า ร ท ั่ว ไ ป  
แ ล ะ แ จ ง ใ ห  ก พ อ . / ก ก อ .  ท ร า บ ภ า ย ใ น  3 0  ว ัน  น ับ แ ต ว ัน ท ี่อ อ ก ป ร ะ ก า ศ  ( ซ ึ่ง
ไ ม อ ย ูใ น  Beall ’s list) ห ร ือ ต ีพ ิม พ ใ น ว า ร ส า ร ว ิช า ก า ร ท ี่ป ร า ก ฏ ใ น ฐ า น ข อ ม ูล  
TCI ก ล ุม ท ี่ 1  

 19-  

ผลงานวิชาการ คานํ้าหนัก 1.0 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตีท่ีปรากฏในฐานขอมูลร ะ ด ับ น า น า ช า ต ิต า ม ป ร ะ ก า ศ  
ก .พ .อ .  ห ร ือ ร ะ เ บ ีย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ ุด ม ศ ึก ษ า ว า ด ว ย  ห ล ัก เ ก ณ ฑ 
ก า ร พ ิจ า ร ณ า ว า ร ส า ร ท า ง ว ิช า ก า ร ส ํา ห ร ับ ก า ร เ ผ ย แ พ ร ผ ล ง า น ท า ง
ว ิช า ก า ร  พ .ศ .  2 5 5 6   
-ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

-ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนง
ทางวิชาการแลว 

-ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

-ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตวท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

 2เรื่อง  
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ขอมูลพ้ืนฐาน 
  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

กลุม
สาขาวิชา

มนุษยศาสตร
และ

สังคมศาสตร 

กลุม
สาขาวิชา

วิทยาศาสตร
และ

เทคโนโลย ี

กลุม
สาขาวิชา

วิทยาศาสตร
สุขภาพ 

วิชาการแลว 
-ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการ 
แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

ผลงานสรางสรรค คานํ้าหนัก 0.2 
- งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

 19-  

ผลงานสรางสรรค คานํ้าหนัก 0.4 
- งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

 19-  

ผลงานสรางสรรค คานํ้าหนัก 0.6 
-ง า น ส ร า ง ส ร ร ค ท ี่ไ ด ร ับ ก า ร เ ผ ย แ พ ร ใ น ร ะ ด ับ ช า ต ิ  

   

ผลงานสรางสรรค คานํ้าหนัก 0.8 
- งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

   

ผลงานสรางสรรค คานํ้าหนัก 1.0 
-งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

   

 

เกณฑมาตรฐาน 

ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรฯ  

1 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสรางสรรคของ
อาจารยประจําและนักวิจัย 

194.80 

2 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมด 38คน 

3 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการและงาน
สรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

12.63 

4 คาคะแนน (ขอ 3 /30)*5 2.11 

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ  

5 
ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสรางสรรคของ
อาจารยประจําและนักวิจัย 

190 
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ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน 

6 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมด 190 

7 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการและงาน
สรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

190 

8 คาคะแนน (ขอ 7 /20)*5 190 

9 คะแนนเฉลี่ย กรณีมี 2 กลุม (ขอ 4+ขอ 8) / 2  
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เกณฑการประเมิน :  
 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0-5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 

1. เกณฑเฉพาะคณะ กลุม ข และ ค2 
 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว
เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  

2. กลุมสาขาวิชา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป  
 
 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร 
 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
x  100 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด 
 
 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดใน ขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

คะแนนท่ีได = 
รอยละผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

X 5 
รอยละผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 
กําหนดระดับคุณภาพผลงาน ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ ระดับชาต ิ

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับ นานาชาติ ห ร ือ ท ี่ใ น ว า ร ส า ร ว ิช า ก า ร ร ะ ด ับ ช า ต ิท ี่ไ ม อ ย ูใ น ฐ า น ข อ ม ูล  ต า ม ป ร ะ ก า ศ  
ก .พ .อ  ห ร ือ ร ะ เ บ ีย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ ดุ ม ศ ึก ษ า ว า ด ว ย  ห ล ัก เ ก ณ ฑ ก า ร พ ิจ า ร ณ า ว า ร ส า ร ท า ง
ว ิช า ก า ร ส ํา ห ร ับ ก า ร เ ผ ย แ พ ร ผ ล ง า น ท า ง ว ิช า ก า ร  พ .ศ .  2 5 5 6  แ ต ส ถ า บ ัน น ํา เ ส น อ ส ภ า ส ถ า บ ัน อ น ุม ัต ิ
แ ล ะ จ ัด ท ํา เ ป น ป ร ะ ก า ศ ใ ห ท ร า บ เ ป น ก า ร ท ั่ว ไ ป  แ ล ะ แ จ ง ใ ห  ก พ อ . / ก ก อ .  ท ร า บ ภ า ย ใ น  3 0  ว ัน  น ับ แ ต 
ว ัน ท ี่อ อ ก ป ร ะ ก า ศ  
-  ผ ล ง า น ท ี่ไ ด ร ับ ก า ร จ ด อ น ุส ิท ธ ิบ ัต ร  

0.60 -บ ท ค ว า ม ว ิจ ัย ห ร ือ บ ท ค ว า ม ว ิช า ก า ร ท ี่ม ีก า ร ต ีพ ิม พ ใ น ว า ร ส า ร ว ิช า ก า ร ท ี่ป ร า ก ฏ ใ น ฐ า น ข อ ม ูล TCI 

กลุมที่2 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลต า ม ป ร ะ ก า ศ  ก .พ .อ  ห ร ือ ร ะ เ บ ีย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ ุด ม ศ ึก ษ า ว า ด ว ย  ห ล ัก เ ก ณ ฑ ก า ร
พ ิจ า ร ณ า ว า ร ส า ร ท า ง ว ิช า ก า ร ส ํา ห ร ับ ก า ร เ ผ ย แ พ ร ผ ล ง า น ท า ง ว ิช า ก า ร  พ .ศ .  2 5 5 6  แ ต ส ถ า บ ัน
น ํา เ ส น อ ส ภ า ส ถ า บ ัน อ น ุม ัต ิแ ล ะ จ ัด ท ํา เ ป น ป ร ะ ก า ศ ใ ห ท ร า บ เ ป น ก า ร ท ั่ว ไ ป  แ ล ะ แ จ ง ใ ห  ก พ อ . / ก ก อ .  
ท ร า บ ภ า ย ใ น  3 0  ว ัน  น ับ แ ต ว ัน ท ี่อ อ ก ป ร ะ ก า ศ  (ซ ึ่ง ไ ม อ ย ูใ น  Beall’s list) ห ร ือ ต ีพ ิม พ ใ น
ว า ร ส า ร ว ิช า ก า ร ท ี่ป ร า ก ฏ ใ น ฐ า น ข อ ม ูล  TCI ก ล ุม ท ี่ 1  

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตีที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลร ะ ด ับ น า น า ช า ต ิต า ม ป ร ะ ก า ศ  ก .พ .อ .  ห ร ือ ร ะ เ บ ีย บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อ ุด ม ศ ึก ษ า ว า ด ว ย  
ห ล ัก เ ก ณ ฑ ก า ร พ ิจ า ร ณ า ว า ร ส า ร ท า ง ว ิช า ก า ร ส ํา ห ร ับ ก า ร เ ผ ย แ พ ร ผ ล ง า น ท า ง ว ิช า ก า ร  พ .ศ .  2 5 5 6   
-ผลงานไดรับการจดสทิธิบัตร 

-ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

-ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

-ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตวที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
-ตําราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการ ประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ  
(Full Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 
ระดับคุณภาพงานสรางสรรคดังนี้ 
คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
online  

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบนั 
0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ
0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 22 รอยละ 12.63 2.11คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
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เอกสารหลักฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

IED-2.3-01  19รายงานจํานวนบุคลากรคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 
2559 

IED-2.3-02 
ผลงานวิชาการ 
คาน้ําหนัก 0.2 
 

19สรุปงานวิจัยบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ 
1.นางสาวบุษราคัม ทองเพชรผลงานวิจัย“การพัฒนากระบวนการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู สําหรับการผลิตครูชางอุตสาหกรรม” 19เม่ือวันท่ี 1923-25 พฤศจิกายน 2559    
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   
2.นางสาวบุษราคัม ทองเพชรผลงานวิจัย“การพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตร
วิชาชีพแบบ ES-RPAIท่ีสอดคลองกับเกณฑการประเมินระดับหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา”เม่ือวันท่ี 23-25 พฤศจิกายน 2559ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   
3.นางสาวบุษราคัม  ทองเพชรผลงานวิจัย“การพัฒนาบทเรียนทางไกลผาน
วิทยุกระจายเสียงรายวิชานวัตกรรมอิเล็กทรอนิกสเพ่ือชุมชนหลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”เม่ือวันท่ี 23-25 
พฤศจกิายน 2559  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   
4.นายณัฐพงษ หมันหลีผลงานวิจัย“ พฤติกรรมการเปดรับสื่อวิทยุกระจายเสียงของ
ประชาชนในจังหวัดยะลา” เม่ือวันท่ี 15-16 สิงหาคม 2559 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา  
195.นายอรุณ  สุขแกว การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 54 
ผลงานวิจัย “การออกแบบและการสรางเครื่องยีผลตาลโตนดเพ่ือการแปรรูปอาหาร” 
เม่ือวันท่ี 2-5 กุมภาพันธ 2559 (February 2-5, 2016) 
196.นายวิมล  บุญรอด การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 54 
ผลงานวิจัย “การสรางและการประเมินเครื่องยีน้ํา  ตาลโตนดผง” เม่ือวันท่ี 2-5 
กุมภาพันธ 2559 (February 2-5, 2016) 

ผลงานวิชาการ 
คาน้ําหนัก 0.4 
 

สรุปงานวิจัยบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ หรือท่ีในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูล 
1.นายศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน ผลงานวิจัย “ Manufacture of the Printed Circuit 
Boards for MicrostripTransmission Line Circuits ”เม่ือวันท่ี 24-25เมษายน 
2559 ณ โรงแรมNew dara boutique  hotel & residence อําเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต                                                           
2.นายศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน ผลงานวิจัย “ Microwave Drying Machine for Sea Bass 
Leathers” เม่ือวันท่ี 26-27 มิถุนายน 2559  ณ โรงแรม The Imperial Mae Ping 
Hotel ตําบลชางคลาน  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 
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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
ผลงานวิชาการ 
คาน้ําหนัก 0.6 
 

สรุปงานวิจัยบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานขอมูลTCI 
1.นายศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน ผลงานวิจัย “การออกแบบไมโครสตริปเรโวเนเตอรขนาด
กะทัดรัดสําหรับการสื่อสารไรสาย”คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิศวกรรมศาสตร  ม.อบ.ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 
2.นายศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน ผลงานวิจัย “การออกแบบวงจรกรองแผนแถบความถ่ีท่ีมียาน
หยุดแถบความถ่ีกวางดวยการใชฮารมอนิกสหลายโมดลดความถ่ีปลอม ” คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิศวกรรมศาสตร ม.อบ.ปท่ี  9 ฉบับท่ี 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 

ผลงานวิชาการ 
คาน้ําหนัก ๑.๐ 

สรุปงานวิจัยบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
1.นายทวิชาติ  เย็นวิเศษ ผลงานวิจัย“ Effect of the Molten Stream’s Shape on 
Particle Size Distribution of Water Atomized Metal Powder”TCIEngineering 
Journal (ISSN: 0125-8281) (DOI: 10.4186/ej..2016.20.1)ปท่ี/Volume  20 
ฉบับท่ี/Issue -เลมท่ี/No. 1  
เดือน  January ป  2016  หนา  187-196 
192. 19นายจักรพงษจิตตจํานงคผลงานวิจัย“ Influence of Mg modifier on cis-trans 
selectivity in partial hydrogenation of biodiesel using different metal types
”วารสารApplied Catalysis A: Generalฉบับท่ี 520 เดือน  juneป  2016  หนา 
170– 177 
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องคประกอบท่ี 3การบริการวิชาการ 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 : การบริการวิชาการแกสังคม 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 2559 
ผูรับผิดชอบ : 1. ผูกํากับตัวบงชี้ ไดแก  

      - นางสาวบุษราคัม  ทองเพชร ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
  2. ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ไดแก  
      - นายจรัญ  ธรรมใจ  ตําแหนง หัวหนางานบริการวิชาการ 
      - นายกระวี  อนนตรี  ตําแหนง อาจารย 
      - นางสาวปาณิสรา ถนนทิพย ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

คําอธิบายตัวบงช้ี :  
: การบริการวิชาการเปนพันธกิจ ( Mission) หลักอีกอยางหนึ่งของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี ตองคํานึงถึงระบบและกลไก รวมถึงกระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยอาศัยการ
ลงพ้ืนท่ีชุมชนเปาหมาย เพ่ือศึกษาความตองการของชุมชนเปาหมาย แลวนํามาจัดทําเปนโครงการบริการ
วิชาการท่ีตอบสนองความตองการจริงของชุมชน และบรรจุในแผนบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณนั้นๆ 
มีการวางแผน ( P) เพ่ือดําเนินการตามแผนตอไป การปฏิบัติ ( D) การบริการวิชาการท่ีกอใหเกิดรายไดและ
การบริการวิชาการท่ีคณะฯจัดทําเพ่ือสรางประโยชนแกชุมชนโดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการ
วิชาการ การตรวจสอบ ( C) เม่ือพบปญหาแลวนํามาจัดทําเปนแผนเพ่ือพัฒนาการบริการวิชาการในปถัดไป 
การปรับปรุง ( A) นําแผนมาปรับปรุงเพ่ือใหตอบสนองกับความตองการของชุมชน และบรรจุในแผนบริการ
วิชาการประจําปงบประมาณถัดไป การวางแผน ( P) นอกจากนี้การบริการวิชาการยังตองนํามาพัฒนาหรือ
บูรณาการกับการเรียนการสอนแกนักศึกษาลงพ้ืนท่ีปฏิบัติจริงเพ่ือเปนการเสริมสรางประสบการณ และ
นํามาใชประโยชนจนเกิดเปนผลลัพธท่ีสรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑการประเมิน:  6 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 – 4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน: 
มีการ 

ดําเนินการ 
ทํา

เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1. จัดทําแผนการบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของสังคมและกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการ
ประจําคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ปการศึกษา 2559 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ไดดําเนินการตามระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ท่ีสอดคลองตามคูมือการปฏิบัติงาน Srivijaya 
PM 05 “การบริการทางวิชาการแกสังคม ”มาใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยลงนามความรวมมือสราง
ความเขมแข็งทางการบริการทางวิชาการกับชุมชนทาหิน 
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีกระบวนการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
1. แตงตั้งคณะกรรมการบริการทางวิชาการ คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือกํากับ ติดตาม 
งานดานบริการวิชาการ เสนอตอคณะกรรมการดําเนินงาน
บริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
2. กําหนดนโยบายการบริการทางวิชาการ คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
3. จัดทําแผนการบริการทางวิชาการ คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2559 
4. กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงานในแผนปฏิบัติ
งานของคณะและตัวชี้วัดความสําเร็จในโครงการบริการ
ทางวิชาการ 
5. การนําเสนอแผนการบริการทางวิชาการ ประจําป
การศึกษา 2559ตอผูบริหาร เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6. นําเสนอแผนการบริการทางวิชาการ ประจําป
การศึกษา 2559 ตอคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
7. ดําเนินงานโครงการบริการทางวิชาการ ใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมตามแผนการดําเนินงานประจําป

IED-3.1-1-01  
คูมือการปฏิบัติงาน Srivijaya 
PM 05 “การบริการวิชาการแก
สังคม” 
 
IED-3.1-1.02 
บันทึกลงนามความรวมมือการ
บริการวิชาการระหวางคณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี และชุมชนทาหิน 
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
 
IED-3.1-1-03 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 
IED-3.1-1-04 
นโยบายการบริการวิชาการ 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ี
 
IED-3.1-1-05 
แผนการบริการวิชาการ คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 
2559 
 
IED-3.1-1-06  
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แตงตั้ง
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

การศึกษาท่ีกําหนดไว ภายใตระเบียบ/ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ 
8. มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพ่ือนําไปสูการ
ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการทางวิชาการอยางสมํ่าเสมอ 
เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
ในปการศึกษา 2559 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มีโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม จํานวน
2 โครงการ 5 กิจกรรม ไดแก 
1.โครงการการใหบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน ปท่ี 5 

 กิจกรรมยอยท่ี 1 การออกแบบและปรบัปรุง
เว็บไซดประชาสัมพันธชุมชนทาหิน อําเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา 
 กิจกรรมยอยท่ี 2 การผลิตชุดการสอน เรื่อง

กระบวนการผลิตน้ําตาลโตนดผงสูสถานศึกษาในชุมชน
บานทาหิน 
 กิจกรรมยอยท่ี 3 การผลิต pocket book ถอด

บทเรียนการบริการวิชาการวิถี โหนด นา เล 
 กิจกรรมยอยท่ี 4  การพัฒนาเครื่องยีน้ําตาล

โตนดผง 
 กิจกรรมยอยท่ี 5 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู

แนวปฏิบัติท่ีดีดานบริการวิชาการสูชุมชนอยางยั่งยืน 
 

๒.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีสวนรวมสู
แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินตนแบบ จังหวัดสงขลา 
กิจกรรมท่ี 1 การปรับปรุงแมพิมพสําหรับผลิตภัณฑสบู 
“โหนด นา เล” 

คณะกรรมการดําเนินงานระดับ
มหาวิทยาลัย 
 
IED-3.1-1-07 
แผนปฏิบัติงานคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ประจําปการศึกษา 2559 
 
IED-3.1-1-08  
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ครั้งท่ี 6/2559เม่ือ
วันท่ี 25 ตุลาคม 2559 วาระ
เพ่ือพิจารณา เรื่อง พิจารณา
แผนการบริการวิชาการ และ
แผนการใชประโยชน คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 
2559 
 
IED-3.1-1-09 
สรุปผลการดําเนินโครงการ การ
บริการวิชาการดานใหบริการ
วิชาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืนของ
ชุมชน ปท่ี ๕ 
 
IED-3.1-1-10 
สรุปผลการดําเนินโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
แบบมีสวนรวมสูแหลงเรียนรูภูมิ
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

ปญญาทองถ่ินตนแบบ จังหวัด
สงขลา กิจกรรมท่ี 1 การ
ปรับปรุงแมพิมพสําหรับ
ผลิตภัณฑสบู “โหนด นา เล” 

 

2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทํา
แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการเพ่ือใหเกิดผล
ตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
ปการศึกษา 2559 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ไดดําเนินโครงการการบริการทางวิชาการแก
สังคม ตามแผนการบริการทางวิชาการแกสังคม ประจําป
การศึกษา 2559 ตลอดจนกําหนดแผนการใชประโยชน
จากการบริการวิชาการ และประเมินประโยชนตลอดจน
ผลกระทบ ท้ังทางตรง และทางออมของการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการ ท่ีเกิดกับนักศึกษา อาจารย และชุมชน 

IED-3.1-2-01 
แผนการใชประโยชนจาการ
ใหบริการทางวิชาการ ประจําป
การศึกษา 2559 
 
ใชหลักฐานเดียวกับ 
IED-3.1-1-09  
 
ใชหลักฐานเดียวกับ 
IED-3.1-1-10  
 
IED-3.1-2-02 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้ง
ท่ี 2/2560 วันท่ี 7 มิถุนายน 
2560 วาระเพ่ือทราบ สรุปผล
การติดตามประเมินผลการใช
ประโยชน หรือผลกระทบ 
โครงการบริการวิชาการ 

 

3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมี
โครงการท่ีบริการแบบใหเปลา 
ในปการศึกษา 2559 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มีการดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการ
แกสังคม แบบใหเปลา จํานวน 2 โครงการ ไดแก  
1. โครงการการใหบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน ปท่ี 5 
2.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีสวนรวมสู
แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินตนแบบ จังหวัดสงขลา 

ใชหลักฐานเดียวกับ 
IED-3.1-1-09  
 
ใชหลักฐานเดียวกับ 
IED-3.1-1-10  
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

กิจกรรมท่ี 1 การปรับปรุงแมพิมพสําหรับผลิตภัณฑสบู 
“โหนด นา เล” 

 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
ในปการศึกษา 2559 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ภายหลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินงานตาม
แผนการบริการวิชาการ และไดมีการประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด มีการจัดทํารายงานสรุปผล
โครงการ โดยมีการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน ตลอดจน
ปจจัยแหงความสําเร็จ โดยแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลความสําเร็จ ซ่ึงใชแบบ ประเมิน FM 05-05 
(บรก.05)ท่ีกําหนดในคูมือการปฏิบัติงาน Srivijaya PM 
05-05 “การบริการวิชาการแกสังคม ” โดยไดมีการเชิญ
ผูรับผิดชอบโครงการเขารับการประเมินผลสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. โครงการการใหบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน ปท่ี 5 
มีกิจกรรมยอยท้ังหมด 5 กิจกรรม โดยแตละกิจกรรมมีผล
การดําเนินโครงการดังนี้ 

 กิจกรรมยอยท่ี 1 การออกแบบและปรบัปรุง
เว็บไซดประชาสัมพันธชุมชนทาหิน อําเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลาไดดําเนินโครงการเม่ือวันท่ี 15-17 มีนาคม 
2560 เปาหมายผูเขารวมโครงการ ( 10 คน) มีผูเขารวม
โครงการ 16 คน จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 11 คน คิด
เปนรอยละ 68.75 

ระดับความพึงพอใจ รอยละ85.56 
ระดับความรูความเขาใจ รอยละ86.67 
ระดับการนําความรูไปใช รอยละ86.00 
สรุปโดยภาพรวมเทากับรอยละ 85.35 
 กิจกรรมยอยท่ี 2 การผลิตชุดการสอน เรื่อง

IED-3.1-4-01 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
 
IED-3.1-4-02 
รายงานผลการประชุมพิจารณา
สรุปผลการประเมินโครงการ
การใหบริการทางวิชาการ 
 
IED-3.1-4-03 
สรุปผลการดําเนินโครงการ
ติดตามการประเมินประโยชน
หรือผลกระทบโครงการบริการ
วิชาการ 
 
IED-3.1-4-04 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้ง
ท่ี2/2560  วันท่ี 7 มิถุนายน 
2560 วาระเพ่ือพิจารณา 
สรุปผลการติดตามการประเมิน
ประโยชนหรือผลกระทบ
โครงการบริการวิชาการ 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

กระบวนการผลิตน้ําตาลโตนดผงสูสถานศึกษาในชุมชน
บานทาหินไดดําเนินโครงการเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 25๖๐  
เปาหมายผูเขารวมโครงการ ( 5 คน) มีผูเขารวมโครงการ 
15 คน จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 11 คน คิดเปนรอย
ละ 73.33 

ระดับความพึงพอใจ รอยละ 85.61 
ระดับความรูความเขาใจ รอยละ 84.85 
ระดับการนําความรูไปใช รอยละ 86.36 
สรุปโดยภาพรวมเทากับรอยละ 85.56 
 กิจกรรมยอยท่ี 3 การผลิต pocket book ถอด

บทเรียนการบริการวิชาการวิถี โหนด นา เล ไดดําเนิน
โครงการเม่ือวันท่ี 18-31 มีนาคม 25๖๐  เปาหมาย
ผูเขารวมโครงการ ( 10 คน) มีผูเขารวมโครงการ 16 คน  
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 10 คน คิดเปนรอยละ 
62.50 

ระดับความพึงพอใจ รอยละ 86.17 
ระดับความรูความเขาใจ รอยละ 85.33 
ระดับการนําความรูไปใช รอยละ 86.00 
สรุปโดยภาพรวมเทากับรอยละ 86.00 
 กิจกรรมยอยท่ี 4  การพัฒนาเครื่องยีน้ําตาล

โตนดผง ไดดําเนินโครงการเม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 25๖๐  
เปาหมายผูเขารวมโครงการ ( 5 คน) มีผูเขารวมโครงการ 
10 คน จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 10 คน คิดเปนรอย
ละ 100 

ระดับความพึงพอใจ รอยละ 83.50 
ระดับความรูความเขาใจ รอยละ 88.67 
ระดับการนําความรูไปใช รอยละ 91.00 
สรุปโดยภาพรวมเทากับรอยละ 85.29 
 กิจกรรมยอยท่ี 5 การเสวนาแลกเปลี่ย นเรียนรู

แนวปฏิบัติท่ีดีดานบริการวิชาการสูชุมชนอยางยั่งยืน 
ไดดําเนินโครงการเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 25๖๐  
เปาหมายผูเขารวมโครงการ (10 คน) มีผูเขารวมโครงการ 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

20 คน จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 18 คน คิดเปนรอย
ละ 90.00 

ระดับความพึงพอใจ รอยละ 86.67 
ระดับความรูความเขาใจ รอยละ 88.89 
ระดับการนําความรูไปใช รอยละ 85.00 
สรุปโดยภาพรวมเทากับรอยละ 86.86 

๒.โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีสวนรวมสู
แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินตนแบบ จังหวัดสงขลา 
กิจกรรมท่ี 1 การปรับปรุงแมพิมพสําหรับผลิตภัณฑสบู 
“โหนด นา เล”ไดดําเนินโครงการเม่ือวันท่ี 1-30เมษายน 
2560 เปาหมายผูเขารวมโครงการ (5 คน) มีผูเขารวม
โครงการ 5 คน คิดเปนรอยละ 100  จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม 5 คน คิดเปนรอยละ 100 

ระดับความพึงพอใจ รอยละ92.64 
ระดับความรูความเขาใจ รอยละ87.47 
ระดับการนําความรูไปใช รอยละ93.44 
สรุปโดยภาพรวมเทากับรอยละ92.00 
ระดับการนําความรูไปใช รอยละ91.33   
สรุปโดยภาพรวมเทากับ รอยละ 88.55 

      ท้ังนี้ ผูรับผิดชอบโครงการไดติดตามผลโดยการ
สัมภาษณ นางพูนทรัพย  ชูศรี  ผูนําชุมชนพบวาจากการ
ดําเนินโครงการ “การพัฒนาแมพิมพสบูสําหรับผลิตภัณฑ
สบู โหนด นา เล” สามารถลดระยะเวลาในการผลิตสินคา
ไดเม่ือเทียบกับวิธีเดิม  
จากการดําเนินงานโครงการตามแผนบริการวิชาการ มี
จํานวนโครงการท้ังสิ้น 2 โครงการ รอยละความสําเร็จของ
โครงการท่ีไดดําเนินการตามแผน ไมต่ํากวารอยละ 80 
ปรากฏวาผลการดําเนินโครงการ บรรลุตามแผน 2 
โครงการ คิดเปนรอยละ 100ซ่ึงบรรลุตามความสําเร็จ
ของโครงการท่ีไดดําเนินการตามแผนไวสําหรับโครงการ
บริการวิชาการนอกแผน (คณะมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัย)  
จํานวนโครงการท่ีบรูณาการกับการเรียนการสอนและการ
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

วิจัย ไมต่ํากวารอยละ 80 ซ่ึงคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี โครงการการใหบริการวิชาการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน ปท่ี 
5มีกิจกรรมยอยท้ังหมด 4  กิจกรรม ประกอบดวย 
กิจกรรมท่ี 1  การออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต
ประชาสัมพันธชุมชนทาหิน  อําเภอสทิงพระ   
จังหวัดสงขลา  ไดนําบูรณาการกับรายวิชาในสาขา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  ดังนี้  
รายวิชา 14-411-306   การผลิตรายการโทรทัศน  ใน
เรื่องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน  
     รายวิชา 14-410-206  การถายภาพเพ่ือการ
สื่อสาร ในเรื่องการถายภาพเพ่ือสื่อความหมาย และบูรณา
การกับ 
รายวิชา 14-410-105   การออกแบบนิเทศศิลป  ใน
เรื่องการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ  
กิจกรรมท่ี 2  การผลิตชุดการสอน เรื่องกระบวนการผลิต
น้ําตาลโตนดผงสูสถานศึกษาในชุมชนบานทาหิน นํามา
บูรณาการในรายวิชาโครงงาน 
กิจกรรมท่ี 3  การผลิต pocket book ถอดบทเรียนการ
บริการวิชาการวิถี โหนด นา เล ไดนํามาบูรณาการกับ
รายวิชาในสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ดังนี้  
รายวิชา การออกแบบนิเทศศิลป   ในเรื่องกระบวนการ
ออกแบบกราฟก 
รายวิชา การถายภาพเพ่ือการส่ือสาร   ในเรื่องการ
ถายภาพเพ่ือสื่อความหมาย 
     และบูรณาการกับรายวิชา หลักการผลิตสื่อ   
ในเรื่องการออกแบบเนื้อหาและสื่อสิ่งพิมพ 
กิจกรรมท่ี 4   การพัฒนาเครื่องยีน้ําตาลโตนดผง 
ไดนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 
14-312-302 การศึกษางานอุตสาหกรรม 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

14-015-105 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
14-312-304 การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม 
14-311-102 ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 2 
14-122-207 คอมพิวเตอรชวยในงานออกแบบและผลิต 
ภายหลังจากการจัดโครงการบริการวิชาการ สงผลให
หนวยงานภายนอกมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากแนว
ทางการอนุรักษและการใชประโยชนจากตาลโตนดตามวิถี
ชุมชน  แสดงใหเห็นวาคณะฯไดดําเนินการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมไดอยางครบถวน มีผลกระทบท่ีเกิด
ประโยชนและสรางคุณคาแกชุมชนบานทาหินในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ิมรายได และลดรายจายในอนาคต 
ตลอดจนชุมชนไดมีการรวมตัวสรางอาชีพ และมีการเพ่ิม
มูลคาสินคา  และพัฒนาผลิตภัณฑใหม โดยใชวัสดุใน
ทองถ่ิน ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนประโยชนตอการพัฒนาใหสมาชิก
ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
ความตองการหรือความสนใจในการขอรับบริการครั้ง
ตอไป 
- การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ  บรรจุภัณฑ และการจัดทํา
การตลาดใหกับสมาชิกในชุมชน 
- ตองการใหทางมหาวิทยาลัยดําเนินโครงการใหมๆอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาตําบลทาหิน ใหยั่งยืนตอไป 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
- ควรมีการประชาสัมพันธและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
อาชีพและผลิตภัณฑในตําบลทาหิน เพ่ือนําไปพัฒนา
ผลิตภัณฑและสงเสริมการตลาดใหผลิตภัณฑไดเผยแพร
และเปนท่ีรูจักไปสูระดับประเทศ 

 

5. นําผลการประเมินตามขอ 4  มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
ในปการศึกษา 255 9 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มีการนําผลการดําเนินการบริการวิชาการในป
การศึกษา 2558 มาปรับปรุงแผนการดําเนินการบริการ
วิชาการในปการศึกษา 2559 โดยไดสรุปผลการ

IED-3.1-5-01  
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้ง
ท่ี 2/2560 วันท่ี 7 มิถุนายน 
2560 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

ดําเนินงานเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
พิจารณา ดังนี้ 
มีการนํามติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ วาดวย
การปรับปรุงระบบกลไ กการใหบริการวิชาการแกสังคมมา
ปรับปรุงการ พิจารณา 
1.กําหนดตัวบงชี้ของแผนใหม เพ่ือวัดความสําเร็จของแผน
ตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด เชน ระบุตัวบงชี้ ดังนี้ 
     1.1 รอยละความสําเร็จของโครงการท่ีไดดําเนินการ
ตามแผน ไมต่ํากวารอยละ 80  ซ่ึงจากผลการดําเนินงาน
ไมบรรลุตามแผน ในปการศึกษา 2559 ควรมีการวาง
แผนการดําเนินงานใหชัดเจนและปฏิบัติใหตรงตามแผนท่ี
วางไว 
๒.สรุปผลความสําเร็จของโครงการทุกโครงการอีกครั้ง 
๓. สําหรับโครงการท่ีไมไดดําเนินการ ควรดําเนินการให
ทันตามแผนท่ีไดกําหนดไว และโครงการท่ีไมไดดําเนินการ
ตามแผน ควรจะปฏิบัติตามแผนท่ีไดกําหนดไวอยาง
เครงครัด 
๔. ประเมินผลและสรุปผลความสําเร็จของโครงการทุก
โครงการเพ่ิมเติมใหครบ 100%  
5. สําหรับโครงการท่ีไมไดดําเนินการ ควรดําเนินการให
ทันตามแผนปฏิบัติงานประจําปท่ีไดกําหนดไว  

 

6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับ
สถาบัน 
ในปการศึกษา 2559 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มีสวนรวมดําเนินโครงการการบริการวิชาการ
กับมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตรฯได ดําเนินงานตามระบบ
และกลไกท่ีไดวางไว ไดแกโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชนแบบมีสวนรวมสูแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน
ตนแบบ  จังหวัดสงขลา กิจกรรมท่ี 1 การปรับปรุง
แมพิมพสําหรับผลิตภัณฑสบู “โหนด นา เล” ดําเนิน
โครงการเม่ือวันท่ี 1-30 เมษายน2560 

IED-3.1-6-01   
สรุปผลการดําเนินโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
แบบมีสวนรวมสูแหลงเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถ่ินตนแบบ จังหวัด
สงขลา กิจกรรมท่ี 1 การ
ปรับปรุงแมพิมพสําหรับ
ผลิตภัณฑสบู “โหนด นา เล” 
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ผลการประเมินตนเองปนี้ 
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ 6ขอ 5คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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องคประกอบท่ี 4การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 255๙ 
ผูรับผิดชอบ :1. ผูกํากับตัวบงชี้ ไดแก  

     - นายจักรกฤษฎ  แกวประเสริฐ ตําแหนง รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
  2. ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ไดแก  
- นายจักรพงษ  จิตตจํานงคตําแหนง อาจารย 
     - นายเอกศักดิ์  สงสังขตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
     - นางสาวภารดี  พงศจินตตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 
          สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบายแผนงานโครงสรางและการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้ังการอนุรักษฟนฟูสืบสานเผยแพรวัฒนธรรมไทยภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของสถาบันอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑการประเมิน: 7 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 - 7 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน: 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2559คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไดแตงตั้งผูรับผิดชอบ
งานภายในสํานักงานคณบดีเพ่ือใหการบริหารงาน
ภายในสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี เปนไปดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงฝายพัฒนานักศึกษา มีรองคณบดี
ฝายพัฒนานักศึกษา เปนผูรับผิดชอบ และมีหัวหนา

IED-4.1-1-01  
คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบงาน
ภายในสํานักงานคณบดี ฝายงาน
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

งานพัฒนานักศึกษา ทําหนาท่ี ดูแลการดําเนินงาน 
ประสานงานในสวนงานฝายพัฒนานักศึกษา และมี
ฝายทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยูในฝายพัฒนา
นักศึกษา โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนตามแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของแตละ
โครงการโดยยึดเทคนิคการทํางานแบบมีสวนรวม
ของบุคลากร ตั้งแตผูบริหาร จนถึงระดับปฏิบัติการ 
ภายใตวงจร PDCA เริ่มจากการนําผลการปฏิบัติงาน
ของระบบงานเดมิมาปรับปรุง (Act : A)  และนําสู
ข้ันตอนการวางแผน (Plan : P) การลงมือปฏิบัติ  
(Do : D) และการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
(Check : C) อีกครั้งโดยไมมีท่ีสิ้นสุดเพ่ือให
กระบวนการมีประสิทธิภาพ 

 

2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
กําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผน 
ผลการดําเนินงาน 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีไดมี
การจัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนรวมท้ังการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให
สามารถดําเนินการไดตามแผนโดยยึดหลักการ
ทํางานแบบมีสวนรวมของบุคลากร ตั้งแตผูบริหาร 
จนถึงตัวแทนนักศึกษา  โดยคณะกรรมการ
ดําเนินงานฝาย ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  จะ
ประชุมรวมกันเพ่ือจัดทําแผนงาน ดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวฒันธรรม ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

IED-4.1-2-01 
แผนทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมประจําป 2559 (1 
สิงหาคม2559 - 31 พฤษภาคม 
2560) 
 
IED-4.1-2-02 
ปฏิทินปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ 2560 คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

พ.ศ.2557-2561 โดยมีมาตรการ คือ สงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุง ศิลปะและวฒันธรรม  
บนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมี
แผนงาน คือ สงเสริม สนับสนุน นักศึกษา บุคลากร 
เครือขาย ฟนฟู สืบทอด อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
และมีการกําหนด ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  
คือ 

ระดับผลผลิต ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ 80  

ระดับผลลัพธ ผูเขารวมโครงการมีความ
ตระหนักในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

จากนั้นจะมีการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน เพ่ือรวมกันกําหนดโครงการ ดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการฯ 

เม่ือกําหนดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แลว ทางคณะกรรมการฯจะประชุมเพ่ือมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการเขียนโครงการ กําหนด
วัตถุประสงค ตัวบงชี้วัดความสําเร็จของแตละ
โครงการใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของ
คณะกรรมการฯ พรอมท้ังกําหนดกิจกรรม 
งบประมาณของโครงการ เพ่ือนําเสนอในท่ีประชุม
คณะกรรมการฯกอนท่ีจะนําเสนอขออนุมัติจัด
โครงการฯ พรอมท้ังงบประมาณกับคณะกรรมการ
ฝายแผนและประกันคุณภาพ นําเขาเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาอนุมัติจัด
โครงการตอไป 

ในปการศึกษา 2559คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ไดจัด โครงการ
การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนตาลโตนด ตําบลทาหิน 
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยโครงการมีความ

-82- 
 



 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

สอดคลองกับแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดังนี้ 

มาตรการ : สงเสริมสนับสนุน กิจกรรมทํานุ
บํารุงบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

แผนงาน : สงเสริม สนับสนุนนักศึกษา 
บุคลากรเครือขายฟนฟู สืบทอดอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม 

และกําหนด ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
ดังนี้ 

ระดับผลผลิต ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ 80  

ระดับผลลัพธ ผูเขารวมโครงการมีความ
ตระหนักในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

ภายหลังไดรับการอนุมัติจัดโครงการ พรอมท้ัง
ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมดาน
การทํา นุบํา รุงศิลปะและวัฒนธรรม ทางคณะ
กรรมการฯจะมีการประชุมเพ่ือกําหนดหนาท่ี
รับผิดชอบ และวางแผนจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรมรวมกับผูท่ีเก่ียวของ  

 

3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการดําเนินงาน 
คณะกรรมการฝาย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มี

หนาท่ีกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน และมีการ
ประชุมเพ่ือติดตามความคืบหนาในการจัดโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ โดยใหผูรับผิดชอบโครงการท่ียังไมได
ดําเนินการจัดโครงการรายงานแผนการจัดโครงการ 
และผูรับผิดชอบโครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินการ
รายงานความคืบหนาในการจัดโครงการใหท่ีประชุม
ทราบ 

IED-4.1-3-01  
คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบงาน
ภายในสํานักงานคณบดี ฝายงาน
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
 

 4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จ IED-4.1-4-01 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

ตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ผลการดําเนินงาน 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได

มีการดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เพ่ือเปนประโยชนตอการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผน และปรับปรุงกิจกรรมดานทํานุบํารงุ
ศิลปะและวฒันธรรมในปการศึกษา 2559และมี
การประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนประกอบดวย 

กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการดังนี้ 
ระดับผลผลิต ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการไมนอยกวารอยละ 80  
ระดับผลลัพธ ผูเขารวมโครงการมีความ

ตระหนักในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 
      จากผลการดําเนินงาน สามารถนํามาสรุปการ
ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการ
จัดกิจกรรม ไดดังนี้ โครงการการศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
ตาลโตนด ตําบลทาหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา ซ่ึงมีผลการประเมินโครงการดังนี้ 

ระดับผลผลิต มีระดับคะแนนความพึงพอใจคิด
เปนรอยละ 96.40 

ระดับผลลัพธ ผูเขารวมโครงการมีความ
ตระหนักในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 
ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีใหนักศึกษาไดศึกษา
และเรียนรูวิถีชุมชนเก่ียวกับตาลโตลด ปลูกฝง
จิตสํานึกในการอนุรักษ และพัฒนาวิถีชุมชนเก่ียวกับ
ตาลโตนด สืบสานวิถีชีวิตชุมชนเก่ียวกับตาลโตนด 
สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาในการ
พัฒนาชุมชน 

สรุปผลการจดักิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2559 
 
IED-4.1-4-02 
ผลการประเมินโครงการการศึกษา
วิถีชีวิตชุมชนตาลโตนด ตําบลทา
หิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
 
IED-4.1-4-03  
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจํา คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
2559 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

จากผลการดําเนินโครงการตามแผนการจัดกิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปการศึกษา 
2559ซ่ึงระดับคะแนนความพึงพอใจบรรลุตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว และจากรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี  2559 สามารถนํามาใชเปนขอมูล
สําหรับการปรบัปรุงกระบวนการทํางานของ
โครงการตอไปใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือใช
เปนขอมูลในการปรบัปรุงกระบวนการจัดกิจกรรม 
หรือโครงการในภาพรวมของคณะฯ ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ภายใตแนวคิดการพัฒนา
อยางตอเนื่อง  (Continuous Quality 
Improvement) 

 

5. นําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือกิจกรรมดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการดําเนินงาน  
ในปการศึกษา 2559 คณะ ครุศาสตร

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จัดโครงการทางดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
ตาลโ ตนด ตําบลทาหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา เพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาและเรียนรูวิถีชีวิต
ชุมชนเก่ียวกับตาลโตนด ปลูกฝงจิตสํานึกในการ
อนุรักษ และพัฒนาวิถีชุมชนเก่ียวกับตาลโตนด สืบ
สานวิถีชีวิตชุมชนเก่ียวกับตาลโตนด สงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาในการพัฒนาชุมชน  
สําหรับ กิจกรรมในการดําเนินโครงการ ประกอบดวย
โครงการยอย จํานวน 3 โครงการ คือ 1) การเรียนรู
การใชชีวิตตามวิถีชุมชนตาลโตนด  2) การจัดทํา
คลังขอมูล หรือธนาคารขอมูล  และ 3) การจัดทํา
เอกสารเผยแพร  โดยการ จัดทําเอกสารเปนรูปเลม 
และทําปายสื่อความหมาย  ซ่ึง คณะ ครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ไดอนุมัติโครงการ

IED-4.1-5-01 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจํา คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2559 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนตาลโ ตนด ตําบลทาหิน 
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  โดยมีโครงการยอย 
จํานวน 1 โครงการ คือ 1) การเรียนรูการใชชีวิต
ตามวิถีชุมชนตาลโตนด จากนั้น คณะ ครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไดนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2560 โดยการเขียน
ขอเสนอโครงการ การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนตาลโ ตนด 
ตําบลทาหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และไดมี
โครงการยอยจาํนวน 2 โครงการ คือ 1 ) การจัดทํา
คลังขอมูล หรือธนาคารขอมูล  และ 2) การจัดทํา
เอกสารเผยแพร  โดยการ จัดทําเอกสารเปนรูปเลม 
และทําปายสื่อความหมายเพ่ือใหผลการประเมิน
สําเร็จตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด หรือตามวัตถุประสงค
ของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

ผลการดําเนินงาน 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไดมี

การเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชนเพ่ืออนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธ ใหมีความ
ม่ันคงสืบตอไป สงเสริมใหนักศึกษามีความรู ความ
เขาใจ และสืบทอดวัฒนธรรมอันดี และสงเสริมให
นักศึกษา และชุมชนใหมีความสามัคคี และ
ความสัมพันธอันดี 

โดยผานทางชองทางสื่อสารตางๆ เชน จุลสาร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมถึง
ชองทางการเผยแพรกิจกรรมในรูปแบบท่ีเห็นชัดเจน
ตอสังคมและชุมชน นั้นก็คือชองทางการสื่อสาร
ออนไลนของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี เชน เว็บไซดของคณะฯ และเฟสบุคของ

IED-4.1-6-01 
โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน 
 
IED-4.1-6-02 
ภาพกิจกรรมตางๆ ดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวฒันธรรม ประจาํป
การศึกษา 2559 เผยแพรตอ
สาธารณชนผานทางชองทางสื่อ
ออนไลน 
 
IED-4.1-6-03 
4าพกิจกรรมตางๆ ดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวฒันธรรม ประจาํป
การศึกษา 2559 ในจุลสารของ
มหาลัย 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

คณะฯ  
 7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม

ซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
ผลการดําเนิน 
คณะไมไดดําเนินงานตามเกณฑ 

- 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

7 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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องคประกอบท่ี 5การบริหารจัดการ 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 : การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจและกลุมสถาบัน 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 2559 
ผูรับผิดชอบ : 1. ผูกํากับตัวบงชี้ ไดแก  

      - ผศ.วิชาญ  เพชรมณี ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 
  2. ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ไดแก  
ขอท่ี 1-นางสาวอัญชลี  สะอาด  ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ขอท่ี 2-นางสาวอัญชลี  สะอาด  ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
      ขอท่ี 3 -นางสาวอัญชลี  สะอาด  ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
      ขอท่ี 4 - นายอนุกูล  นันทพุธ  ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี 
      ขอท่ี 5 -นางสาวนลพรรณ  ขันติกุลานนท  ตําแหนง อาจารย 
- นางสาวภาวดี  ชุมชวย  ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
-วาท่ีรอยตรีเดชวิน  แกวศรีวงศกร  ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานฯ  
       ขอท่ี 6 -นางสาวฤทัยรัตน  สุวรรณเรืองศรี  ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานฯ  
       ขอท่ี 7 -นางสาวสิริอร  ตระกูลเมฆี ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 
             สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการทางวิชาการแกสังคมและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองดําเนินงานผานคณะ  
ดังนั้น คณะตองมีการพัฒนาแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับ
เปาหมายและกลุมสถาบันตลอดจนมีการบริหารท้ังดานบุคลากรการเงินความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 
เกณฑการประเมิน:  7  ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 - 6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

 7 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน: 
มีการ 

ดําเนินการ 
ทํา

เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคลองกับกลุม
สถาบนัและเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกล
ยุทธทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบ
เวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผน
กลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
ในปการศึกษา 2559 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มีการนําเสนอผลการพิจารณา ขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป 
ประจาํปงบประมาณ 2559 ดังนี้ 
คณะไดมีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุง
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติประจําป 
          ตามมติท่ีประชุมผูบริหาร คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรื่อง รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 255๙  มติท่ีประชุมดังนี้ 
          1.ควรมีกิจกรรมหรือสนับสนุนใหนักศึกษา
ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ  ดานคุณธรรม  
จริยธรรม อยางนอยหนวยงานละ 1 รางวัล 
          2.ควรมีกิจกรรมหรือสนับสนุนใหบุคลากรไดรับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ  อยางนอย 10 คน 
คณะ ไดมีการจัดทําแผนกลยุทธแผนปฏิบัติงานประจําป
และแผนกลยุทธทางการเงิน โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
คณะกรรมการประจําคณะฯ ไดจัดประชุม เพ่ือทบทวน
ปรัชญา ปณิธาน เปาประสงค และกลยุทธของคณะฯ 
รวมกับบุคลากรภายในคณะฯ ใหสอดคลองกับผลการ
ดําเนินงานในปท่ีผานมา และสอดคลองกับมหาวิทยาลัย 

IED-5.1-1-01 
รายงานการประชุม 
ทบทวนปรัชญา ปณิธานฯ
จัดทําแผนกลยุทธ 
(รายงานการประชุม
อาจารยประจําคณะฯ  
 
IED-5.1-1-02 
แผน การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  16 
ดาน 
 
IED-5.1-1-03 
แผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
IED-5.1-1-04 
เอกสารการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
255๙ 
 
IED-5.1-1-05 
เอกสารการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 
25๖๐ 
 
IED-5.1-1-06 
แผนกลยุทธทางการเงิน 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

จากนั้นจึงทําการเผยแพรปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 
พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธของคณะฯ ใหแก
บุคลากรของคณะฯ รับทราบ ผานทางเว็บไซต และได
ดําเนินการดังนี้ 
วิเคราะห SWOT ท่ีนํามาสูการกําหนดกลยุทธ ท่ี
สอดคลองกับอัตลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 
พันธกิจ วัตถุประสงค และจุดเนน จุดเดนของคณะ 
คณะไดมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงของคณะ เพ่ือให
สอดคลองกับแผน การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  16 ดาน 
           1.กําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณท่ีจะดําเนินการ ในแตละกลยุทธและ
มาตรการ 
          2.จัดทําตัวบงชี้ พรอมท้ังเปาหมายของแตละ
ตัวบงชี้ท่ีจะใชวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ ท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
          3.มีการเปดโอกาสใหบุคลากร ภายในคณะ ได
มีสวนรวมในการประชาพิจารณ เสนอแนะความคิดเห็น
ตางๆ เม่ือไดขอมูลจากการทําประชาพิจารณ เสนอ
ความคิดเห็นตางๆ แลวไดมีการประชาสัมพันธแผนกล
ยุทธผานเว็บไซต 
คณะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 255 ๙และ แผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 25 ๖๐ โดยมีการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะและทบทวนแผนกลยุทธทาง
การเงิน ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ และครอบคลุมท้ัง 
4 พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย คือ ดานการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  จากนั้นเสนอแผนปฏิบัติงานประจําป 
และแผนกลยุทธทางการเงิน ตอคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

พ.ศ. 255๙-256๔ 
IED-5.1-1-07 
เอกสารการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 
255๙ 
 
IED-5.1-1-08 
เอกสารการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
25๖๐ 
 
IED-5.1-1-09 
ปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 255๙ 
 
IED-5.1-1-10 
ปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

คณะไดจัดทําแผนทางการเงิน โดยประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือจัดทําคําของบประมาณ
รายจายงบประมาณแผนดิน และคําของบประมาณ
รายจายเงินรายไดประจําป เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ  
มีการดําเนินงานตาม แผนปฏิบัติงานประจําป และ
แผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
255 9  ครบ 4 พันธกิจ  เสนอตอผูบริหารและ
คณะกรรมการบริหารคณะ ทุกไตรมาสและ มีการติดตาม
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ 2558 เสนอตอผูบริหารและคณะกรรมการ
บริหารคณะ ทุก 6 เดือน โดยนํา จุดเดนของคณะ มา
เปนขอมูลในการจัดทําแผนกลยุทธ ซ่ึงเกิดข้ึนจากการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน ไดแก ผูบริหาร คณาจารย
และเจาหนาท่ีและแจงไปยังผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน พรอมท้ังเผยแพรแผนกลยุทธ 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีผานสื่อ เว็บไซต
ของคณะฯ 

 

2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวย
ตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียน  
การสอน อยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 
ในปการศึกษา 2559คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ีไดนําขอมูลตนทุนตอหนวย ท่ีไดจากกองคลัง
ของมหาวิทยาลัย ฯ มาวิเคราะหสัดสวนคาใชจายเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี การจัดการเรียน
การสอน โดยไดนําเสนอขอมูลเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือใหแสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของการบริหารหลักสูตรใหมี

IED-5.1-2-01 
แผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
IED-5.1-2-02 
เอกสารการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ   พ.ศ.  
2559 
 
IED-5.1-2-03 
เอกสารการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
นอกจากนี้ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ไดมีการจัดสรรงบประมาณประจําป ใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติงานประจําป ท่ีกําหนดไวในแผนกลยุทธของ
คณะและแผนปฏิบัติงานประจําป และมีการรายงานผล
ทางการเงินเปนไตรมาส เพ่ือใหผูบริหารไดตรวจสอบ
และบริหารการจายเงินไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
 
IED-5.1-2-04 
เอกสารการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  
2560 
 
IED-5.1-2-05 
เอกสารการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได
ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
 
IED-5.1-2-06 
ปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเปนผลจากการ
วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก 
หรือปจจัยท่ีไมส ามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 
ในปการศึกษา 2559 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ไดมีการดําเนินการดังนี้ 
1.ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะ  
ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยแตงตั้งค ณะ
กรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะ 
ซ่ึงประกอบดวย คณบดีเปนประธาน รองคณบดี 
หัวหนางานและเจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบในแตละพันธกิจ
หลักของคณะ เปนกรรมการซ่ึงมีหนาท่ีดังตอไปนี ้

ใชหลักฐานเดียวกับ 
IED-5.1-1-01  
รายงานการประชุม 
กําหนดประเด็นความเสี่ยง 
การวิเคราะหและระบุ
ความเสี่ยง และปจจัยท่ี
กอใหเกิดความเสี่ยง
(รายงานการประชุม
อาจารยประจําคณะฯ  
 
IED-5.1-3-02 
เอกสารการประเมินความ
เสี่ยงปงบประมาณ 2559 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

- กําหนดนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ี
 - สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานภายในคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดําเนินการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในตามนโยบายท่ีกําหนด 
- พิจารณาและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี อยางตอเนื่องตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
- พิจารณาประเมินความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนของคณะและ
คนหาวิธีการควบคุมเหมาะสมและนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมีการกําหนดแนวทาง
และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 
- พิจารณาจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ 
2. ประชุมระดมความคิดบุคลากรสายสนับสนุนในการ
จัดทําแบบฟอรม (Risk Management01)แบบการ
ระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไดกําหนดใหทุกหนวยงาน
ในคณะจัดทํา เพ่ือจัดสงใหคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงพิจารณา 
3. นําความเสี่ยงตามรายงานแบบฟอรม  
(Risk Management01) แบบการระบุความเสี่ยงและ
การประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ของทุกสวนงาน เขาท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือพิจารณา และ
วิเคราะห ระบุ ความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความ

 
IED-5.1-3-03 
สรุปผลโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการวิเคราะหและ
จัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงภายในหนวยงาน 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

เสี่ยง และใหผูรับผิดชอบ เสนอวิธีการปรับปรุง/แผน
บริหารความเสี่ยงประจําคณะและประเมินโอกาสและ
ผลกระทบความเสี่ยง และประเมินระดับความเสี่ยงใน
แตละดานตามเกณฑชี้วัดและในการจัดลําดับความเสี่ยง
ดังนี้ 
1.ความเสี่ยงดานทรัพยากร  ดานอาคารสถานท่ี ขาด
การจัดสรร สถานท่ีใหเปนสัดสวน/สถานทีไมเหมาะสม
ตอการจัดกิจกรรมนันทนาการ ความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติการ ไมสามารถเลือกนักศึกษาไดตามความ
ตองการ / พ้ืนฐานความรูของนักศึกษาแตกตางกัน /
วิธีการสอนของอาจารยไมหลากหลาย /กิจกรรมเสริม
ทักษะทางวิชาการของคณะมีนอย 
คณะกรรมการประจําคณะฯ ได  ดําเนินการประชุม 2.
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติงานประจําปและบริหารความเสี่ยง ในวันท่ี 
๘ –  ๙  มิถุนายน 25 ๖๐ ณ จังหวัด สตูล  โดยมีคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง เปนผูดําเนินงานรวมกับ
บุคลากรทุกคนในคณะฯ เพ่ือทําการวิเคราะหความเสี่ยง 
ระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงจํานวน 
3 ดาน ดานการปฏิบัติงาน  ประเด็น การบริการ
วิชาการ ดานการบริหารบุคลากร  ประเด็น การบริหาร
บุคลากร และดานทรัพยากร  ประเด็นการเงินและบัญชี
ตามบริบทของคณะฯมีการจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานและประเมินความสําเร็จของการดําเนินงาน 
ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข  
พรอมขอเสนอแนะในการปรบัปรุงแผนการดําเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของปการศึกษา 2558 
ซ่ึงไดนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ 

 

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 
ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 
  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีการ
บริหารงานตามหลักแหงธรรมาภิบาล โดยยึดม่ันใน

IED-5.1-4-01 
คูมือการปฏิบัติงาน อางอิง 
Srivijaya3.1-2-01  
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

ระบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โปรงใส 
รับผิดชอบและตรวจสอบได อยางครบถวนท้ัง 10 
ประการ       

1. หลักประสิทธิผล 
        คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมี
จัดทําแผนการปฏิบัติราชการท้ังระยะสั้นและระยะยาว
สอดคลองกับปรัชญาของคณะและนโยบายของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหไดผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ มีเปาประสงค มี
ตัวชี้วัดท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบท่ี
เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ 
       คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
บริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแล ท่ีดีท่ีมีการ
ออกแบบกระบวนการปฏบิัติงานโดยใชเทคนิคและ
เครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคการ
สามารถใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงานและ
ระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามนโยบายการ
บริหาร เพ่ือตอบสนองความตองการของคณาจารย 
บุคลากร นักศึกษา ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. หลักการตอบสนอง 
         คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด การจัดตารางเรียน การกําหนดการสอบ การ
วัดผลประเมินผล การปฏิบัติหนาท่ีตามแผนงาน
โครงการตาง ๆ เปนไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
ประจําเดือนประจําภาคเรียน และสรางความไววางใจ 
ตอคณาจารยผูปฏิบัติงาน รวมถึงตอบสนองความ
คาดหวังหรือความตองการของนักศึกษาผูรับบริการ 

IED-5.1-4-02 
ขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วาดวยการสรรหา
คณบดี 
 
IED-5.1-4-03 
ประกาศมหาวิยาลัยฯ 
เรื่อง รับสมัครลูกจาง
ชั่วคราว 
 
IED-5.1-4-04 
หลักฐานแสดงชองทางการ
สื่อสารเผยแพรขอมูล
ขาวสารของคณะครศุาสตร
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ี
 
IED-5.1-4-05 
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
เรื่องหลักเกณฑประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดี 
 
IED-5.1-4-06
ตารางสอนการปฏิบัติงาน
ของคณบดีภาคการศึกษา
ท่ี 1-2/2559 
 
IED-5.1-4-07 
การบริหารงานบคุคล
สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย1 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

และผูมีสวนไดสวนเสีย 
4. หลักภาระรับผิดชอบ 

       ผูบริหารคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มีความตระหนักในหนาท่ี และความ
รับผิดชอบ มีการกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจนมี
การมอบหมายงาน มีขอบขายอํานาจหนาท่ีการทํางาน
ชัดเจนมีการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบกิจกรรมโครงการ
ตางในคณะมีกระบวนการประเมินกิจกรรมโครงการตาง  
ภายในคณะวาบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม และใช
ผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขเพ่ือการพัฒนาใหดี
ยิ่งข้ึน 

5. หลักความโปรงใส 
การตัดสินใจและการดําเนินการตางๆของคณะปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบอยางชัดเจนการตัดสินใจท่ีสําคัญจะอยู
ในรูปคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบท่ีสมดุลและเปน
กลาง คณาจารยบุคลากรของคณะสามารถรับทราบ 
และมีความม่ันใจไดวา การดําเนินงานของคณะนั้นมา
จากความตั้งใจในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุผลตาม
เปาหมายจัดใหมีกระบวนการหรือชองทางรับฟงความ
คิดเห็นหรือขอเสนอแนะของผูรวมงานระดับตาง ๆ 
รวมท้ังของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียเพ่ือการปรับปรุงแกไข
การดําเนินงานผานชองทางตาง 

6. หลักการมีสวนรวม 
         มีกระบวนการท่ีเปดโอกาสใหคณาจารย 
บุคลากร นักศึกษา มีสวนรับรู หรือรวมเสนอความ
คิดเห็นในการพัฒนาหรือบริหารจัดการคณะ หลักคิด 
คณาจารย บุคลากร ทุกคนเปนสวนหนึ่งของคณะท่ีมี
สวนใหทุกภาคสวนมีการเติบโตกาวหนาไดอยางยั่งยืน 
โดยทุกคนตองชวยกันรับผิดชอบในการวางแผนงาน 
กําหนดปรัชญา วิสัยทัศนกําหนดเปาหมายในการทํา
แผนกลยุทธทําแผนงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ลง
มือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวอยางมีสวนรวมเพ่ือใหสัมฤทธิ์

 
IED-5.1-4-08 ประชุม
จัดทําตัวชี้วัดกลาง สําหรับ
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 
IED-5.1-4-09 
ภาระหนาท่ีความ
รับผิดชอบ 
 
IED-5.1-4-10  
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดี ประจําป 
2558 
 
IED-5.1-4-11  
รวมลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ ( MOU) 
มูลนิธิพระวิเชียรโมลี 
(แฉลม เขมฺปฺโญ) 
 
IED-5.1-4-12 
แผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
อางอิง IED-5.1-1-03 
 
IED-5.1-4-13  
เอกสารการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณพ.ศ. 
2559 
อางอิงIED-5.1-1-04 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

ผลรวมกันใชกลไกของการประกันคุณภาพในการ
ขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาหมาย 

7. หลักการกระจายอํานาจ 
        คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
บริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัดเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดการกระจายภารกิจหนาท่ีความ
รับผิดชอบแกผูบริหารระดับรองลงมา และใหคณาจารย
มีสวนรวมรับผิดชอบในภารกิจท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถการกระจายอํานาจตัดสินใจ มอบหมาย
ใหผูบริหารระดับรองคณบดี และหัวหนาสาขาสามารถ
ตัดสินใจ สั่งการในการปฏิบัติราชการแทนการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรใหเรียนรู
เทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน ใหสามารถทํางานไดหลายหนาท่ี สามารถ
ทํางานแทนกันได ซ่ึงจะชวยใหงานคลองตัวและรวดเร็ว
ข้ึน 

8. หลักนิติธรรม 
       การบริหารจัดการภายในคณะ ดําเนินการอยาง
เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมี
สวนไดสวนเสียภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย จัดใหมีการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการตามธรรมเนียมกําหนดโครงสราง สาขาวิชา การ
แบงสวนงาน และการจัดสายงานเพ่ือปฏิบัติงานเปนไป
ตามภารกิจโดยคณาจารย บุคลากร ผูปฏิบัติงานได
ทราบถึงขอบเขตหนาท่ีการทํางานท่ีชัดเจน  

9. หลักความเสมอภาค 
       คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีให
ความสําคัญตอบุคลากร ทุกระดับ ตลอดจนนักศึกษา
และผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกเพ่ือให
ไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเปนธรรมและเทา
เทียมกันไมเลือกปฏิบัติ ไมมีการแบงแยกกีดกันใหทุกคน
มีสิทธิในการทําวิจัย ไดรับโอกาสในและไดรับการ

 
IED-5.1-4-14  
เอกสารการจัดสรร
งบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณพ.ศ. 
25๖๐ 
อางอิง IED-5.1-1-05 
 
IED-5.1-4-15 
แผนกลยุทธทางการเงิน 
พ.ศ. 2559-2564 
อางอิง IED-5.1-1-06 
 
IED-5.1-4-16  
เอกสารการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 
อางอิง IED-5.1-1-07 
 
IED-5.1-4-17  
เอกสารการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
อางอิงIED-5.1-1-8 
 
IED-5.1-4-18 
ปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
อางอิง IED-5.1-1-9 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

สงเสริมในการทําผลงานทางวิชาการ การลาศึกษาตอ 
และมีสิทธิในการขอตําแหนงทางวิชาการอยางเทาเทียม
กันการใหบริการแกนักศึกษา ศิษยเกา ประชาชนผูมี
สวนไดสวนเสีย ไมมีการแบงแยกดานเพศ ชายหรือหญิง 
ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา ทุกคนมีสิทธิ
ไดรับการบริการ โดยเปนไปตามเกณฑและกฎระเบียบ
ของสถาบัน 

10. หลักการมุงเนนฉันทามติ 
        คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีการ
ติดตอสื่อสารเพ่ือหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุม
คณาจารย บุคลากร นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสียท่ี
เก่ียวของ มีการรับฟงขอคิดเห็น หรือตัวแทนของ
คณาจารย มีสวนเสนอแนะหรือรวมดําเนินการ อันเปน
ขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็น
จากกลุมบุคคลท่ีไดรับประโยชนและเสียประโยชน ตอง
เห็นชอบรวมกันไมมีขอคัดคาน หากมีตองมีท่ียุติ โดยไม
มีขอกังขาใดๆ 

 
IED-5.1-4-19 
ปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
อางอิง IED-5.1-1-10 
 
IED-5.1-4-20ผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารอง
ปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล 
ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดาน
การผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบ
โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับ
ใชในการปฏิบัติงานจริง 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
ไดมีการหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัว
บุคคลทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลงการ
เรียนรูอ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู ท่ีครอบคลุมพันธกิจ 3 
ดาน คือ 
 

1.ดานการผลิตบัณฑิต 

IED-5.1-5-01  
รายงานการประชุม
ทบทวนและพิจารณา
ประเด็นความรู (KM) เรื่อง
บัณฑิตนักปฏิบัติ 
 
IED-5.1-5-02  
รายงานผลการดําเนินงาน 
โครงการเสวนา
สถานศึกษาเครือขายการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 
IED-5.1-5-03 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
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ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

      โดยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมี
การวางประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาการศึกษา
บนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มุงสราง
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม สูระดับ
สากลเพ่ือใหกลุมเปาหมายสามารถมีกระบวนการในการ
จัดการเรียนรูเพ่ือนําออกไปเผยแพรอยางเปนลาย
ลักษณอักษรปรับใชในการปฎิบัติงานจริงในประเด็นการ
จัดการความรู 
ประเด็นการจัดการความรู:  บัณฑิตนักปฏิบัติ 
กลุมเปาหมาย : คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโดยคณะ ฯ 
มีการประชุมดําเนินการดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง  
กระบวนการบริหารจัดการเก่ียวกับการออกฝก
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาปท่ี 5 ในรายวิชา
ปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ คณะไดกําหนดบุคลากร
กลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะ ไดแก 1) 
กลุมเปาหมายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่อง
กระบวนการบริหารจัดการเก่ียวการออกฝกปฏิบัติการ
สอนของนักศึกษาชั้นปท่ี 5 ในรายวิชาปฏิบัติการ
วิชาชีพครูสหกิจ ไดแก อาจารยท่ีรับผิดชอบในกลุม
วิชาชีพครูรวมถึงอาจารยนิเทศนนักศึกษาฝกปฏิบัติการ
สอน ในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือ
แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรงเพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็น
ความรูท่ีกําหนดไว และเผยแพรแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีไดไปสู
บุคคลกลุมเปาหมายท่ีกําหนดท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและ
แหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาจัดเก็บ
อยางเปนลายลักษณอักษร  ตลอดจนการจัดทําแบบ
ประเมินนักศึกษาฝกสอน โดยใหหัวหนาแผนก ครูพ่ี
เลี้ยง ผูท่ีดูแลนักศึกษา ไดสะทอนปญหาตาง ๆ เพ่ือได
ปรับปรุง ตักเตือน นักศึกษาฝกสอนใหอยูในกฎระเบียบ    
โดยคณะ ฯ ไดนําคูมือการปฏิบัติการสอนวิชาฝก

รายงานผลการดําเนินงาน 
โครงการเตรียมความ
พรอมนักศึกษา
ประสบการณวิชาชีพครู 
 
IED-5.1-5-04 
ภาพการสัมมนาประชุม 
KM ดานการผลิตบัณฑิต 
 
IED-5.1-5-05 
Print  out หนาเวปไซต
งานฝกสอน 
 
IED-5.1-5-06 
คูมือระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 
 
IED-5.1-5-07 
Print out 
การประชาสัมพันธงาน
ประกันคุณภาพ 
 
IED-5.1-5-08 
ภาพการสัมมนา รวบรวม
ขอมูลดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
IED-5.1-5-09 
รายงานการประชุม
ทบทวนและพิจารณา
ประเด็นความรู (KM) เรื่อง
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

ประสบการณวิชาชีพครูไปประชาสัมพันธผานเว็บไซต
ของคณะ ฯ เพ่ือใหนักศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง และอาจารย
นิเทศ ได Download คูมือดังกลาวและนําคูมือไปใช
เปนแนวทางปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีการนํา
ความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบัน
ท่ีเปนลายลักษณอักษร ไดแก 1) คูมือการปฏิบัติการ
สอนวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครู ซ่ึงนักศึกษาฝก
ปฏิบัติการสอนไดนําแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีไดระบุไวใน
คูมือ ไปปฏิบัติในขณะท่ีกําลังฝกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา และนอกจากนั้นครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย
นิเทศก ก็สามารถนําเกณฑการประเมินนักศึกษา ท่ีระบุ
ในคูมือไปใชเปนเกณฑในการวัดและประเมินผล
นักศึกษาฝกปฏิบัติการสอน 
 
๒.ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ประเด็นการจัดการความรู : การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
   กลุมเปาหมาย : คณาจารย และบุคลากร คณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
         ทางคณะ ฯ ไดมีการประชุมเพ่ือหารือในการ
จัดการองคความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีดี
ในหัวขอ “ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร”โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากการแบงกลุมเพ่ือหาแนว ทางปฏิบัติท่ีดี ซ่ึง
รายละเอียดในการจัดการองคความรูมีหัวขอดังตอไปนี้ 
         ความเปนมาและเปาประสงค หลักการเหตุผล
ความจําเปนของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ข้ันตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจนท่ีผูอ่ืน
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง หลังจากการประชุมในการ
จัดการองคความรูเสร็จเรียบรอยแลว ก็ไดแนวปฏิบัติท่ีดี 
และนําไปสูการจัดทําเปนคูมือระบบประกันคุณภาพ

แนวทางการจัดทําวิจัยเพ่ือ
นําไปสูการเผยแพร 
 
IED-5.1-5-10 
Print out  
การประชาสัมพันธKM
คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลย ี
 
IED-5.1-5-11 
ภาพการสัมมนาประชุม
ปรึกษาหารือดานงานวิจัย 
IED-5.1-5-12 
Page Facebook กลุม
สงเสริมและประชาสัมพันธ
งานวิจัย 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดในภาพรวมดังนี้ 

 
         ท้ังนี้คณะไดนําแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีจัดทําข้ึนเผยแพร
ใหหลักสูตรสาขาวิชา นําไปปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
และเปนแนวทางในการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองของแตละหลักสูตรตามระบบท่ีไดจัดทําข้ึน  
 
 
๓.ดานการวิจัย 
โดยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมีการวาง
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม ใหมีคุณภาพเขาสู 
มาตรฐานสากลเพ่ือใหตัวบุคคลมีทักษะโดยตรงท่ีจะ
นําออกไปเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรใชในการ
ปฏิบัติการจริงตาม   ประเด็นการจัดการความรู : แนว
ทางการจัดทําวิจัยเพ่ือนําไปสูการเผยแพร 
   กลุมเปาหมาย : คณาจารย และบุคลากรคณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
     ทางคณะ ฯ ไดมีการประชุมเพ่ือหารือในการจัดการ
องคความรูดานการวิจัย โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีดีในหัวขอ “แนวทางการ
จัดทําวิจัยเพ่ือนําไปสูการเผยแพร” โดยมีการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีดี ซ่ึงรายละเอียด
ในการจัดการองคความรูมีหัวขอดังตอไปนี้ 
     ความเปนมาและเปาประสงค ข้ันตอนการปฏิบัติท่ี
ชัดเจนท่ีผูอ่ืนสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง หลังจากการ
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

ประชุมในการจัดการองคความรูเสร็จเรียบรอยแลว ก็ได
แนวปฏิบัติท่ีดีในการคนหาหัวขอวิจัยเชิงบู รณาการเพ่ือ
การตีพิมพเผยแพรมีลําดับดังนี้ 
         1.การเลือกหัวขอวิจัยท่ีตนเองถนัดและมีความ
ตองการท่ีอยากจะทํา 
         2.การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณสนบัสนุน 
         3 .คณะกรรมการพิจารณาถึงงบประมาณท่ี
จําเปนตองใชในการทําวิจัย 
4.คณะผูวิจัยนําเสนอความกาวหนาของการทํา
โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนตอ คณะกรรม การ 
         5.คณะกรรมการพิจารณาหัวขอท่ีจะตีพิมพ
เผยแพร เนื่องจากการขอทุนวิจัยในกรณีท่ีทํางานวิจัยใน
รูปเครื่องจักรอาจจะตองพิจารณาจุดเดนของงานแตละ
ภาคสวนในการตีพิมพเผยแพร 
6.พิจารณาปริมาณและคุณภาพงานเพ่ือใหเหมาะสมกับ
เวทีประชุมวิชาการในการตีพิมพเผยแพร 
7.รอการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ 
8.ดําเนินการเบิกงบประมาณในการตีพิมพเผยแพร
สําหรับการคนหาหัวขอวิจัยเพ่ือใหไดผลงานตีพิมพท่ีมี
คุณภาพนั้นอาจจะตองพิจารณาถึงการ reviewงาน
เยอะพอสมควร ซ่ึงหากตองการตีพิมพวารสารชื่อดัง
อาจจะตองใชเวลาในการสั่งสมประสบการณใหเพียงพอ
รวมถึงการมีทุนสนับสนุนระบบสารสนเทศเครี่องมือวัด
ทดลองอยางเพียงพอ เปนตน 
หลังท่ีประชุมการจัดการองคความรูไดมีแนวคิดเพ่ิมเติม
ในการจัดการกับทรัพยากรบุคคลภายในคณะ ฯ โดยให
มีการประชุมเพ่ือพัฒนางานวิจัยของคณะ ฯ ใหมี
ปริมาณของจํานวนตีพิมพท่ีมากข้ึน โดยเนนกลุมนักวิจัย
หนาใหม และการทําวิจัยเชิงบูรณาการกับชุมชน 
ทองถ่ิน ใหไดมีสวนรวมในการทําวิจัย  ท้ังนี้คณะไดมี
แลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องระบบกลไกข้ันตอนในการ
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

ดําเนินการวิจัยใหแกนักวิจัยหนาใหม ไดแก อาจารย
ใหมท่ีเขามาปฏิบัติงานในคณะ ฯ เพ่ือแบงปนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็น
ความรูท่ีกําหนดไว และคณะ ฯ ไดเผยแพรแนวปฏิบัติท่ี
ดีท่ีไดไปสูบุคคลกลุมเปาหมายท่ีกําหนด ท้ังท่ีอยูในตัว
บุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมา
พัฒนาจัดเก็บอยางเปนลายลักษณอักษร โดยนําเอกสาร
แสดงระบบกลไกข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยใหแก
นักวิจัยหนาใหม อีกท้ังยังประชาสัมพันธผานเว็บไซต 

 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
19 คณะฯ มอบหมายคณะกรรมการจัดทําแผน 
กลยุทธ และแผนปฏิบัติงานประจําป มีหนาท่ี ในการ
จัดทําแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร จัดใหมี
กิจกรรมการพัฒนาบคุลากรหรือโครงการฝกอบรม
สําหรับบุคลากร ท้ังภายในและภายนอก และการ
ติดตามการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรท่ีไดดําเนินการ เพ่ือนําผลมาพัฒนาและ
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 •  มีการวิเคราะหขอมูลอัตรากําลังของอาจารย
และบุคลากร เพ่ือใชในการวางแผนความตองการดาน
บุคลากร กําหนดอัตรากําลังท่ีตองการ เพ่ือนํามาจัดการ
วางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 •  มีแผนการพัฒนาอาจารย วุฒิปริญญาเอกโดยมี
ทุนการศึกษาของคณะฯ และมหาวิทยาลัย สนับสนุน  
 •  มีการสํารวจความตองการในการอบรมของ
บุคลากรท้ังสายคณาจารย และสายสนับสนุน เพ่ือให
ไดรับการฝกอบรม และสามารถนําความรูท่ีไดรับมา
พัฒนางาน  
 •  มีการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารยท้ังดาน
วิชาการ เทคนิคการสอน และการวัดผล ไดแก แผนการ

IED-5.1-6-01 
19 แผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร  
 
IED-5.1-6-02 
19 สรุปการไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/วิชาชีพ
ของอาจารยประจํา/ของ
สายสนับสนุน 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

อบรม/พัฒนาบุคลากรดานการสอน แผนการสรางเสริม
การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ แผนการสราง
แรงจูงใจในการจัดทําหนังสือ ตํารา แผนการสนับสนุน
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
       •  มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

 

7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธ
กิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงาน
ดานประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไดนําระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย  คือ ระบบ “ ศรีวิชัย QA” ตามคูมือการ
ปฏิบัติงาน “ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ” มา
ใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน ซ่ึงสอดคลองกับพันธ
กิจของคณะฯ ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยไดมี
การพัฒนารางระบบใหสอดคลองกับเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ปการศึกษา 2558 และคณะฯ ไดดําเนินการตามระบบ
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 
    1. ดําเนินการทบทวนระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพในระดับคณะฯ ตามระบบ “ ศรีวิชัย QA”  จาก
ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2557 โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดานการประกันคุณภาพ ในระดับคณะฯ 
และระดับหลักสูตร 
2. กําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
    - ทําแผนพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 255 9 จากขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ปการศึกษา 2558 
    - จัดประชุมเพ่ือ กําหนดตัวชี้วัดเปาหมาย และ

IED-5.1-7-01 
คูมือระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ" 
 
IED-5.1-7-02  
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ  ป
การศึกษา 2559 
 
IED-5.1-7-03 
คําสั่งแตงตั้งคณะ ทํางาน
ประกันคุณภาพ  ป
การศึกษา 2559 
 
IED-5.1-7-04  
แผนพัฒนาการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
2559จากขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการป
การศึกษา 2558 
 
IED-5.1-7-05  
ผังการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ปการศึกษา 2559 
IED-5.1-7-06 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

ผูรับผิดชอบ ในระดับคณะฯ และระดับหลักสูตร  
ปการศึกษา 255 9 และใหความรูเก่ียวกับตัวชี้วัด การ
จัดเก็บเอกสาร ตามตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพ
ภายใน 
3. คณะ มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอยางครบถวนสมบูรณ โดยมีการ
กําหนดการควบคุมภาพ การติดตามการดําเนินงาน 
และการประเมินคุณภาพดวยวงจร PDCA  โดยระบุไว
ในแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึกษา ท้ังยังมีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานประเมินคุณภาพมีขอมูลครบตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กําหนดไว CHE QA Online  การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ คณะฯ ไดมีการนําผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของปท่ีผานมา  
นํามาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน  โดยมี
คณบดี และรองคณบดีฝายวิชาการและผูรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนผูบริหารหลัก และได
จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอตอคณะกรรมบริหาร และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยรายงานขอมูล
ครบถวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันและกําหนดผูรับผิดชอบ ตัวบงชี้ของกลยุทธใน
การนําผลการประเมินคุณภาพในปการศึกษา 255 8 
ไปวางแผนและพัฒนาโดยมีเปาหมายใหผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาข้ึน
จากปกอนหนาทุกตัวบงชี้ 

เปาหมายประกันคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 
2559 
 
IED-5.1-7-07  
กําหนดผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
ระดบัคณะฯ ประจาํป
การศึกษา 2559 
 
IED-5.1-7-08  
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะครุ
ศาสตรฯ ประจําป
การศึกษา 2559  

 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 
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7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 : ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 2559 
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ผูรับผิดชอบ : 1. ผูกํากับตัวบงชี้ ไดแก  
      - นางสาวบุษราคัม  ทองเพชร ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
  2. ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ไดแก  
      - นางสาวฉารีฝะ  หัดยี  ตําแหนง หัวหนางานวิชาการและวิจัย 
      - นางรุงนภา  แกวนวลตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
      - นางสาวสิริอร  ตระกูลเมฆี  ตําแหนง  นักวชิาการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงช้ี : 
           บทบาทหนาท่ีของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการ
ตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมิน จะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถ
สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพ 
 
เกณฑการประเมิน: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 -4  ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน: 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบประกันคุณภาพหลักสูตร 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีระบบและกลไกใน
การกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ตาม
องคประกอบประกันคุณภาพหลักสูตร และมีการนําวงจร 
PDCA มาใชในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ ซ่ึงไดมี
การแตงตั้งผูรับผิดชอบงานวิชาการและวิจัย กํากับติดตามการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ซ่ึงมีหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร การจัดกระบวนการการเรียนการสอน รวมถึง
รับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการตามระบบการเปด 
ปดหลักสูตร และดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมกับ

IED-5.2-1-01 
ระบบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 
IED-5.2-1-02 
คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบงาน
ภายในสํานักงานคณบดี 
 
 
IED-5.2-1-0๓ 
คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และ
อาจารยในหลักสูตร โดยแตละงานมีหนาท่ีดังนี้ 
   ดานการประกันคุณภาพ 
   1. จัดทําแผนการดําเนินงาน คําสั่ง ประกาศท่ีเก่ียวของกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
2.ประสานงานกับมหาวิทยาลัย สาขา และหนวยงานอ่ืนๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
   3. ประสานงานการติดตามผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ( SAR) 
ของคณะ ฯ และกรอกขอมูลและเอกสารหลักฐานอางอิงสําหรับ
การประเมินในฐานขอมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาแบบ 
Online 
   4.ประสานงานการทบทวนผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
   5. รวบรวมเอกสาร หลักฐาน และประมวลเปนฐานขอมูล
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับ
การอางอิงการประกันคุณภาพการศึกษา 
6. ประสานงานกับผูประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอก 
   7. สงเสริม ประสานงาน ใหคําปรึกษา อํานวยความสะดวก
ในการดเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ัง
ประชาสัมพันธขาวสาร ความเคลื่อนไหวการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือสรางความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง 
   8. ติดตามขอมูล สรุปผลการมีงานทําของบัณฑิต และผลการ
ประเมินบัณฑิตจากสถานประกอบการ 
   9. ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบ 
  10.ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   ดานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   1. ประสานงานกับสาขา มหาวิทยาลัย เก่ียวกับการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร 

พ.ศ. 2557 
 
IED-5.2-1-0๔ 
ประกาศคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

   2. จัดทําและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลหลักสูตรท่ี
เปดสอนของคณะ ฯ เพ่ือจัดทําฐานขอมูลหลักสูตร และ
ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 
   3. ประสานงานกับสาขาเพ่ือจัดทําแผนการเรียนตลอด
หลักสูตร แผนการเรียนประจําป ของสาขาวอชาท่ีเปดสอนใน
แตละปการศึกษา ใหถูกตองตามโครงสรางหลักสูตร 
   4. ประสานงานกับสาขาเพ่ือจัดทําอัตรากําลัง ตารางเรียน 
ตารางสอน ตารางการใชหองเรียน และตารางสอบ ของแตละ
สาขาใหเปนไปดวยความถูกตองและเรียบรอย 
   5. ประสานงานกับสาขาเพ่ือจัดทํา และสรุปผลเอกสารตาง 
ๆ ท่ีเก่ียวของกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (มคอ.) ไดแก มคอ.3มคอ.4มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.
7 
   6. สรุปผลการประเมินอาจารยผูสอน นําเสนอตอผูบริหาร
ของคณะ 
   7. ดําเนินการเปดรับนักศึกษาใหมแตละปการศึกษา 
(นักศึกษาโควตา) 
   8. ดําเนินการเก่ียวกับการลงทะเบียน เพ่ิม ถอน 
เปลี่ยนแปลง ยกเลิกวิชาเรียน ขอผอนผันการเรียนการลาพัก
การเรียนของนักศึกษา การลาออก พนสภาพ การขอกลับเขา
สถานศึกษา และดําเนินการเรื่องตามคํารองของนักศึกษา 
เฉพาะท่ีเก่ียวของกับงานทะเบียน  
   9. ดําเนินการรวบรวม และตรวจสอบผลการเรียน เพ่ือเสนอ
ขออนุมัติตอคณะกรรมการประจําคณะฯ และแจงผลการเรียน
ของนักศึกษาในแตละภาคเรียนตอผูปกครอง 
   10. ประสานงานกับแตละหลักสูตรสาขาวิชา เพ่ือตรวจสอบ
การครบหลักสูตรของนักศึกษาตามคํารองขอจบในแตละภาค
เรียน 
   11. ประสานงานกับคุรุสภาเก่ียวกับการประชุมสภาวิชาการ 
   12. ประสานงานกับสาขาเก่ียวกับการประชุมสภาวิชาการ 
   13. ดําเนินการจัดทําเอกสารดานการประกันคุณภาพ  
ทางการศึกษาท่ีเก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบ 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

   14. ดําเนินการจัดการความรูในประเด็นท่ีเก่ียวของกับงาน  
ท่ีรับผิดชอบตามกระบวนการจัดความรู (KM) ในองคกร 
   15. ดําเนินการจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
งานท่ีรับผิดชอบใหประสบความสําเร็จ 
   16. ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับงานท่ีรับผิดชอบ 
   17. ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
ท้ังนี้คณะไดมีกระบวนการติดตามตรวจสอบ กํากับการ
ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  โดยการประชุมชี้แจงทําความเขาใจ
กับผูรับผิดชอบใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับ
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตาม
ระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

คณะ ฯ มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบงานสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน เพ่ือทําหนาท่ีกํากับติดตามการดําเนินงานดานการ
ประกันและรายงานผลการติดตามรวมกับอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร ใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และองคประกอบการประกัน
คุณภาพของทุกหลักสูตร และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
รวมกันกําหนดแนวทางพัฒนาระบบ และกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน รวมท้ังองคประกอบคุณภาพการศึกษา ท่ี
คณะฯ สามารถใชเปนแนวทางในการควบคุม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพท่ีสอดคลองกับการประเมินคุณภาพ และมีการ
ทบทวนรูปแบบรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด รวมไปถึงการใหผูท่ีเก่ียวของไดมีโอกาส
เรียนรูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับหนวยงานเครือขาย และ
นํามาปรับปรุง แกไข หรือเปนแนวทางในการดําเนินงานดาน

IED-5.2-2-01 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
(คณะกรรมการดานการบริหาร
หลักสูตรและการเรียนการสอน) 
 
IED-5.2-๒-02 
สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
กํากับติดตามการดําเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน “ศรีวิชัย QA” ฉบับท่ี 3 
Curriculum Srivijaya PM และ 
PM 05 การบริหารจัดการหัวขอ 
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร/คณะ 
IED-5.2-๒-03 
รายงานผลการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ  
ท้ังนี้คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง และผูมีสวนรวมใน

การกํากับติดตามการดําเนินงานตามระบบไดรวบรวมขอมูลการ
ดําเนินงาน มีการ รายงานผลใหกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา 

ระดับหลักสูตร (มคอ.7) 
 
IED-5.2-๒-04  
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
คณะฯ กําหนดระบบกลไกการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานของหลักสูตรของคณะ ข้ึนเพ่ือชวยในการบริหาร
จัดการจัดสรรทรัพยากรในการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร โดยจัดเตรียมความพรอมของทรัพยากร ดังนี้ มี
หองเรียน หองปฏิบัติการ และสถานท่ีฝกปฏิบัติงานครบถวน
ตามเนื้อหาหลักสูตร มีวารสาร หนังสือ และตําราประกอบการ
เรียนท่ีเพียงพอ มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และระบบ
เครือขายท่ีเขาถึงแหลงเรียนรูของผูเรียน มีการจัดสื่อการเรียน
การสอนท่ีทันสมัย รวมไปถึงการสนับสนุนงบประมาณสําหรับ
การจัดการเรียนการสอนแตละหลักสูตรอยางเหมาะสมเพ่ือให
เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เชน 
- มีการปรับปรุงหองเรียนภายในคณะ โดยไดมีการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนและซอมแซม
อุปกรณตาง ๆ ภายในหองเรียนใหสามารถใชงานได 
- มีการติดตั้งกลองวงจรปดเพ่ือความปลอดภัยภายในคณะ  
- การจัดสรรงบประมาณแผนดิน คาวัสดุแก หลักสูตรสาขาวิชา 
ประจําปงบประมาณ 2559 
ท้ังนี้คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรตองเสนอขอมูล 
ทรัพยากร เพ่ือใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรและปจจัยเก้ือหนุนอ่ืนๆ มีการติดตาม
และประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรของหลักสูตร และ
รายงานผลตอคณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยผาน
สวนงานวิชาการของคณะ 

IED-5.2-3-01 
ระบบกลไกการจัดสรรทรัพยากร
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสูตรภายในคณะ 

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร IED-5.2-4-01  
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

และรายงานผลการประเมินใหกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณา 

คณะ ฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมี
หนาท่ีดําเนินการงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ
คณะ ตามองคประกอบและตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย และในป
การศึกษา 255๙ ดําเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม
กําหนดแผนการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร มีหลักสูตรท่ีเขา
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
จํานวน 5 หลักสูตร และไดรายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรแกคณะกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณา โดยมีผลการดําเนินงานทุกหลักสูตร 
ผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตรดังนี้ 

1. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส รับการ
ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรวันท่ี 28 มิถุนายน 2560 

2. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม รับการตรวจ ประเมินคุณภาพหลักสูตร  วันท่ี 2๗
มิถุนายน 2560 

3. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรวันท่ี 28 มิถุนายน 2560 

4. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับการ
ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร วันท่ี 2๙มิถุนายน 2560 

5. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรวันท่ี ๓๐มิถุนายน 2560 

รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร จํานวน 4 
หลักสูตร ไดแก หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปโตรเลียม 
 
IED-5.2-4-02  
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินระดับหลักสูตร 

 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะ
มาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 
       ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ นําผลการ ประเมิน
คุณภาพ และขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะ  เม่ือป 
๒๕๕๘ มาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง ในป 
๒๕๕๙ และใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ตลอดปการศึกษา ๒๕๕๙ ท้ังนี้ไดมีการรายงานผลให
คณะกรรมการประจําคณะทราบอยางตอเนื่อง ซ่ึงดําเนินการ

IED-5.2-5-01 
รายงานประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวาระพิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร 
 
IED-5.2-5-02 
ปฏิทินติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

โดย คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรเสนอ ผาน ฝาย
วิชาการและวิจัยเพ่ือกํากับติดตามตอไป 

การศึกษา ปการศึกษา 255๙ 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 
การกํากับมาตรฐาน 
คณะ ฯ มีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพหลักสูตร 
และประเมินหลักสูตรตามแผนการดําเนินงาน ท้ังสิ้น 5 
หลักสูตร ดังนี้ 
1.หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 
2.หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
        3. หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
4. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
5. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม 
ท้ังนี้มีกระบวนการติดตามและประเมินผลตามระบบประกัน
คุณภาพหลักสูตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม เชน การเรียน
ของนักศึกษา การประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพการสอน
ของอาจารย และปจจัยสนับสนุนการเรียนรูทุกภาคเรียน พรอม
ท้ังรายงานผลการประเมิน เพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในและหลักสูตรตอไป 
 

IED-5.2-6-01  
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร จํานวน 5 
หลักสูตร ไดแก หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอ
นิกส หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
ปโตรเลียม 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

6 ขอ ๗ ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

 
  
  
 
 

องคประกอบท่ี Srivijaya 1กิจกรรม 5ส 
ตัวบงช้ีท่ี Srivijaya 1.1 : การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 5ส ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

การคิดรอบป : ปการศึกษา 2559 
ผูรับผิดชอบ : 1. ผูกํากับตัวบงชี้ ไดแก  

      - นางสาวบุษราคัม  ทองเพชร ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
  2. ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ไดแก  
      - นางสาวฉารีฝะ  หัดยี  ตําแหนง หัวหนางานวิชาการและวิจัย 
      - นางสาวสิริอร  ตระกูลเมฆี ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 
      - นางรุงนภา  แกวนวล  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
เกณฑการประเมิน: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน: 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ 5ส ของหนวยงาน โดยการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไดจัดทําคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือใหบุคลากรทุกภาคสวนในคณะฯ ไดดําเนินกิจกรรม 5
ส + และทางคณะฯ ไดกําหนดนโยบายอยางชัดเจนในการ
ทํากิจกรรม  5ส+เชน การสงเสริมใหบุคลากรมีความ
เขาใจและนําหลักกิจกรรม 5ส ไปใช  จัดใหมีการตรวจ 
ติดตามประเมินผลกิจกรรม  5ส อยางตอเนื่อง เปนตน 

IED-Srivijaya1.1-1-01  
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ ขอ 8 เรื่อง การ
ดําเนินการกิจกรรม 5ส+ 
 
 

 

2. มีแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส ท่ีแสดงใหเห็นถึงความ
ตอเนื่องในการดําเนินกิจกรรม 5ส ของหนวยงานและมี
การดําเนินงานตามแผนของกิจกรรม 5ส อยางนอย  
รอยละ 70 ของแผน 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีไดจัดทําแผน
ดําเนินกิจกรรม 5ส+ เพ่ือกําหนดนโยบายและทิศทางการ
ดําเนินกิจกรรม 5 + ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงคท่ีไดวางไวและไดดําเนินงานตามแผน
ของกิจกรรม 7 กิจกรรมจากกิจกรรมท้ังหมด  7 คิดเปน

IED-Srivijaya1.1-2-01  
แผนการดําเนินการกิจกรรม  
5ส+ และการดําเนินการตามแผน 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

รอยละ 100 ของแผน 

 

3. มีการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส โดยหนวยงานเองอยาง
นอย 1 ครั้ง/ป 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไดดําเนินการ
ตรวจประเมินกิจกรรม ๕ส+ประกอบไปดวย 1.สํานักงาน
คณบดี 2.หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ3.
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม 4.หลักสูตรสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส  
5.หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 6.หลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 
2560  มีผลการตรวจ ๕ส+ คิดเปนรอยละ 81.04 

IED-Srivijaya1.1-3-01 
ผลการตรวจประเมินกิจกรรม  
5ส+ โดยหนวยงานภายในคณะ 
 
IED-Srivijaya1.1-3-02 
รูปภาพการตรวจประเมิน 
กิจกรรม 5ส+ โดยหนวยงาน
ภายในคณะ 

 

4. มีผลการประเมินกิจกรรม 5ส ไมต่ํากวารอยละ 60 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับการตรวจ
ประเมินกิจกรรม 5ส+ จากคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัย
จัดตั้งข้ึนประกอบไปดวย 1.สํานักงานคณบดี 2.หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ3.หลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม  
4.หลักสูตรสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส 5.หลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 6.หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีปโตรเลียม  เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2560  มี
ผลการตรวจ ๕ส+ คิดเปนรอยละ 90.37 

IED-Srivijaya1.1-4-01 
ผลการตรวจประเมินกิจกรรม  
5ส+ โดยหนวยงานภายนอก
คณะ 
 
IED-Srivijaya1.1-4-02 
รูปภาพการตรวจประเมิน
กิจกรรม 5ส+ จากหนวยงาน
ภายนอกคณะ 

 

5. มีผลการประเมินกิจกรรม 5ส ไมต่ํากวารอยละ 80 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับการตรวจ
ประเมินกิจกรรม 5ส+ จากคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัย
จัดตั้งข้ึนประกอบไปดวย 1.สํานักงานคณบดี 2.หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ3.หลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 4.หลักสูตร
สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส 5.หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
สือ่สารมวลชน 6.หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียม  
เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2560  มีผลการตรวจ ๕ส+ คิด
เปนรอยละ 90.37 

*ใชหลักฐานเดียวกับ ขอ 4 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ผลการประเมินตนเองปนี้ 
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ ๕ขอ ๕คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบท่ี Srivijaya 2อัตลักษณของ มทร.ศรีวิชัย 
ตัวบงช้ีท่ี Srivijaya 2.1 : ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใหเปน

บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on)  
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 2559 
ผูรับผิดชอบ :  1. ผูกํากับตัวบงชี้ ไดแก  

      - นางสาวบุษราคัม  ทองเพชร ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
  2. ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ไดแก  
      - นางสาวฉารีฝะ  หัดยี  ตําแหนง หัวหนางานวิชาการและวิจัย 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

      - นายอนุกูล  นันทพุธ ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี 
      - นางสาวฤทัย  ประทุมทอง  ตําแหนง อาจารย 
      - นางสาวปณิสรา  ถนนทิพย ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
เกณฑการประเมิน: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน: 

มีการ 
ดําเนินการ 
ทําเครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1. มีระบบและกลไกในการดําเนินการดานสหกิจศึกษา 
     ผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา 255 9 คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไมได
ดําเนินการในสวนของ การฝกงาน เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนกําหนดการ เปด-ปด ภาคเรียน  
แตยังมีการฝกปฏิบัติการสอน  สําหรับนักศึกษาชั้นป
ท่ี 5 สาขาครุศาสตรอุตสาหกรรม 

1. การฝกปฏิบัติการสอนมีระบบและกลไกใน
การดําเนินงาน ดังนี้ 

๑) งานฝกสอนสํารวจจํานวนสถานศึกษาท่ี
รองรับใหนักศึกษาปฏิบัติประสบการณวิชาชีพครูสห
กิจ 

๒) ประกาศรายชื่อสถานศึกษาและจํานวนท่ี
สามารถจะรับนักศึกษาไดของแตละแผนกวิชา
สําหรับแตละสถานศึกษา 
๓) ประกาศคุณสมบัตินักศึกษาท่ีสามารถขอยื่น
ความประสงคท่ีจะออก ปฏิบัติประสบการณวิชาชีพ
ครูสหกิจ 

๔) นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวนยื่นความ
ประสงคโดยกรอกรายละเอียดขอมูลสวนตัว และชื่อ
สถานศึกษาท่ีตองการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

๕) แจงผลการยื่นความประสงคใหนักศึกษา
ทราบ 

IED-Srivijaya 2.1-1-01 
คูมือปฏิบัติการวิชาชีพครูสหกิจ 
 
IED-Srivijaya 2.1-1-02 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
นิเทศการสอน 
 
IED-Srivijaya 2.1-1-03 
แบบติดตามผลการประเมิน
สําหรับอาจารยนิเทศก 
 
 
IED-Srivijaya 2.1-1-04 
ตารางนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 
 
IED-Srivijaya 2.1-1-05 
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ 
 
IED-Srivijaya 2.1-1-06 
ภาพกิจกรรมการนิเทศก
นักศึกษา 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 
ทําเครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

๖) งานฝกสอนสงหนังสือขอความอนุเคราะห
ไปยังสถานศึกษาท่ีนักศึกษาแจงความประสงค 

๗) งานฝกสอนตรวจสอบคุณสมบัติกอนทํา
หนังสือสงตัวจากผลการเรียนเทอม 2 ปการศึกษา 
2559 คือนักศึกษาจะตองไมมีผลการเรียนเปน Fใน
ทุกรายวิชา 

8) งานฝกสอนประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีมี
สิทธิ์ฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

9) งานฝกสอนจัดปฐมนิเทศกอนออกฝกสอน
พรอมใหนักศึกษารับนักศึกษาสงตัว 

10) นักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพครู 
11)งานฝกสอนจัดทีมในการออกชี้แจง

สถานศึกษาเก่ียวกับขอปฏิบัติตาง ๆ  
12) งานฝกสอนจัดตารางนิเทศใหกับอาจารย

นิเทศท่ีรับผิดชอบภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง 
 คณะฯมีกลไกและชองทางในการรับรูขาวสาร
ดานงานฝกงานและฝกสอนผานทางเว็บไซตของ
คณะฯ และ Face book กลุมงานฝกสอน 

IED-Srivijaya 2.1-1-07  
Face book กลุมสําหรับ
ติดตอสื่อสารและดาวนโหลด
ขอมูลตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. มีการพัฒนาอาจารยผูสอนโดยเพ่ิมประสบการณ
ตรงในสถานประกอบการ 
     ผลการดําเนินงาน ในปการศึกษา 2559 ทาง
คณะฯ ไดมีการสงเสริมใหอาจารยของคณะฯ ไดเพ่ิม
ประสบการณตรงในสถานประกอบการ หรือเขารับ
การอบรมในสถาบันท่ีสงเสริมความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานดังนี้ คือ 

1. ไดมีการสงอาจารยณัฐวุฒิ สุภารัตน 
อาจารยจักรพงษ จิตตจํานงค อาจารยนลพรรณ 
ขันติกุลานนท เขาอบรมนักวิจัยเพ่ือพัฒนาดานวิจัย 
ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2559  

2.อาจารยณัฐวุฒิ สุภารัตน และอาจารย
จุฑามาศ จันโททัย ไดเขารวมโครงการสัมมนา เรื่อง
กลยุทธการเขาสูตําแหนงทางวิชาการอยางสัมฤทธิ์
ผล ในวันท่ี 27 เมษายน 2560  

IED-Srivijaya 2.1-2-01 
รายงานผลการดําเนินงานเขา
อบรมนักวิจัยเพ่ือพัฒนาดาน
วิจัย 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 
ทําเครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

3.อาจารยณัฐวุฒิ สุภารัตน และอาจารยจุฑามาศ 
จันโททัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิค
การเขียนตําราจากงานวิจัย ในวันท่ี 25  พฤษภาคม 
2560 

 3. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักของ 
WIL เปนแนวทางในการพัฒนา 
     ผลการดําเนินงานมีกระบวนจัดการเรียนการ
สอนโดยใชหลักของ WIL เปนแนวทางในการพัฒนา 
โดยปรัชญาของการฝกงานแบบ WIL เนนเรียนจริง 
รูจริง และทําจริง เปนการเรียนรูควบคูกับการ
ฝกงานโดยตองการใหผูเรียนบรรลุสมรรถนะของ
อาชีพ เม่ือเรียนจบแลวตองสามารถประกอบอาชีพ
ได ซ่ึงองคประกอบของ WIL จะตองประกอบดวย  
3 ส  
ไดแก 1.ส-สถานศึกษา 2.ส-สถานประกอบการ 
และ 3.ส-สมาคมวิชาชีพ โดยคณะฯ ไดมีการจัดทํา
หลักสูตรท่ีสอดคลองกันกับหลักของ WIL ดังกลาว 
มีการรวมกันของท้ัง 3ส ในการจัดทําหลักสูตรครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิตท้ัง 3 สาขาวิชา ไดฝก
ปฏิบัติการสอน ในชั้นปท่ี 5   
 
 
 

IED-Srivijaya 2.1-3-01 
รายงานผลการปฏิบัติการ
วิชาชีพครูสหกิจ 
 
 
 
 

 4. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมท่ี
ดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

     ผลการดําเนินงาน คณะฯ มีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานในการสงนักศึกษาออก
ปฏิบัติการสอน อยางเปนระบบ และมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ไดแก การจัดใหนักศึกษาบันทึกการ
ปฏิบัติงานในแตละครั้ง แตละกิจกรรม แลวเขียน
เปนรายงานลงในแฟมบันทึกปฏิบัติการสอน และ
คณะฯ ไดจัดใหมีการติดตามประเมินผลการ

ใชหลักฐานเดียวกับ 
IED-Srivijaya 2.1-3-01 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 
ทําเครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

ดําเนินงานของนักศึกษาโดยการใชตารางการนิเทศ 
ใหกับอาจารยนิเทศก โดยอาจารยนิเทศกจะมีการ
บันทึก การใหคําแนะนําและแกปญหาในดานตาง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการสอน และจัดใหมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติการสอนจากอาจารยนิเทศก 
ครูพ่ีเลี้ยง และหัวหนาแผนกท่ีนักศึกษาออกไปฝก
ปฏิบัติการสอน  
 และคณะฯ ยังกําหนดใหนักศึกษาไดสง
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ท่ีเกิดจากการฝก
ปฏิบัติการสอน เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดจากการสอน
หลังจากไดฝกปฏิบัติการสอนเสร็จสิ้นแลว 
 และคณะฯ ยังกําหนดใหนักศึกษาไดสง
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ท่ีเกิดจากการฝก
ปฏิบัติการสอน เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดจากการสอน
หลังจากไดฝกปฏิบัติการสอนเสร็จสิ้นแลว 

 5. มีผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินการจนเปนแนวปฏิบัติ
ท่ีดีเปนท่ียอมรับหรือไดรับการยกยอง 

     ผลการดําเนินงาน มีนักศึกษาไดรับรางวัล
ระดับชาติในประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ “บัณฑิต
นักปฏิบัติ ”โดยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมฯ เปน
คณะ ท่ีผลิตบัณฑิตท่ีเปนครูชาง และนักถายทอด
เทคโนโลยี รวมถึงนักเทคโนโลยี ท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรมซ่ึงสอดคลองกับหลักวิชาชีพ โดยในป
การศึกษา 2559 มีนักศึกษาไดรับรางวัลระดับชาติ
โครงการ “Teaching Academy 2017” ครั้งท่ี 6
วันท่ี 19-21 กุมภาพันธ 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

คณะฯไดรางวัลดังนี้ คือ 
1.รางวัลชนะเลิศ การประกวดรีวิวประกอบ

เพลง 
2.รางวัลชนะเลิศ การประกวดรองเพลงไทย

ลูกทุง 
3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันสื่อ

IED-Srivijaya 2.1-5-01 
รายงานผล และภาพกิจกรรม
จากการดําเนินการจนเปนแนว
ปฏิบัติท่ีดีเปนท่ียอมรับหรือ
ไดรับการยกยอง 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 
ทําเครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

การสอน ประเภท Software 
4.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันสื่อ

การสอน กลุมสาขาเครื่องกล/แมคคาทรอนิกส 
5.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันการ

สอน กลุมสาขาวิชาไฟฟา / อิเล็กทรอนิกส / 
โทรคมนาคม 
 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

 
  

-121- 
 



 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ตัวบงช้ีท่ี Srivijaya 2.2 : กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใชทักษะท่ีมีเทคโนโลยีเปนฐาน 
(Technology Based Education-Training)  

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 2559 
ผูรับผิดชอบ : 1. ผูกํากับตัวบงชี้ ไดแก  

      - นางสาวบุษราคัม  ทองเพชร ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
  2. ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ไดแก  
      - นางสาวฉารีฝะ  หัดยี  ตําแหนง หัวหนางานวิชาการและวิจัย 
      - นางสาวฤทัย  ประทุมทอง  ตําแหนง อาจารย 
      - นางสาวตวงรัก  จักรเจริญ  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
เกณฑการประเมิน: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 
 
 
ผลการดําเนินงาน: 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 

1. กระบวนการเรียนการสอนใหความสําคัญกับ Technology 
Based และฝกทักษะในการทํางาน 
คณะฯ มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีใหความสําคัญกับการ
ใชเทคโนโลยีเปนฐาน โดยมี การจัดโครงการพัฒนาทักษะ
ดานวิชาชีพในสถานประกอบการ การพัฒนาอาจารยดาน
ทักษะและความเชี่ยวชาญดานระบบไฟฟาและมอเตอรใน
งานอุตสาหกรรม  ในสถานประกอบการทางดานผลิตภัณฑ
อาหารแปรรูป ณ บริษัท แปซิฟคแปรรูปสัตวน้ํา จํากัด 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 
 
 
 
 

IED-Srivijaya 2.2-1-01 
โครงการพัฒนาทักษะดาน
วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ การพัฒนา
อาจารยดานทักษะและ
ความเชี่ยวชาญดานระบบ
ไฟฟาและมอเตอรในงาน
อุตสาหกรรม  ในสถาน
ประกอบการทางดาน
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป       
ณ บริษัท แปซิฟคแปรรูป
สัตวน้ํา จํากัด อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรู เครื่องมือ อุปกรณ ได
อยางมีประสิทธิภาพ 

     ผลการดําเนินงาน จากรายวิชาท่ีมีการเรียนการ
สอนในแตละหลักสูตร ไดใหนักศึกษาฝกปฏิบัติงานท่ีเปน
ทักษะ ทําใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชความรู เครื่องมือ 
อุปกรณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ หลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส 
หลังจากเรียนในรายวิชา โปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร ผานมาแลว ( PLC) ก็สงเสริมใหนักศึกษา
เขารวมการแขงขัน การควบคุมระบบอัตโนมัติดวย PLC 
และรายวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร เม่ือนักศึกษาไดเรียนรู
การใชคําสั่งประเภทตาง ๆจนครบแลว นักศึกษาก็ตองคิด
โครงงานท่ีจะนําเซนเซอรไปประยุกตใชพรอมกับทําเปน
โครงงานเสนอพรอมชิ้นงาน เชน หุนยนตเดินตามเสน เปน
ตน 

IED-Srivijaya 2.2-2-01 
ภาพชิ้นงานท่ีผานการ
ประยุกตใชความรู 
เครื่องมือ อุปกรณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 

3. นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน Technology 
Based กับชุมชน สังคม ภายใตการใหคําแนะนําของ
อาจารยผูสอน 

   ผลการดําเนินงานนักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดาน Technology Based กับชุมชนภายใตการให
คําแนะนําของอาจารยผูสอน ในวิชาโครง งาน และใน
รายวิชาอ่ืน ๆ ซ่ึงนักศึกษาก็สามารถนํา Technology 
ตางๆ มาใชในกระบวนการทํางานตามกระบวนการของการ
วิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน ไดชวยในการพัฒนาชุดสื่อเรื่องพลังความ
เมตตาตอมานิซาไก  สําหรับศูนยการเรียนรู หมูบาน
เงาะปาซาไก บานทุงนารี อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 

IED-Srivijaya 2.2-3-01 
รายงานการพัฒนาชุดสื่อ
เรื่องพลังความเมตตาตอมา
นิซาไก สําหรับศูนยการ
เรียนรู หมูบานเงาะปาซาไก 
บานทุงนารี อําเภอปาบอน 
จังหวัดพัทลุง 

 
 
 

4. นักศึกษาใชหลัก Technology Basedในงานวิจัย โครงงาน 
กรณีศึกษา 
     ผลการดําเนินงาน  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ไดกําหนดใหหลักสูตรจัดกระบวนการเรียนการ
สอนในรายวิชา โครงการ ซ่ึงนักศึกษาสามารถนําเทคโนโลยี

IED-Srivijaya 2.2-4-01 
รายงาน การออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริก 
ของโรงเรียนสงขลาพัฒนา
ปญญา จังหวัดสงขลา 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

ตาง ๆ มาใชในกระบวนการของการวิจัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได
ทําการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริก ของ
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา จังหวัดสงขลา 

 
 

5. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมท่ีไดดําเนินการอยางเปน
ระบบและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหนักศึกษามีการ
พัฒนาการเรียนรูทักษะ วิชาชีพ 
     ผลการดําเนินงาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มีการติดตามและประเมินผลกิจกกรมท่ีได
ดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงทําใหนักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรูทักษะวิชาชีพไดแก 
การติดตามความกาวหนาของนักศึกษาในการทําปริญญา
นิพนธ ซ่ึงตั้งแตการกําหนดหัวขอโครงการ การรายงานผล
ความกาวหนาของโครงการ และการประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการ เพ่ือจัดทําปริญญานิพนธของ
นักศึกษา 

IED-Srivijaya 2.2-5-01 
แบบฟอรมติดตามและ
ประเมินผลกิจกรรม/
รายงานความกาวหนาของ
การทําปริญญานิพนธ 
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5ขอ 5ขอ 5คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-124- 
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ตัวบงช้ีท่ี Srivijaya 2.3 : มีระบบและกลไกการสรางความเช่ียวชาญวิชาชีพ (Professional 
Oriented) ใหกับนักศึกษา  

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 2559 
ผูรับผิดชอบ : 1. ผูกํากับตัวบงชี้ ไดแก  

      - นางสาวบุษราคัม  ทองเพชร ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
  2. ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ไดแก  
      - นางสาวฉารีฝะ  หัดยี  ตําแหนง หัวหนางานวิชาการและวิจัย 
      - นายอนุกูล  นันทพุธ ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี 
      - นางสาวฤทัย  ประทุมทอง  ตําแหนง อาจารย 

 
เกณฑการประเมิน: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน: 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 

1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาแนวทางการสรางความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีการนําสูการปฏิบัติและมีผลลัพธ
ชัดเจน 
     ผลการดําเนินงานคณะฯ ไดจัดใหนักศึกษาไดออกฝก
ประสบการณวิชาชีพครู  ณ สถานศึกษาดานอาชีวศึกษา 
และ ฝกงาน ณ สถานประกอบการซ่ึงเปนการสรางความ
เชี่ยวชาญวิชาชีพ ( Professional Oriented) ใหกับ
นักศึกษาตามพันธกิจของคณะฯ ในการสรางบัณฑิต
วิชาชีพครูชางอุตสาหกรรม และนักถายทอดเทคโนโลยี 
โดยคณะใชระบบและกลไกในการสรางความเชี่ยวชาญ
ดานวิชาชีพเดียวกับระบบและกลไกในการดําเนินการ
ดานสหกิจศึกษา 

ใชหลักฐานเดียวกับ 
IED-Srivijaya 2.1 

 2. มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ 
     ผลการดําเนินงาน มีการวางแผนการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยการออก ฝกประสบการณ

IED-Srivijaya 2.3-2-01 
แผนการเรียนรวมตลอด
หลักสูตร 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

วิชาชีพครู และการฝกงาน บรรจุอยูในแผนการเรียนรวม
ตลอดหลักสูตรของทุกหลักสูตร 

 

 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรในการสรางความเชี่ยวชาญดาน
วิชาชีพตามแผนท่ีไดกําหนดไว 
     ผลการดําเนินงาน คณะฯ ไดมีการจัดสรรทรัพยากร
ในการสรางความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพตามแผนท่ีได
กําหนดไว ไดแกมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับวัสดุฝก
ตาง ๆ ใหกับนักศึกษา สามารถฝกปฏิบัติทางดานชาง
อุตสาหกรรม ฝกปฏิบัติการสอนระหวางเรียน ฝก
ปฏิบัติการถายทําภาพยนตร เปนตน 

IED-Srivijaya 2.3-3-01 
แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 2559 และ
2560 
 

 

4. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ทางดานวิชาชีพ และสงเสริมความเปนคนดีของสังคม 
     ผลการดําเนินงาน คณะ ฯ ไดจัดกิจกรรมสนับสนุน
การพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพและสงเสริม
ความเปนคนดีของสังคม โดยจะแยกออกเปน 2 สวน คือ
สวนท่ี 1 เปนสวนท่ีสรางความเช่ียวชาญดานวิชาชีพ  
ซ่ึงจะใชกิจกรรมท่ีอยูในการฝกประสบการณสอน และ
การฝกงานของนักศึกษา เชน การปฐมนิเทศกอนออก
ปฏิบัติการสอน การนิเทศการสอน การแนะนํา การ
แกปญหาการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา ฝกการทํา
วิจัยในสถานท่ีจริงจากกลุมตัวอยางจริงเพ่ือแกปญหาจาก
การสอน และในสวนของการฝกงานในสถาน
ประกอบการไดแก โครงเตรียมความพรอมการฝกงาน 
โครงเตรียมความพรอมนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูโครงการเสวนาสถานศึกษาเครือขายปฏิบัติการสอน
วิชาชีพครูสหกิจ  การออกฝกงานในสถานประกอบการ  
การรายงานการฝกงานหลังจากการฝกงานเสร็จ และ
โครงการประกวดวิจัยในชั้นเรียน ในสวนท่ี 2 คณะได
จัดทําโครงการตางๆ เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเปนคนดี
ของสังคม เชน ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริก 
ของโรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา จังหวัดสงขลา 
 

สวนท่ี 1 ใชหลักฐาน
เดียวกับ 
IED-Srivijaya 2.1 
 
สวนท่ี 2 ใชหลักฐาน
เดียวกับ 
IED-Srivijaya 2.2-4-01 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 

5. มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยาง
เปนระบบ และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
     ผลการดําเนินงาน คณะมีการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินการอยางเปนระบบและมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องโดยอาศัยการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานในกิจกรรมท่ีดําเนินการอยางเปนระบบ 
เชน การออกนิเทศการฝกสอนของนักศึกษา และการ
ออกนิเทศการฝกงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ 
ทําใหเห็นถึงภาพสะทอนจากสถานศึกษา และสถาน
ประกอบการ ซ่ึงคณะฯจะตองนํามาปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอนตอไป 

ใชหลักฐานเดียวกับ 
IED-Srivijaya 2.1 
 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ตัวบงช้ีท่ี Srivijaya 2.4 : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญาทองถิ่นหรือเพ่ือทองถิ่น 
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 
การคิดรอบป : ปงบประมาณ 2559 (ปประเมิน 2559+1 ป) 
ผูรับผิดชอบ : 1. ผูกํากับตัวบงชี้ ไดแก  

      - นางสาวบุษราคัม  ทองเพชร ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
  2. ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ไดแก  
      - นายทวิชาติ  เย็นวิเศษ  ตําแหนง หัวหนางานวิจัย 
      - นางสาวฤทัยรัตน  สุวรรณเรืองศรี  ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
ผลการดําเนินงาน: 
1. จํานวนโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ท้ังหมด 

12 

2. จํานวนโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรค
บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ินหรือเพ่ือ
ทองถ่ิน 

4 

3. รอยละของโครงการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน
หรือเพ่ือทองถ่ิน (2/1)*100 

33.33 

4. คะแนนท่ีได (ขอ 3/30)*5 5 
 
เกณฑการประเมิน 

ผลรวมของโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐาน
ของภูมิปญญาทองถ่ินหรือเพ่ือทองถ่ิน 

Χ 100 จํานวนโครงการวิจัยท้ังหมด 

 

คะแนนท่ีได 
 

 

= 

โครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคบน
พ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ินหรือเพ่ือ

ทองถ่ิน 

 

Χ 5 

30 
 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 30 รอยละ33.33 5คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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เอกสารหลักฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

IED-Srivijaya 2.4-01 รายงานจํานวนบุคลากรคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
ประจําปการศึกษา 2559 

IED-Srivijaya 2.4-02 สรุปจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรค และสัญญารับทุนงานวิจัย  
(ทําสัญญาในปงบประมาณ 2560) 

 
จํานวนโครงการวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถิ่นหรือเพ่ือทองถิ่น 
1.โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาสื่อภาพยนตรชุด  “ชุมชนเขมแข็งวิถีทองถ่ิน” ชุมชนบานทาหิน  อ.สทิงพระ  

จ.สงขลา   
2.โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนากระบวนการผลิตน้ํามันชีวภาพจากวัสดุเหลือใชจากตนตาลโตนดในชุมชนทา

หิน จังหวัดสงขลา ” 
3.โครงการวิจัย เรื่อง “ การออกแบบระบบคัดแยกไขไกและบรรจุลงแผงแบบอัตโนมัติสําหรับกลุมเกษตรกรผู

เลี้ยงไกไขตําบลเกาะแตว จังหวัดสงขลา” 
4.โครงการวิจัย เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาเตาอบคืนไฟเพ่ือวิสาหกิจชุมชนมีดพรานาปอ  ตําบลควนปริง

อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ” 
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ตัวบงช้ีท่ี Srivijaya 2.5 : การสืบสานโครงการพระราชดําริ   
ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 2559 
ผูรับผิดชอบ : 1. ผูกํากับตัวบงชี้ ไดแก  

      - นางสาวบุษราคัม  ทองเพชร ตําแหนง รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย 
  2. ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ไดแก  
      - นายจรัญ  ธรรมใจ  ตําแหนง หัวหนางานบริการวิชาการ 
      - นายกระวี  อนนตรี  ตําแหนง อาจารย 
      - นายอภิรพ  แกวมาก  ตําแหนง อาจารย 
      - นางสาวปาณิสรา  ถนนทิพย ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
เกณฑการประเมิน: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน: 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสภา
มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดการบริการวิชาการบน
พ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ินและความตองการของชุมชน 
เปนประเด็นชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในดาน
ตางๆ เปนประเด็นท่ี 2 ของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมาย
ใหฝายวิจัยและบริการวิชาการ ในการกํากับดูแลการ
ดําเนินงานดานบริการวิชาการ มีการสนับสนุนเงินทุนใน
การดําเนินงาน ภายใตโครงการการอนุรักษพันธุกรรมพืช
และการใชประโยชนจากกลวยตั้งแตลําตนจนถึงผลและใบ
ตามวิถีชุมชน ซ่ึงปการศึกษา 255๙ คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีโครงการท่ีรวมกับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือแกปญหาใหสังคมท่ีชี้นําปองกัน หรือ
แกปญหาของสังคม จํานวน 1 โครงการ ไดแก  
1) โครงการพัฒนาเครื่องผลิตเสนใยจากตนกลวย โดย

IED-Srivijaya2.5-1-01 
ภาพประกอบสํารวจขอมูล
อําเภอรัตภูมิ 
 
IED-Srivijaya2.5-1-02 
แผนแมบทโครงการ อพ.สธ. 
ระยะ 5 ปท่ีหก 
 
IED-Srivijaya2.5-1-03 
แผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ 2559  
 
IED-Srivijaya 2.5-1-04 
โครงการพัฒนาเครื่องผลิตเสน
ใยจากตนกลวย 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

คณะฯไดรวมแกปญหาของสังคมตามความตองการของ
ชุมชนโดยรอบรั้วมหาวิทยาลัย ในพ้ืนท่ี วิทยาลัยรัตภูมิ 
 อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
      การดําเนินโครงการสืบสานพระราชดําริ มีการ
ดําเนินงานตามระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก
สังคมและการบูรณาการ ตามคูมือการปฏิบัติงาน 
Srivijaya PM 05 “การบริการทางวิชาการแกสังคม ” มา
ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานบริการวิชาการเพ่ือสราง
ความเขมแข็งตอชุมชนตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) 
รายละเอียดดังนี้ 
      (Plan) มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ท่ีไดจาก
การสํารวจความตองการของชุมชน ท่ีสอดคลองกับแผน
กลยุทธของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
      (Do) มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการเพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยมี
ตัวแทนของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนิน
โครงการบริการวิชาการ มีการดําเนินตามแผนท่ีไดกําหนด 
      (Check) เม่ือเสร็จสิ้นโครงการ คณะกรรมการ
ดําเนินงาน มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ท่ี
กําหนด มีการจัดทํารายงานสรุปโครงการ มีการวิเคราะห
ปญหาท่ีเกิดข้ึนตลอดจนปจจัยแหงสําเร็จในการดําเนิน
โครงการ และหลังจากดําเนินโครงการมีการติดตาม
ประเมินผลกระทบและประโยชนของโครงการ 
      (Act) ผลจากการดําเนินโครงการ คณะกรรมการนํา
ผลการประเมินโครงการ มาวิเคราะหปญหาและอุปสรรค 
เพ่ือหาแนวทางพัฒนาโครงการ นําสูการปรับปรุงแกไข ใน
ปตอไป 

 
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 

 
- 

 
3. เปนแบบอยางหรือแหลงเรียนรูสําหรับชุมชนหรือทองถ่ิน 

 
- 

 4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคมหรือทําให - 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

ชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 
 

 
5. ไดรับการยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
- 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 1ขอ 1คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
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องคประกอบท่ี Srivijaya 3คุณภาพของหนวยงานสนับสนุน 
ตัวบงช้ีท่ี Srivijaya 3.1 : มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน  
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 2559 
ผูรับผิดชอบ : 1. ผูกํากับตัวบงชี้ ไดแก  

      - ผศ.วิชาญ  เพชรมณี  ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 
  2. ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ไดแก  
      - นายอนุกูล  นันทพุธ  ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี 
      - นางสาวสิริพร  เลิศวิทยาวิวัฒนตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
      - นางสาวฤทัยรัตน  สุวรรณเรืองศรี ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
เกณฑการประเมิน: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน: 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 
 
 
 
 

1. มีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานภายในหนวยงาน มี
กําหนดภารกิจของหนวยงานตามโครงสรางอยางชัดเจน 
      คณะมี โครงสรางการแบงสวนราชการอยางชัดเจน  
โดยมีการกําหนดภารกิจของหนวยงานตามโครงสรางและ
มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบงานตาง ๆ ภายในคณะฯ 
 

IED-Srivijaya3.1.1-01  
โครงสรางการแบงสวนราชการ 
 
IED-Srivijaya3.1.1-02 
ภาระงานของหนวยงานสาย
สนับสนนุ 
 
IED-Srivijaya3.1.1-03 
คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบงาน
ตางๆในคณะฯ 

 
 
 

2. มีการจัดทําคูมือการทํางานของหนวยงานท่ีครอบคลุมทุก
ภารกิจ 
งานบริหารและวางแผนไดรวบรวมขอมูลจากกลุมงาน
บริหารและวางแผน งานวิชาการและวิจัย และงานพัฒนา
นักศึกษา เพ่ือจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของสํานักงาน

IED-Srivijaya3.1.-2-01 
คูมือการปฏิบัติงานของแตล ะ
หนวยงาน 
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มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

คณบดี คณะคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
 
 
 
 

3. มีการแจกจายและประชาสัมพันธใหทุกสวนงานท่ี
เก่ียวของรับทราบ 
งานบริหารและวางแผนจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของทุก
งานเสร็จเรียบรอยแลว มีการแจกจาย ใหกับบุคลากร
ภายในหนวยงานในตําแหนงหัวหนาสาขาและหัวหนา
หลักสูตร เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานตาม
ภาระหนาท่ี เพ่ือเปนแนวทางในการติดตองานและ
ปฏิบัติงาน 

IED-Srivijaya 3.1.3-01 
ใบเซ็นรับคูมือปฏิบัติงาน 
 
IED-Srivijaya 3.1.3-02  
Print out เว็บไซต เผยแพร
คูมือการปฏิบัติงาน 

 4. มีการปฏิบัติตามคูมือและปรับปรุงใหมใหทันสมัย
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 
- 

- 

 5. มีงานวิจัยสถาบันท่ีกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน 
- 

- 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 3ขอ 3คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงช้ีท่ี Srivijaya 3.2 : ระดับความสําเร็จในการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการ  
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ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 2559 
ผูรับผิดชอบ : 1. ผูกํากับตัวบงชี้ ไดแก  

      - ผศ.วิชาญ  เพชรมณี  ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 
  2. ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ไดแก  
      - นายอนุกูล  นันทพุธ  ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี 
      - นางสาวสิริพร  เลิศวิทยาวิวัฒน  ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
      - นางสาวฤทัยรัตน  สุวรรณเรืองศรี ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
เกณฑการประเมิน: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน: 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1. มีการกําหนดกระบวนงานท่ีตองการลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาอยางนอย 2 กระบวนงานและประกาศข้ันตอน
และระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานใหทราบ
อยางชัดเจน รวมท้ังมีการดําเนินงานและเก็บขอมูลในการ
บริการอยางตอเนื่อง 
      1. บันทึกการขอใชหองประชุม 
      2. กระบวนการ การขออนุมัติใชโทรศัพท/โทรสาร
ผูรับผิดชอบไดจัดทํา Flowchart สําหรับกระบวนการลด
ข้ันตอนและระยะเวลา ดังกลาว คณะ ไดประกาศข้ันตอน
และระยะเวลาในการบริการในแตละกระบวนงานใหทราบ
อยางชัดเจน รวมท้ังมีการดําเนินงานและเก็บขอมูลในการ
บริการอยางตอเนื่อง 
 
 

IED-Srivijaya3.2-1-01  
บันทึกการขอใชหองประชุม 
 
IED-Srivijaya3.2-1-02  
กระบวนการ กา รขออนุมัติใช
โทรศัพท/โทรสาร 
 
IED-Srivijaya3.2-1-03 
บันทึกขอความเวียนแจง
กระบวนการแกสาขาทุกสาขา 
 
IED-Srivijaya3.2-1-04 
แบบจัดเก็บขอมูลผูใชบริการและ
ระยะเวลาใหบริการ บันทึกการขอ
ใชหองประชุม และกระบวนการ
การขออนุมัติใชโทรศัพท/โทรสาร 

 2. สามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานไมนอย ใชหลักฐานเดียวกันกับ 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มีการ 
ดําเนินการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หนาขอที่
ดําเนินการ) 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 
 
 
 

กวารอยละ 20 
เปนไปตามผลการดําเนินงานขอท่ี 3 
 

IED-Srivijaya3.2-1-01 
 
ใชหลักฐานเดียวกันกับ 
IED-Srivijaya3.2-1-02  
 
IED-Srivijaya3.2-2-01 
แสดงการคํานวณ รอยละของ
ระยะเวลาท่ีลดลดข้ันตอนและ
ระยะเวลา 
 

 
 
 
 
 

3. สามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานไมนอย
กวารอยละ 30 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสามารถลด
ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานไมนอยกวารอยละ 
30   

ใชหลักฐานเดียวกันกับ 
IED-Srivijaya3.2-2-01 
 
 

 
 
 

4. จํานวนผูรบับริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานไมนอยกวารอยละ 70 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสามารถ
สรุปผลจากจํานวนผูรับบริการไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐานไมนอยกวารอยละ 70  

ใชหลักฐานเดียวกันกับ 
IED-Srivijaya3.2-2-01 
 

 
 

5. จํานวนผูรบับริการไดรับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานไมนอยกวารอยละ 90 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสามารถ
สรุปผลจากจํานวนผูรับบริการไดรับบริการตามรอบ
ระยะเวลามาตรฐานไมนอยกวารอยละ 90 

ใชหลักฐานเดียวกันกับ 
IED-Srivijaya3.2-2-01 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5ขอ 5คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

 
ตัวบงช้ีท่ี Srivijaya 3.3 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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ชนิดของตัวบงช้ี : ผลลัพธ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 2559 
ผูรับผิดชอบ : 1. ผูกํากับตัวบงชี้ ไดแก  

      - ผ.ศวิชาญ  เพชรมณี  ตําแหนง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 
  2. ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ไดแก  
      - นายอนุกูล  นันทพุธ  ตําแหนง หัวหนาสํานักงานคณบดี 
      - นางสาวสิริพร  เลิศวิทยาวิวัฒน  ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
      - นางสาวฤทัยรัตน  สุวรรณเรืองศรี ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไมนอยกวารอยละ 

65 
ไมนอยกวารอยละ 

70 
ไมนอยกวารอยละ 

75 
ไมนอยกวารอยละ 

80 
ไมนอยกวารอยละ 

85 
 
ผลการดําเนินงาน: 
การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 3 ดาน 
1. ดานกระบวนกรข้ันตอนการใหบริการ รอยละ  95.34 
2. ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ รอยละ  98.43 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก รอยละ  81.77 
เฉลี่ยท้ัง 3 ดาน รอยละ  91.84 
4. จํานวนผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจในระดับดี 
(3.51) ข้ึนไป (คน) 

70 คน 

5. จํานวนผูรับบริการท่ีตอบแบบสํารวจความพึง
พอใจท้ังหมด (คน) 

75  คน 

6. รอยละของผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจในระดับดี 
(3.51) ข้ึนไป (ขอ 4 / ขอ 5)*100 

รอยละ 93.33 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

รอยละ 85 รอยละ91.84 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 

 
เอกสารหลักฐาน : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
IED-Srivijaya 3.3-1-01   ผลประเมินความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 
IED-Srivijaya 3.3-1-02   ผลประเมินความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
IED-Srivijaya 3.3-1-03  ผลประเมินความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
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องคประกอบท่ี Srivijaya 4สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ตัวบงช้ีท่ี Srivijaya 4.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี   
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 2559 
ผูรับผิดชอบ :๑. ผูกํากับตัวบงชี้ ไดแก 

      - นายจักรกฤษฎ แกวประเสริฐตําแหนง รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
  2. ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ไดแก 
      - นางวรลักษณ  แกวเอียด  ตําแหนง หัวหนางานพัฒนานักศึกษา 
      - นายณัฐวุฒิ  สุภารัตน  ตําแหนง อาจารย 
      - นางสาวภารดี  พงศจินตตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
เกณฑการประเมิน: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3  ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน: 
ผลการ

ดําเนินการ 
ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

หมายเลขและรายการ
เอกสาร 

 

1 มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี ( 3D) และสงเสริมสนับสนุนท้ังทรัพยากร  
สิ่งอํานวยความสะดวกและบุคคล 

ผลการดําเนินงาน 
       คณะฯ มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม
แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุนท้ัง
ทรัพยากร  สิ่งอํานวยความสะดวกและบุคคล โดยไดกําหนด
โครงการ /กิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม       
สถานศึกษา 3 ดี (3D) ไวในแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โดยมีกิจกรรมท่ีมีการดําเนินการตามแผน ดังนี้ 

1. โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2560 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

          และโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มี      
1 โครงการคือ โครงการเขาคายคุณธรรม 

IED-Srivijaya 4.1-1-01
แผนการจัดกิจกรรม/โครงการ
ประจําป ประจําปการศึกษา 
2559 
 
IED-Srivijaya4.1-1-02 
สรุปผลการจดักิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2559 
 

IED-Srivijaya4.1-1-03 
แผนปฏิบัติงาน ประจําป
งบประมาณ 2559 
 

IED-Srivijaya 4.1-1-04
แผนการจัดกิจกรรม/โครงการ
ประจําปการศึกษา 2558 
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ผลการ
ดําเนินการ 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 
IED-Srivijaya4.1-1-05 
สรุปผลการจดักิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2558 

 

2 จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม 
จริยธรรมและดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 

ผลการดําเนินงาน 
      คณะฯ ไดมีการจัดการเรียนรู ซ่ึงระบุการวัดพฤติกรรม
ดานคุณธรรม จริยธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของแตละ
รายวิชาใน มคอ. 3 ท่ีครอบคลุมมาตรฐาน 3 ดี  (3D) ท้ัง 3 
ดานคือ 
ดานการสงเสริมกิจกรรมดานประชาธิปไตย ผานกิจกรรมใน
โครงการ “เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2560” เม่ือวันท่ี 5เมษายน 2560 
 
ดานคุณธรรมจริยธรรม ผานกิจกรรมในโครงการ “เขาคาย
คุณธรรม” เม่ือวันท่ี 4-5 สิงหาคม 2559 
 
ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด  ผานกิจกรรมใน โครงการ 
“อบรมเชิงปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา” เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2560 

IED-Srivijaya4.1-2-01 
มคอ. 3 วิชาการพัฒนา
หลักสูตร 
 
IED-Srivijaya4.1-2-02 
รายงานผลการดําเนิน
โครงการเลือกตั้งสโมสร
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2560 
 
IED-Srivijaya4.1-2-03 
รายงานผลการดําเนิน
โครงการเขาคายคุณธรรม 
 
IED-Srivijaya4.1-2-04 
รายงานผลการดําเนิน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

 

3 พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรู
และทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) อยางมีคุณภาพ  
          การดําเนินงาน 
          คณะฯ ไดมีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม
แนวนโยบาย 3 ดี (3D) มีโครงการดังนี้ 
          1. โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2560 เม่ือวันท่ี 5เมษายน 2560 โดยมีอาจารย
และเจาหนาท่ีเขารวมโครงการจํานวน 5 คน และนักศึกษา
เขารวมโครงการจํานวน 355 คน โดยแบงเปน หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการจํานวน 40 คน หลักสูตร

IED-Srivijaya4.1-3-01 
หนังสือ039/2559 เรื่องขอ
เชิญเขารวมโครงการเขาคาย
คุณธรรม 
 
IED-Srivijaya4.1-3-02 
ประชาสัมพันธโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาและโครงการ
โครงการเลือกตั้งสโมสร
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 

-139- 
 



 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ผลการ
ดําเนินการ 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 
สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกสจํานวน 31 คน  
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
จํานวน 161 คน หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชนจํานวน 88 คน และหลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีปโตรเลียมจํานวน 35 คน 
          2. โครงการ “เขาคายคุณธรรม” เม่ือวันท่ี 4-5 
สิงหาคม 2559โดยมีอาจารยและเจาหนาท่ีเขารวมโครงการ
จํานวน 32 คน และนักศึกษาเขารวมโครงการจํานวน 259 
คน โดยแบงเปน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จํานวน 31 คน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส
จํานวน  27 คน  หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคมจํานวน 71 คน หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจํานวน 99 คน และหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียมจํานวน 31 คน 
         3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2560  
โดยมีอาจารยและเจาหนาท่ีเขารวมโครงการจํานวน 8 คน 
และนักศึกษาเขารวมโครงการจํานวน 77 คน โดยแบงเปน 
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนจํานวน 43 คน 
และหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปโตรเลียมจํานวน 34 คน 
คณะฯ ไดสงเจาหนาท่ีจํานวน 2 คน เขารวมโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รวมกับ     
กองพัฒนานักศึกษา ณ โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา    
ตําบลเกาะแตว อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา และ หองประชุม
กินรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เม่ือวันท่ี    
29 – 30 พฤษภาคม 2560 

2560 ลงในเว็บเพจให
คณาจารยและเจาหนาท่ี
ทราบ 
 
IED-Srivijaya4.1-3-03 
หนังสือเชิญและแบบตอบ
รับเขารวมโครงการสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
 
 
 
 

 

4 ใหความรวมมือกับทุกฝาย ในการดําเนินงานตามนโยบาย
คุณภาพสถานศึกษา 3ดี (3D) 

ผลการดําเนินงาน 
      มีการสอดแทรกกิจกรรม 3 ดี (3D)ในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2560 
คณะฯ ไดสงเจาหนาท่ีจํานวน 2 คน เขารวมโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รวมกับกอง
พัฒนานักศึกษา ณ โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา  ตําบล

IED-Srivijaya4.1-4-01 
หนังสือเชิญและแบบตอบ
รับเขารวมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 
ใชหลักฐานเดียวกันกับ 
IED-Srivijaya4.1-3-03 
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ผลการ
ดําเนินการ 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 
เกาะแตว อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา และ หองประชุมกินรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เม่ือวันท่ี 29 – 30 
พฤษภาคม 2560 
       คณะฯ มีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยในการเปนหนวย
เลือกตั้งกรรมการสภานักศึกษา และนายกองคการนักศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เม่ือวันท่ี      
19 เมษายน 2560 
 

หนังสือเชิญและแบบตอบ
รับเขารวมโครงการสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
 
IED-Srivijaya4.1-4-02 
ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการไดมา
ซ่ึงกรรมการสภานักศึกษา 
 

IED-Srivijaya4.1-4-03 
ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ 
วิธีการเลือกตั้งนายกองคการ
นักศึกษา และอุปนายกองคการ
นักศึกษาประจําวิทยาเขต 

 

5 กํากับ ติดตาม ใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริม
ใหการดําเนินงานตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

ผลการดําเนินงาน 
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน

ประจําป ตามคําสั่งคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี โดยคณะกรรมการไดประเมินผลการดําเนินการ 
ตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี ( 3D) ประจําปการศึกษา 
2559 และไดสรุปผลการประเมินและมาตรการในการกํากับ 
ติดตาม พัฒนาและนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินการตาม
มาตรฐาน 3 ดี (3D) ในปการศึกษา 2560 ตอไป 
 

IED-Srivijaya4.1-5-01 
สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการท้ัง 3 โครงการ
ประจําปการศึกษา 2559 
 
IED-Srivijaya4.1-5-02 
ประกาศคณะ เรื่องมาตรการ 
กํากับ ติดตามใหสถานศึกษา 
พัฒนาหรือมีนวัตกรรม
สงเสริมใหการดําเนินการตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) 

 
ผลการประเมินตนเองปนี้ 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงช้ีท่ี Srivijaya 4.2 : ผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู เจตคติท่ีดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ัง 3 ดาน 

ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบป : ปการศึกษา 2559 
ผูรับผิดชอบ :๑. ผูกํากับตัวบงชี้ ไดแก 

      - นายจักรกฤษฎ แกวประเสริฐตําแหนง รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
  2. ผูท่ีรับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ไดแก 
      - นางวรลักษณ  แกวเอียด  ตําแหนง หัวหนางานพัฒนานักศึกษา 
      - นายณัฐวุฒิ  สุภารัตน  ตําแหนง  อาจารย 
      - นางสาวภารดี  พงศจินตตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
เกณฑการประเมิน: 5 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ดาน 
- มีการดําเนินการ 

2ดาน 
- มีการดําเนินการ 

3 ดาน 
 
ผลการดําเนินงาน: 
ผลการ

ดําเนินกา
ร 

ขอ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1-3 มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) จํานวน 3 ดาน 
ผลการดําเนินงาน 
คณะฯ ไดจัดมีการจัดโครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา 

ประจาํป 2560 เม่ือวันท่ี 5เมษายน 2560  ซ่ึงเปนการสนั
นโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) ในดานการสงเสริมกิจกรรมดาน
ประชาธิปไตย 
คณะฯ ไดจัดมีการจัดโครงการเขาคายคุณธรรม เม่ือวันท่ี 3-4 
สิงหาคม 2559  ซ่ึงเปนการสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา  
3ดี (3D) ในดานคุณธรรมจริยธรรม 
คณะฯ ไดจัดมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปองกันแล
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 
2560 ซ่ึงเปนการสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3ดี ( 3D) ใน
ดานภูมิคุมภัยจากยาเสพติด 
 

ใชหลักฐานเดียวกันกับ 
IED-Srivijaya4.1-2-02 
รายงานผลการดําเนินโครงการ
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2560 
 
ใชหลักฐานเดียวกันกับ 
IED-Srivijaya4.1-2-03 
รายงานผลการดําเนินโครงการ
เขาคายคุณธรรม 
 
ใชหลักฐานเดียวกันกับ 
IED-Srivijaya4.1-2-04 
รายงานผลการดําเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
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เอกสารหลักฐาน 
1. IED-Srivijaya4.1-1-01 แผนการจัดกิจกรรม/โครงการประจําป ประจําปการศึกษา 2559 
2. IED-Srivijaya4.1-1-02 สรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 
3. IED-Srivijaya4.1-1-03 แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2559 
4. IED-Srivijaya4.1-1-04 แผนการจัดกิจกรรม/โครงการประจําปการศึกษา 2558 
5. IED-Srivijaya4.1-1-05 สรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 
6. IED-Srivijaya4.1-2-01 มคอ. 3 วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
7. IED-Srivijaya4.1-2-02 รายงานผลการดําเนินโครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 

2560 
8. IED-Srivijaya4.1-2-03 รายงานผลการดําเนินโครงการเขาคายคุณธรรม 
9. IED-Srivijaya4.1-2-04 รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติดในสถานศึกษา 
10. IED-Srivijaya4.1-3-01หนังสือ 039/2559 เรื่องขอเชิญเขารวมโครงการเขาคายคุณธรรม 
11. IED-Srivijaya4.1-3-02 ประชาสัมพันธโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ในสถานศึกษาและโครงการโครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 ลงในเว็บเพจให
คณาจารยและเจาหนาท่ีทราบ 

12. IED-Srivijaya4.1-3-03 หนังสือเชิญและแบบตอบรับเขารวมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข  

13. IED-Srivijaya4.1-4-01 หนังสือเชิญและแบบตอบรับเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

14. IED-Srivijaya4.1-4-02 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการไดมา
ซ่ึงกรรมการสภานักศึกษา 

15. IED-Srivijaya4.1-4-03 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ 
วิธีการเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษา และอุปนายกองคการ          

16. IED-Srivijaya4.1-5-01 สรุปผลการดําเนินงานโครงการท้ัง 3 โครงการ ประจําปการศึกษา 2559 
17. IED-Srivijaya4.1-5-02 ประกาศคณะ เรื่องมาตรการ กํากับ ติดตามใหสถานศึกษา พัฒนาหรือมี

นวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินการตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
 
 
  

ผลการประเมินตนเองปนี้ 
เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเปาหมาย 

3 ดาน  3 ดาน 5 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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บทท่ี 3 การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.1 วิเคราะหผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ ปการศึกษา 2559 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบงชี้ ระดับคณะ 

ตัวบงช้ี ชนิดตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 คํานวณ 3.51 15.90 3.18 3.18 
5 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 คํานวณ รอยละ 22 4x100 รอยละ 9.76 1.22 
41 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 คํานวณ รอยละ 42 5x100 รอยละ 12.20  1.02 
41 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 คํานวณ รอยละ 10 17.52-30x100 รอยละ -๔๒.00 5 
20 

20.84-20x100 รอยละ 5.00 
20 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 6 ขอ 6 ขอ - 6 ขอ 5 
ตัวบงชี้ท่ี 1.6 6 ขอ 6 ขอ - 6 ขอ 5 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 6 ขอ 6 ขอ - 6 ขอ 5 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 คํานวณ รอยละ 1.67 50,768 x5 4.23 4.23 

60,000 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3 คํานวณ รอยละ 22 12.68x5 รอยละ 12.68 2.11 

30 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 6 ขอ 6 ขอ - 6 ขอ 5 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 7 ขอ 6 ขอ - 6 ขอ 5 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 7 ขอ 7 ขอ - 7 ขอ 5 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 5 ขอ 6 ขอ - 6 ขอ 5 

เฉล่ียรวม 13 ตัวบงช้ี    3.98 
Srivijaya 1.1 5 ขอ 5 ขอ - 5ขอ 5 
Srivijaya 2.1 5 ขอ 5 ขอ - 5 ขอ 5 
Srivijaya2.2 5 ขอ 5 ขอ - 5 ขอ 5 
Srivijaya2.3 5 ขอ 5 ขอ - 5 ขอ 5 
Srivijaya2.4 คํานวณ รอยละ 30 4x100 รอยละ 33.33 5 

12 
Srivijaya2.5 5 ขอ 5 ขอ - 1ขอ 1 
Srivijaya3.1 5 ขอ 5 ขอ - 3 ขอ 3 
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ตัวบงช้ี ชนิดตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

Srivijaya3.2 5 ขอ 5 ขอ - 5 ขอ 5 
Srivijaya3.3 คํานวณ รอยละ 85 - รอยละ 91.84 5 

Srivijaya4.1 5 ขอ 5 ขอ - 5 ขอ 5 
Srivijaya4.2 3 ดาน 3 ดาน - 3 ดาน 5 

เฉล่ียรวม 11 ตัวบงช้ี    4.45 
เฉล่ียรวม
ท้ังหมด 

13+11  
ตัวบงช้ี 

   4.20 
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ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะหผลการประเมินระดับคณะ จําแนกรายองคประกอบ ระดับคณะ 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัว
บงชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50    การดําเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน 
1.51-2.50   การดําเนินงานตอง
ปรับปรุง 
2.51-3.50     การดําเนินงาน
ระดับพอใช 
3.51-4.50    การดําเนินงานระดับ
ดี 
4.51-5.00   การดําเนินงานระดับ
ดีมาก 

1 การผลิตบัณฑิต 6 2.41 5.00 3.18 3.40 การดําเนินงานระดับพอใช 

2 การวิจัย 3 4.23 5.00 2.11 3.78 การดําเนินงานระดับด ี

3 การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

4 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

5  การบริหารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ย  5 องคประกอบ 13 2.87 5.00 2.65 3.98 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน 
 

การ
ดําเนิน 

งานพอใช 

การ
ดําเนินงาน

ดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
พอใช   

Srivijaya1 ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 

1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

Srivijaya2 อัตลักษณของ 
มทร.ศรีวิชัย 

5 - 5.00 3.00 4.20 การดําเนินงานระดับด ี

Srivijaya3 คุณภาพของ
หนวยงานสนับสนุน 

3 - 4.00 5.00 4.33 การดําเนินงานระดับดี 

Srivijaya4 สถานศึกษา 3 
ดี (3D) 

2 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ย Srivajaya 11 - 4.75 3.67 4.45 การดําเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน 
  

ดีมาก ดี 
  

เฉลี่ย 9 องคประกอบ 24 2.85 4.87 3.26 4.20 การดําเนินงานระดับดี 
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องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัว
บงชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50    การดําเนินงานตอง
ปรับปรุงเรงดวน 
1.51-2.50   การดําเนินงานตอง
ปรับปรุง 
2.51-3.50     การดําเนินงาน
ระดับพอใช 
3.51-4.50    การดําเนินงานระดับ
ดี 
4.51-5.00   การดําเนินงานระดับ
ดีมาก 

ผลการประเมิน 
 

พอใช ดีมาก พอใช 
  

 
3.2 การวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา 
องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 
จุดเดน 
- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการท่ีจัดเพ่ือพัฒนาใหนักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู มีการดําเนินงานท้ังโดยมหาวิทยาลัย โดยคณะ และหลักสูตร จึงควรวางแผนรวมกัน

เพ่ือการพัฒนานักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูไดอยางมีเปาหมาย ไมซํ้าซอนเกินความ

จําเปนและสามารถพัฒนานักศึกษาไดครบถวน ครอบคลุมตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี

หลักสูตรกําหนด 

องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
จุดเดน 
- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

งบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยท้ังหมด มาจากงบประมาณของคณะ คณะควรเสริมสราง

ศักยภาพในการทําวิจัยของอาจารยเพ่ือการของบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยจาก

หนวยงานภายนอก 
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องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 
จุดเดน 

1. โครงการบริการวิชาการของคณะ เปนไปตามความตองการของผูรับบริการวิชาการ ท่ี

สามารถเสริมสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงานภายนอก ชุมชนและสังคม 

2. อาจารยมีศักยภาพ สามารถนําความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาไปจัดใหบริการวิชาการ และ

สามารถนําไปตอยอดเปนความสําเร็จของคณะในระดับชาติ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ยังเห็นผลของการบูรณา

การไมชัดเจน  การจัดบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ควรตั้ง

วัตถุประสงคของการบูรณาการ ออกแบบการบูรณาการท่ีกอใหเกิดการสงเสริม ตอยอดกัน

ระหวางพันธกิจท่ีบูรณาการ และประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามวัตถุประสงค 

ท้ังนี้ตองสามารถเห็นผลลัพธของการบูรณาการท่ีเปนรูปธรรม 

2. การจัดโครงการบริการวิชาการของคณะเนนแบบใหเปลา ซ่ึงคณะสามารถใชความเชี่ยวชาญ

เฉพาะสาขาของอาจารย มาจัดบริการวิชาการท่ีสามารถสรางรายไดใหกับคณะ 

องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเดน 
- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผานสํานักงานคณบดีและกิจกรรม

นักศึกษา ควรสงเสริมใหอาจารยเขามามีสวนรวมรับผิดชอบดําเนินการดานการทํานุบํารุง

ศิลปะและวฒันธรรมผานการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

2. การนําผลการประเมินกิจกรรม/โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปปรับปรุง

แผนหรือกิจกรรม/โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ควรเนนในเชิงคุณภาพ

ของการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของแผน มากกวาการปรับปรุงดานการจัดการจัด

กิจกรรม/โครงการ 

 
องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 
จุดเดน 

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และมีความมุงม่ันในการบริหารคณะเพ่ือใหมีคุณภาพ 

2. มีคูความรวมมือท่ีมีศักยภาพ และมีทรัพยากรท่ีคณะสามารถนํามาตอยอดการดําเนินงาน

ตามพันธกิจได 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
1. คณะควรนําแผนยุทธศาสตรของคณะมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคณะสูวิสัยทัศน โดย

เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธทางการเงินเพ่ือใหสามารถบริหารงบประมาณสูผลลัพธท่ีตองการ 

ท้ังนี้ควรกําหนดคาเปาหมายตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธเปนรายปตั้งแตเริ่มแผนจนสิ้นสุด

แผน และถายโยงไปสูแผนปฏิบัติการประจําปตามพันธกิจไดอยางสอดคลองกัน 

2. การวิเคราะหความเสี่ยงของคณะ ความเสี่ยงบางเรื่องเปนปญหาของการทํางานประจําซ่ึง

แกไขไดดวยการควบคุมภายใน  การวิเคราะหความเสี่ยงเพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

ควรเปนความเสี่ยงท่ีสงผลตอความสําเร็จตามเปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตรของคณะ 

และเนนจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก 

3. การจัดการความรู ควรดําเนินการดังนี้ 

3.1. วิเคราะหประเด็นยุทธศาสตรดานการผลิตบัณฑิตและการวิจัย จากนั้นวิเคราะหองค

ความรูท่ีตองการเพ่ือผลักดันใหเกิดความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร 

3.2. กําหนดประเด็นความรูและกลุมเปาหมายท่ีตองการใชความรูนั้น 

3.3. คนหาบุคคลท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีตามความรูนั้น เพ่ือสกัดความรูออกมา 

3.4. คนหาความรูจากภายนอก  แลวนําความรูจากแนวปฏิบัติท่ีดี (ขอ 3.3) และความรู

จากภายนอกมาสังเคราะห 

3.5. จัดเก็บเปนทุนความรู พรอมเผยแพรไปยังกลุมเปาหมายเพ่ือใหนําองคความรูนั้นไปใช

ในการทํางาน 

3.6. ติดตามผลการนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย 

3.7. สรุปผลการจัดการความรู 

4. วางแผนชวงเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพ่ือสามารถนําผลการ

ประเมินเขาสูท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณากอนการประเมินคุณภาพ

ระดับคณะ 
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ภาคผนวก 

1. รายการขอมูลพื้นฐาน Common Data Set ท่ีจัดเก็บในระบบ CHE QA Online 
2. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการและงานสรางสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-150- 
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รายการขอมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ท่ีจัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปการศึกษา 2559 
 

ลําดับ ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน 

1 

จํา
นว

นห
ลัก

สูต
ร จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด 5 

2  -ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 0 

3  -ระดับปริญญาตร ี 5 

4  -ระดับปริญญาโท - 

5 

จํา
นว

นนั
กศ

ึกษ
า 

 จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 915 

6  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง - 

7  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตร ี 915 

8  -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท - 

9 

จํา
นว

นอ
าจ

าร
ยจ

ําแ
นก

ตา
มตํ

าแ
หน

งท
าง

วิช
าก

าร
 

แล
ะคุ

ณ
วุฒิ

กา
รศึ

กษ
า 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 41 

10  -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา - 

11  -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 41 

12 

 -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

 

 

 

 

- 
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ลําดับ ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน 

13 

 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 36 

14  -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเทา - 

15  -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 32 

16  -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 4 

17 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 4 

18  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเทา - 

19  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 4 

20  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา - 

21 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1 

22  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเทา - 

23  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 1 

24  -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา - 

25 

จํา
นว

นเ
งิน

สนั
บส

นุน

งา
นวิ

จัย
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 1,929,200 

26  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1,929,200 

27  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

28 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน - 

29  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ลําดับ ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน 

30  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

31 จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 38 

32  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 38 

33  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

34 จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 3 

35  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3 

36  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

37 

จํา
นว

นผ
ลง

าน
ทา

งวิ
ชา

กา
รข

อง
อา

จา
รย

ปร
ะจ

ําแ
ละ

นัก
วิจ

ัย 

จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 12 

38 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
6 

39  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 6 

40  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

41 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก

ประกาศ 

-ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

2 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ลําดับ ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน 

42  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2 

43  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

44 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 2 

45  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2 

46  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

47 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให 

กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 

ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

- 

48  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

49  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

50 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

-ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

-ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

-ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

-ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

2 
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ลําดับ ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน 

-ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

-ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการ

ประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

51  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2 

52  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

53 จํานวนงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเลคทรอนิกส online - 

54  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

55  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

56 จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน - 

57  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

58  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

59 จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ - 

60  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

61  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

62 จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ - 

63  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

64  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
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ลําดับ ชุดขอมูล ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน 
ผลการดําเนินงาน 

65 จํานวนงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ - 

66  -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

67  -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการและงานสรางสรรค 
 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย(เช่ือมโยงกับเกณฑในระดับหลักสูตร ตัวบงช้ีท่ี (4.2)  
ตารางท่ี 4.2-1บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติปปฏิทิน  
(คาน้ําหนัก 0.20) 
ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
1. “การพัฒนากระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

สําหรับการผลิตครูชางอุตสาหกรรม”  
 

นางสาวบุษราคัม  ทองเพชร 19วันท่ี 1923-25 พฤศจกิายน 2559                  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ   

IED-2.3-02 

2. “การพัฒนารูปแบบการประเมินหลักสูตรวิชาชีพแบบ 
ES-RPAI ท่ีสอดคลองกับเกณฑการประเมินระดับ
หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา”  
 

นางสาวบุษราคัม  ทองเพชร วันท่ี 23-25 พฤศจิกายน 2559ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ   

IED-2.3-02 

3. “การพัฒนาบทเรียนทางไกลผานวิทยุกระจายเสียง
รายวิชานวัตกรรมอิเล็กทรอนิกสเพ่ือชุมชนหลักสูตร
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”  

นางสาวบุษราคัม  ทองเพชร วันท่ี 23-25 พฤศจิกายน 2559  ณ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ   

IED-2.3-02 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี
ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

4. “ พฤติกรรมการเปดรับสื่อวิทยุกระจายเสียงของ
ประชาชนในจังหวัดยะลา”  

นายณัฐพงษ หมันหลี วันท่ี 15-16 สิงหาคม 2559 ณ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา  

IED-2.3-02 

5. 19“การออกแบบละการสรางเครื่องยีผลตาลโตนดเพ่ือ
การแปรรูปอาหาร”  
 

19นายอรุณ  สุขแกว 19การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 54 วันท่ี 2-5 
กุมภาพันธ 2559 (February 2-5, 2016) 

IED-2.3-02 

6. 19“การสรางและการประเมินเครื่องยีน้ํา  ตาลโตนด
ผง”  
 

19นายวิมล  บุญรอด 19การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 54 วันท่ี 2-5 
กุมภาพันธ 2559 (February 2-5, 2016) 

IED-2.3-02 

 
 
ตารางท่ี 4.2-2บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ และผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตรปปฏิทิน (คาน้ําหนัก 0.40) 
ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ/ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร/บทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจงให 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี
ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 
1. “Manufacture of the Printed Circuit Boards 

for MicrostripTransmission Line Circuits ”             
 

นายศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน วันท่ี 24-25เมษายน 2559 ณ โรงแรมNew 
dara boutique  hotel & residence อําเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต                                               

IED-2.3-02 

2. “Microwave Drying Machine for Sea Bass 
Leathers”  
 

นายศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน วันท่ี 26-27 มิถุนายน 2559  ณ โรงแรม The 
Imperial Mae Ping Hotel ตําบลชางคลาน  
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 

IED-2.3-02 

 
 
ตารางท่ี 4.2-3บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2ปปฏิทิน 
(คาน้ําหนัก 0.60) 
ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
1. “การออกแบบไมโครสตริปเรโวเนเตอรขนาด นายศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี IED-2.3-02 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี
ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

กะทัดรัดสําหรับการสื่อสารไรสาย” 
 

วิศวกรรมศาสตร  ม.อบ.ปท่ี 9 ฉบับท่ี 1 
มกราคม-มิถุนายน 2559 

2. “การออกแบบวงจรกรองแผนแถบความถ่ีท่ีมียาน
หยุดแถบความถ่ีกวางดวยการใช  ฮารมอนิกสหลาย
โมดลดความถ่ีปลอม ”  

นายศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
วิศวกรรมศาสตร ม.อบ. ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 

IED-2.3-02 

 
ตารางท่ี 4.2-4บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ปปฏิทิน  
(คาน้ําหนัก 0.80) 
ไมมี 
 
ตารางท่ี 4.2-5บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติและไดรับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
ปปฏิทิน (คาน้ําหนัก 1.00) 
ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตพิีมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper)  ท่ี
ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556/ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 
1. “Effect of the Molten Stream’s Shape on 

Particle Size Distribution of Water Atomized 
Metal Powder” 

นายทวิชาติ  เย็นวิเศษ TCIEngineering Journal (ISSN: 0125-
8281) (DOI: 10.4186/ej..2016.20.1)ปท่ี/
Volume  20 ฉบับท่ี/Issue -เลมท่ี/No. 1  
เดือน  January ป  2016  หนา  187-196 

IED-2.3-02 

2. “Influence of Mg modifier on cis-trans 
selectivity in partial hydrogenation of 
biodiesel using different metal types” 

นายจักรพงษ   จิตตจํานงค วารสารApplied Catalysis A: General  ฉบับท่ี 
520 เดือน  juneป  2016  หนา 170– 177 

IED-2.3-02 

 
ตารางท่ี 4.2-6งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพร ปปฏิทิน 
ไมมี 
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