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ค าน า 

วิทยาลั ยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)  ประจ าปีการศึกษา 2555 ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปี พ .ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนผลการด าเนินงานและ
ผลสัมฤทธิ์ตามระบบประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน ) เพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยดียิ่งขึ้น 
ซึ่งเริ่มต้นจากการที่วิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือวางแผนพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพของตนเอง 
ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพ มีการก ากับติดตามคุณภาพและระบบการประเมินตนเอง จากนั้นจึงรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยด าเนินการตามตัวบ่งชี้ ของ สมศ . จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้
พ้ืนฐาน 15 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 1 ตัวบ่งชี้  

การจัดท ารายงานประเมินตนเองฉบับนี้ วิทยาลัยได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากทุกส่วนงาน
ทั้งนี้ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้าสาขา หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน รวมถึงบุคลากรผู้รับผิดชอบ
งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมกันวิเ คราะห์ผลการด าเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อก าหนด
เป็นแนวทางพัฒนาเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของวิทยาลัยต่อไป รายงานนี้
ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ผลการการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของ สมศ . 
ตลอดจนการสรุปผลการประเมินตนเ องตามแต่ละด้าน แนวทางการแก้ไข /ปรับปรุงและพัฒนาตามผลการ
ประเมินตนเอง และข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 

วิทยาลัยขอขอบคุณทุกส่วนงานที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานฉบับนี้ และขอขอบคุณ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามท่ีร่วมประเมินวิทยาลัย  ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 
2556 ซึ่งวิทยาลัยจะน าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นี้ ไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของ วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยต่อไป  
 
 
         

 
นายจ าเริง  ฤทธิ์นิ่ม 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
                                                                       วันที่ 2 กรกฏาคม 2556 
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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
     1.1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา (โดยย่อ) 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เดิมชื่อวิทยาเขตศรีวิชัย  สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล  จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 6 กันยายน 2538  เปิดท าการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)  โดยฝากเรียนไว้ที่วิทยาเขตสงขลา  และย้ายมาเรียนที่วิทยาเขตศรีวิชัย ในปี พ .ศ. 2544  และขยาย
การจัดการเรียนการสอนจนถึงระดับปริญญาตรี  ในปี พ .ศ. 2548 ได้มีการยุบรวมหน่วยงานในสังกัดสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งทั่วประเทศ โดยวิทยาเขตศรีวิชัย ถูกจัดให้
รวมอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ต่อมาในปี พ .ศ. 2549 จึงได้มีประกาศกฎกระทรวง
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ  และในปีเดียวกันให้จัดตั้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการข้ึนแทนวิทยาเขตศรีวิชัย  ตั้งอ ยู่เลขท่ี 99 หมู่ 4 ต.ท้องเนียน  
อ.ขนอม  จ.นครศรีธรรมราช 

หัวหน้าหน่วยงานปัจจุบัน คือ นายจ าเริง  ฤทธิ์ นิ่ม ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ โดยมีรอง
ผู้อ านวยการ 3 ฝ่าย คือ 

1. รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา    คือ นายทวีศักดิ์ ศรีภูงา 
2. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและแผน    คือ   นางนิตยา ทัดเทียม 
3. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย    คือ   นางสาวมริสา ไกรนรา 
 
ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดการเรียนการสอน ปริญญาตรี 

จ านวน 6  หลักสูตร โดยหลักสูตรปริญญาตรีเป็นหลักสูตร TQF ทั้งหมด 
จ านวนอาจารย์ป ระจ าทั้งหมด 49 คน โดยแยกเป็นอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 44 คน 

ลาศึกษาต่อ จ านวน 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน 5.5 คน ปริญญาโท จ านวน 39.5 คน และปริญญาเอก 
จ านวน 4 คน มีอาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 47 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน 
วิทยาลัยไม่มีรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยแยกเป็นอาจารย์ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ จ านวน 32 
คน และกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ จ านวน 17 คน และที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 44 คน แยกเป็นกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์ จ านวน 28 คน และ กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ จ านวน 16 คน 

จ านวนนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่  ในปีการศึกษา 2555 แยกสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาย
สังคมศาสตร์ จ านวน 523 คน ส าหรับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 จ านวน 113 คน 
และ ค่า FTES รวมทั้งสิ้น 1,190.46  

งบประมาณ 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณใ น
การด าเนินงาน เป็นเงิน  80,820,820 บาท  จ าแนกตามงบประมาณแผ่นดิน 67,145,900  บาทและ
งบประมาณเงินรายได้ 13,674,920 บาท 

จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งสิ้น จ านวน  16 เรื่อง  โดยแยกเป็น
ผลงานวิจัย จ านวน 16 เรื่อง และจ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ทั้งสิ้น จ านวน 6 เรื่อง   

ผลงานคุณภาพที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จ านวนทั้งสิ้น 3 เรื่อง เป็นต าราหรือหนังสือที่มีการประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด  
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เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนทั้งสิ้น 1,168,151 บาท แยกเป็นเงินภายใ นในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 856,151 บาท กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 282,000 
บาท  และเงินภายนอกในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 30,000 บาท    

จ านวนโครงการ /กิจกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมด 11 เรื่อง และ จ านวนโครงการ /กิจกรรมการ
ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 11 เรื่อง 

 
1.2 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สมศ. 

 1.2.1 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สมศ. ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   
ด้านคุณภาพบัณฑิต   
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 3.96 ดี 
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.46 ดี 
3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  - - 
4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ - - 
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  1.70 ต้องปรับปรุง 
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน ์ 1.31 ต้องปรับปรุง 
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 0.74 ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ด้านการบรกิารวิชาการแก่สังคม   
8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 5 ดีมาก 
9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 5 ดีมาก 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5 ดีมาก 
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 11 ตัวบ่งชี้ (1) 3.57 ดี 
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน - - 
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 3.27 พอใช้ 
14. การพัฒนาคณาจารย ์ 1.50 ต้องปรับปรุง 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 3.31 พอใช ้
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   
     16.1  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์ 4.00 ดี 
     16.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 4.41 ดี 
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 5 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   
18. ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ   
 18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 5 ดีมาก 

 18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 5 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 18 ตัวบ่งชี้ (2) 3.74 ดี 

หมายเหตุ (1) และ (2) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51  
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 1.2.2 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ สมศ. ระดับคณะวิชา 

คณะ 

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้พันธกิจหลัก 11 ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินรวม 
 18 ตัวบ่งชี้ (20 ประเด็น) 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ 

3.57 ดี 3.74 ด ี

 

1.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาวิทยาลัย 
     

ประเด็น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ด้านคุณภาพบัณฑิต 

 
 
 

2. ด้านงานวิจัย 
 
 
 

3. ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 

4. ด้านท านุศิลปวัฒนธรรม 

1. ควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะวิชาชีพเฉพาะด้านในแต่ละ
กลุ่มสาขา  เพื่อความสอดคล้องกับเอกลกัษณ์และอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตของวิทยาลัย 
 

2. ควรส่งเสริมและเร่งรัดการท าวิจัยอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สัดส่วน
งานวิจัยของวิทยาลัยสอดคล้องกับเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และ 
สกอ. 

 
3. ควรส่งเสริมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และมุ่งเน้นให้เกิด

การบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
 

4. ควรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการศิลปวัฒนธรรมที่
ด าเนินการร่วมกับชุมชน หรือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป็นการ
ปลูกจิตส านึกการท านุศิลปวัฒนธรรม 
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2. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 
2.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ  
 
 ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
 
 ที่ตั้ง         99 ม. 4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  80210 
  
 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ปี 2538  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เดิมคือ  สถาบันเทคโนโลยีรามงคล  วิทยา
เขตศรีวิชัย จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่  6 กันยายน พ.ศ. 2538  เปิดท าการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยฝากเรียนไว้ที่วิทยาเขตสงขลา และย้ายมาเรียนที่วิทยาเขตศรีวิชัย 
 ปี 2544  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้ขยายการจัดการเรียนการสอนจนถึง
ระดับปริญญาตรี 

ปี 2548  ได้มีการยุบรวมหน่วยงานในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 9 แห่งทั่วประเทศ โดยวิทยาเขตศรีวิชัย ถูกจัดให้รวมอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 

ปี 2549 ได้มีประกาศกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2549 ให้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการข้ึนแทนวิทยาเขต    
ศรีวิชัย  
 
2.2 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย  
 1) ปรัชญาการศึกษา  
           "สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี" 

2) ปณิธาน  
         "ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นจะเป็นภูมิพลังแห่งปัญญาของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะผลิตบัณฑิตที่รู้จริง 
ปฏิบัติได้ เปี่ยมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ" 

 3) วิสัยทัศน์ (Vision) 
           “มหาวิทยาลัยเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากลที่มีคุณธรรม
และจริยธรรม” 

4) ค่านิยมหลัก (Core Values)  
         "เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีทักษะปฏิบัติ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง" 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/6_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2538
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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 5) พันธกิจ (Mission) 
            1. ผลิตก าลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมี
ความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ 
            2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอดและ
สร้างมูลค่าเพ่ิม  
            3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถ ในการแข่งขัน และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 
            4. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

6) เป้าประสงค์ (GOALS) 
          1. บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านสังคมศาสตร์  มีคุณภาพตามความต้องการของ
ประเทศ 
          2. งานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สามารถถ่ายทอดสู่การผลิต  การบริการ และสร้างมูลค่าเพ่ิม 
          3. ชุมชนและสังคมไทยได้รับการบริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
          4. นักศึกษาและบุคลากรมีจิตส านึกในการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

 7) นโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
            1. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
           2. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
            3. นโยบายด้านพัฒนาบุคลากร  
            4. นโยบายด้านพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมและบริการชุมชน  
            5. นโยบายด้านพัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
            6. นโยบายด้านพัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 

8) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
          1. การพัฒนาการศึกษาบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ
คุณธรรมและจริยธรรม สู่ระดับสากล 
          2. การพัฒนางานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ให้มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล 
          3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามความต้องการของสังคม  
          4. การปลูกจิตส านึกในการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษาและ
บุคลากร 

9) กลยุทธ์ 
          1. เพ่ิมและพัฒนาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้เพียงพอ 
          2. พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพพร้อมเข้าสู่งาน 
          3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา  
          4. พัฒนาและบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ความต้องการของตลาดแรงงาน และ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
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          5. สร้างความพร้อม และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน 
          6. สร้างความพร้อม และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  
          7. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
          8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
          9. พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ ตามสายงาน อย่างต่อเนื่อง  
          10. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
          11. สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวก และสร้างความพร้อม  ความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

12. ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานงานวิจัยทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ  เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ ของสังคมท้ังระดับท้องถิ่น  และระดับชาติ 
          13. บริการวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และชี้น าสังคมอย่างต่อเนื่อง 
และยัง่ยืน 
          14. สนับสนุนและส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม  เผยแพร่ภูมิปัญญา
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 10) เอกลักษณ์ 
           "เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ" 
 
 11) อัตลักษณ์ 
           "บัณฑิตนักปฏิบัติ" 
 
 12) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มทร.ศรีวิชัย 

1. มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จิตสาธารณะ และภัคดีต่อองค์กร 
2. เป็นนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน 
3. คิดเป็น ท าเป็น ใช้เป็น 
4. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
5. เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสารระดับสากล  
6. รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
7. สามารถท างานเป็นทีมได้ ทั้งในบทบาทของผู้น าและผู้ตาม 
8. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม 
9. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 

 
 13) มาตรการส่งเสริม 
            1. มีก าหนดให้นักศึกษาทุกหลักสูตรต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดย
กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นเป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มีการก าหนดเป็นกิจกรรมบังคับ 
และกิจกรรมเลือกเสรี 
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2.3 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
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2.4 รายช่ือกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน 
  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย  ปฏิบัติหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 

1. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
3. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
4. รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
5. หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา กรรมการ 
6. หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า กรรมการ 
7. หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ กรรมการ 
8. หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป กรรมการ 
9. นางสาวนาตยา  ชูพันธ์ กรรมการ 
10. นายนภดล  ศรภักดี กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม กรรมการ 
12. นางอารีรัตน์  ชูพันธ์ กรรมการ 
13. นายสุภาพ  นาควานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นางนัฐวรรณ  วงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายประพันธ์  อินทร์ฤดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. นายวีระศักดิ์  มีบุญมาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
17. นายวิมพ์  อุณหะโชติ เลขานุการ 
18. นางกรวดี  เรืองทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  

คณะวิชา รายชื่อหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 
 

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 

4. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 

1. สาขาวิชาการบัญชี 
2. สาขาวิชาการจัดการ 
3. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง

ธุรกิจ 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
6. สาขาวิชาการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว 
รวมจ านวนหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 4 หลักสูตร 6 สาขาวิชา 
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2.6 จ านวนนักศึกษา  

คณะวิชา 
จ านวนนักศึกษาจ าแนกตามชั้นปี 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

53 54 55 53 54 55 53 54 55 53 54 55 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ 465 535 523 - - - - - -    

 
2.7 จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน 
       

1) จ านวนอาจารย์ประจ า  
จ านวนอาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2553 

คณะวิชา 
จ านวนอาจารย์จ าแนกตามคุณวฒุิและต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ 14 - - - 34 2 - - 2 - - - 50 2 - - 

รวมทั้งหมด 14 36 2 52 
 
จ านวนอาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2554 

คณะวิชา 
จ านวนอาจารย์จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. 
วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 11 - - - 36.5 2 - - 2 - - - 49.5 2 - - 

รวมทั้งหมด 11 38.5 2 51.5 
 
จ านวนอาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2555 

คณะวิชา 
จ านวนอาจารย์จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ 5.5 - - - 38.5 1 - - 3 1 - - 47 2 - - 

รวมทั้งหมด 5.5 39.5 4 49 
 
จ านวนอาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2553-2555 

คณะวิชา 
จ านวนอาจารย์จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. อ ผศ. รศ. ศ. 
วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 30.5 - - - 109 5 - - 7 1 - - 146.5 6 - - 

รวมทั้งหมด 30.5 114 8 152.5 
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     2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะวิชา/หน่วยงาน 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 
จ าแนกตามคุณวุฒิ รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
53 54 55 53 54 55 53 54 55 53 54 55 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ 17 17.5 16 11.5 20 18 - - - 28.5 37.5 34 

 
2.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่  
  

1)  งบประมาณ 
 ในปีงบประมาณ 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในการด าเนินงาน เป็นเงิน  80,820,820 บาท  จ าแนกตามประเภทงบประมาณ ได้ดังนี้ 

 งบประมาณแผ่นดิน 67,145,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.08 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 

 งบประมาณเงินรายได้ 13,674,920 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.92 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 

 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ     

แผ่นดิน 
งบประมาณ             
เงินรายได้ 

รวม ร้อยละ 

งบบุคลากร 5,301,600 4,000,920 9,302,520 11.51 
งบด าเนินงาน 5,068,100 3,076,200 8,144,300 10.08 
งบลงทุน 46,175,000 377,900 46,552,900 57.60 
งบเงินอุดหนุน 7,624,200 371,245 7,995,445 9.89 
งบรายจ่ายอื่น 2,977,000 1,045,000 4,022,000 4.98 
งบกลาง - 1,339,280 1,339,280 1.66 
เงินสมทบมหาวิทยาลัย - 3,331,130 3,331,130 4.12 
เงินสมทบกองทุน - 133,245 133,245 0.16 

รวม 67,145,900 13,674,920 80,820,820 100 
 

 2) อาคารสถานที่ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดการเรียนการสอนโดยให้ห้องเรียนและ

ห้องป ฏิบัติการ ภายในอาคารหลักจ านวน 2 อาคาร ประกอบด้วย อาคารอ านวยการ และอาคารช่าง
อุตสาหกรรม ดังนี้ 
 

ชื่ออาคาร ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
ประเภท 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารอ านวยการ     

ช้ัน 2    
ห้อง 1209 ห้องเรียน   
ห้อง 1210 ห้องเรียน   
ห้อง C3 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ (C3)   
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ชื่ออาคาร ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
ประเภท 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ช้ัน 3    

ห้อง C1 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ (C1)   
ห้อง C2 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ (C2)   
อาคารช่างอุตสาหกรรม      

ชั้นที่ 1    
ห้อง 8103 ห้องปฏิบัติการทางภาษา   
ห้อง 8104 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร   
ห้อง 8105 ห้องปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร   
ห้อง 8106 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป   
ห้อง 8106/2 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร   

ชั้น 2    
ห้อง 8201 ห้องเรียน   
ห้อง 8202 ห้องเรียน   
ห้อง 8203 ห้องเรียน   
ห้อง 8205 ห้องเรียน   
ห้อง 8204 ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า   
ห้อง 8204/2 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง   
ห้อง 8206 ห้องเครื่องมือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   
ห้อง 8206/2 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม   

ชั้น 3    
ห้อง 8304 ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์   
ห้อง 8304/2 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนกิส์   
ห้อง 8306 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร   
ห้อง 8306/2 ห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์   

ชั้น 4    
ห้อง 8401 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์1   
ห้อง 8402 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก าลัง   
ห้อง 8403 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2   
ห้อง 8404 ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า   
อาคารปฏิบัติการ (อาคาร 8) โรงฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม      -  
 ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร ์   
 ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสด ุ   
 ห้องปฏิบัติการคอนกรีต   
 ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง   
 ห้องปฏิบัติการชลศาสตร ์   
 ห้องปฏิบัติการส ารวจ   
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2.9 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
  

 1) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

1.  การก าหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ให้ความส าคัญ
กับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนั้น ยังไม่สอดคล้องและครอบคลุมถึงการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ทั้งหมด เนื่องจาก มหาวิทยาลัยยังให้ความส าคัญในการ
ผลิตบัณฑิตในศาสตร์สาขาอ่ืน นอกเหนือจากวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

1. สภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการ ได้ก าหนดนโยบายและ
กรอบแนวทางการรับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่อสาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีการควบคุมการเปิดหลักสูตร
สายสังคมศาสตร์ โดยในปี 2555 ก าหนดสัดส่วน 63.26 : 36.74 
2. มหาวิทยาลัยฯโดยสภาวิชาการได้มีการก ากับและพิจารณาการ
เปิดหลักสูตรใหม่ โดยมีนโยบายให้เปิดหลักสูตรในสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหลักสูตรบูรณาการ 
3. มหาวิทยาลัยฯตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงใน
หลักสูตรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีนักศึกษาไม่ได้เป็นไป
ตามเป้าหมายในทุกพ้ืนท่ี 

2.  การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมุ่งไปสู่ความเป็น
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วไป 
ไม่มีลักษณะความเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่ตนเองมี
ความเข้มแข็งอยู่แล้ว ซึ่งอาจท าให้มหาวิทยาลัยสูญเสียอัต
ลักษณ์ของตนเอง 

มหาวิทยาลัยก าหนดอัตลักษณ์ คือ “บัณฑิตนักปฏิบัต”ิ และ
ได้ก าหนดให้หลักสูตรที่เปิดใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงทุกหลักสูตร
ประกอบไปด้วยรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้มีความสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ที่ก าหนดไว้ อาทิเช่น การฝึกทักษะปฏิบัติในรายวิชา 
การฝึกงาน สหกิจศึกษา การท าสัมมนาและปัญหาพิเศษ การน า
นักศึกษาเรียนรู้จากสถานจริงผ่านการศึกษาดูงาน ณ สถาน
ประกอบการ 

3.  แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะจดัอยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาท่ี
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต โดยได้ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนในหลากหลายลักษณะ แต่มหาวิทยาลัยควรมีการ
ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการที่ให้ความส าคัญกับ
พันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัยควบคู่กันไปในลักษณะที่เท่า
เทียมกันด้วย ซึ่งจากข้อมูลที่ปรากฏ พบวา่ คณาจารย์
ยังคงมีภาระงานสอนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะ
วิชาที่วิทยาเขตสงขลา ท าให้ขาดโอกาสในการพัฒนา
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และการพัฒนาตนเองใน
ลักษณะอื่น ท าให้ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยในด้าน
อื่น ๆ ถูกจ ากัดด้วยภารกิจการสอนเป็นส าคัญ 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ส าหรับ 4 พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้มีความส าคัญที่ใกล้เคียงกัน โดยในแต่ละพันธ
กิจ นอกจากการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายแล้ว
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีกลยุทธ์และโครงการตอบสนองทั้งพันธกิจใน
เรื่องของงานวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรม โดยใหทุ้กคณะด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว เช่น  
     - มหาหาวิทยาลัยจัดให้มีการเปิดคลีนิคเทคโนโลยีส่งเสริมผู้มี
งานวิจัยแสดงผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม มีการจัดตั้ง
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย 
     - การจัดโครงการบริการวิชาการที่หลากหลาย ตามหลกัสูตร
ตามสาขาวิชาและเน้นการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     - จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมเพื่อเป็บรวบรวมงานศิลปะ วัฒนธรรม
ความเป็นมาของอาณาจักรศรีวิชัย 
     - ก าหนดภาระการสอนอาจารย์ให้สอดคล้องกับการเรียนการ
สอนและการท างานวิจัยเช่นคณะบริหารธุรกิจก าหนดช่ัวโมงสอน
สูงสุดที่อาจารย์ผู้สอนมีได้ในแต่ละภาคการศึกษา 
     - มหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะจัดท าแบบประเมินผลการ
ปฎิบัติราชการให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิในด้านอื่นๆของพันธกิจ
มหาวิทยาลัย 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
4.  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาค่อนข้างจ ากัด ขาด
ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ท าให้ไม่
สามารถประยุกต์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตอย่างจริงจัง 

      มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานจัด
กิจกรรมให้ความรู้กับ นักศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยสอดแทรกความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกคณะ นอกจากนี้ 
กองพัฒนานักศึกษายังก าหนดจัดโครงการสัมมนาคณะ
กรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา โดยมีการ
ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ  และฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับ
กระบวนการ PDCA รวมถึงยังส่งเสริมให้ผู้น านักศึกษาทุกคณะ /
วิทยาลัย ร่วมท าบันทึกตกลงร่วมกันในการด าเนินกิจกรรมตาม
กระบวนการประกันคุณภาพและจัดให้สโมสรนักศึกษาทุกคณะ /
วิทยาลัยมีกิจกรรมร่วมกัน 
       ฝ่ายวิชาการและวิจัยของทุกคณะ วิทยาลัย ได้จัดโครงการ
อบรมให้ความรู้เพิ่มเติมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเป็นประจ าในทุกปีการศึกษา นอกจากน้ี
คณะ วิทยาลัย ยังส่งเสริมให้นักศึกษามีการสร้างเครือข่ายในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาในเขตภาคใต้ 

5.  บุคลากรมีความกระตือรือร้นและตระหนักในระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา แต่ยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจอย่างแท้จริงในตัวบ่งช้ี/ดัชนีช้ีวัด ท าให้การรวบรวม
และการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาขาดความชัดเจนสมบูรณ์ และถูกต้อง 

          กองวิเทศสัมพันธ์และการประกัน คุณภาพเล็งเห็นถึง
ความส าคัญและตระหนักให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยกองวิเทศ
สัมพันธ์และการประกันคุณภาพมีการจัดท าระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยใช้ระบบศรีวิชัย QA#2 ขึ้น 
เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
มีการสัญจรให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ทุก
หน่วยงานยังพื้นที่ในสังกัด โดยมีบุคลากรทุกระดับร่วมรับฟัง ใน
การนี้ทางกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพมีการจัด
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการประกันคุณภาพการศึกษาประจ า
ทุกปี และมหาวิทยาลั ยฯ มีการส่งบุคลากรไปอบรมด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

6.  มหาวิทยาลัยควรพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งระบบการสื่อสาร
ทางไกล (Video Conference) 

มหาวิทยาลัยฯ โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด าเนินการ ดังนี ้
-  ด าเนินการปรับปรุงระบบ VDO Conference ให้สมบูรณ์พร้อม
กันทุกพ้ืนท่ี ท้ังในส่วนระบบฯ และส่วนสนับสนุน 
-  มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการประชุมทางไกลผ่าน
โปรแกรม Google Hang Out ในทุกพื้นที่หลักและพัฒนาให้ใช้ได้
กับห้องประชุมย่อยในส านักงาน 
- มีการปรับปรุงการสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้คณาจารย์และนักศึกษาในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการเรียน
การสอนและการวิจัย 
- พัฒนาระบบ E-Service เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา บุคลากรและคณาจารย ์
-  พัฒนาระบบ E-Passport ส าหรับนักศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการ
ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาและติดต่อกับมหาวิทยาลัย 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
7.  ส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์และนักศึกษาในการผลิต
งานวิจัย และผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารที่ได้รับการยอมรับ
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้
คณาจารย์พัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

    มหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีนโยบายส่งเสริม
ให้คณาจารย์มีงานวิจัยและน างานวิจัยไปเผยแพร่ ดังนี ้
 - วางระเบียบทางด้านงานวิจัย รวมทั้งขั้นตอนการด าเนินงาน
ต่างๆ  ของสถาบัน โดยผ่านความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
- พิจารณาก าหนดแนวทางการวิจัยและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
โดยการจัดโครงการที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ และติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะกับ
บุคคลากร  
- ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ด าเนินการผ่านทางคณะ 
วิทยาลัย ในการก าหนดระบบกลไกและขั้นตอนในการส่งเสริม
และสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการและ/
หรือ อบรมสัมมนา โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ได้
แต่งตั้ง 

8.  เพื่อให้การพัฒนาอาจารย์ประจ ามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
รูปแบบการประเมินภาระงานของอาจารย์ประจ าควรให้
ความส าคัญกับการประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์โดย
ให้ครอบคลุมภารกิจหลักท้ัง ๔ ด้าน อย่างเหมาะสม 
ประกอบด้วย การสอน การวิจัย การบริการวิชาการและ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการเขียนข้อตกลงและแบบประเมินผล
ปฎิบัติราชการครบคลุมผลการด าเนินภารกิจหลักท้ัง 4 ด้าน อย่าง
เหมาะสม ประกอบด้วย การสอน  การวิจัยการบริการ  วิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการก าหนดค่าน้ าหนักใน
การปฏิบัติงานอย่างครอบคลุม 
 

9.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยควรวิเคราะห์
ศักยภาพและข้อจ ากัดของตนเองเพื่อก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานท่ีแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้สาธารณชนเห็นความแตกต่าง และความโดดเด่น
ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะการ
ปฏิบัติงานในทุกศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นท่ีพึ่งทาง
วิชาการอย่างแท้จริงของชุมชน 

- มหาวิทยาลัยฯ ได้วิเคราะห์ศักยภาพและข้อจ ากัดของตนเอง
และได้ก าหนดทิศทางตามความโดดเด่นและจุดเน้น จึงได้ก าหนด
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ “เชี่ยวชาญเทคโนโลยีมีทักษะ
ปฏิบัติ” และก าหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษา "บัณฑิตนักปฏิบัต"ิ 
โดยได้จัดท ากลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้
เกิดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ดังกล่าว ผ่านกิจกรรมการเรียนการ
สอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมบริการวิชาการ การสร้าง
งานวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

10.  เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์
และนักศึกษาให้มีความทันยุคทันสมัยและเป็นการเรียนรู้
แบบบูรณาการและการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้ง
ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยควรสร้างความ
ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจ
เอกชนในพ้ืนท่ีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
(Learning by Doing) ในลักษณะสหกิจศึกษาอย่าง
แท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิทยาเขตตรังของมหาวิทยาลัย
ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการบริการ
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนั้น ควรก าหนดทิศทาง
ที่ชัดเจนและให้ความสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อ
ตอบสนองศักยภาพดังกล่าว เช่น การจัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้อาจารย์ปฎิบัติงานจริงกับภาคธุรกิจ
ภายนอก โดยมีนโยบายให้ทุกคณะ 
- ได้มีการท าข้อตกลงท าความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ท้ังใน
และต่างประเทศ 
- มีการแต่งตั้งกรรมการด าเนินงานด้านสหกิจศึกษา โดย
ประกอบด้วยบุคคลภายนอก และผู้ใช้บัญฑิตเป็นกรรมการร่วม 
เพื่อให้ค าแนะน าการด าเนินงานสหกิจศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
และก าหนดทิศทางความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
- มีการแต่งตั้งกรรมการบริการวิชาการ ให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ออกบริการวิชาการ รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชนในพ้ืนท่ีเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Learning by Doing) และเพื่อให้
ความเข้มแข็งของชุมชน  
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
สลับภาคการศึกษาระหว่างการเรียนทางวิชาการใน
มหาวิทยาลัยกับการฝึกปฏิบัติในสิ่งแวดล้อมจริงของสถาน
ประกอบการ เป็นต้น 

-  มหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนผ่าน
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ของคณะ เช่น การส่งอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มประสบการณ์ ณ 
สถานประกอบการ และห้องปฏิบัติการของภาครัฐ/เอกชน เพื่อ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีความทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยีที่ใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม 

11.  เพื่อให้การพัฒนาตนเองของมหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มหาวิทยาลัยควรทบทวนแผนการ
จัดการความรู้ และด าเนินการจัดการความรู้ที่มีความ
เข้มข้นยิ่งขึ้น รวมทั้งการประยุกต์หลักการประกันคุณภาพ
เพื่อให้เป็นส่วนหน่ึงของระบบการบริหาร และเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นักศึกษาและบุคลากร โดยอาจสร้างความร่วมมือใน
ลักษณะเครือข่ายการจัดการความรู้ร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคธุรกิจเอกชนเพื่อน าไปสู่การเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
บนพ้ืนฐานความร่วมมืออย่างแท้จรงิ เป็นการสร้างความ
เข้มแข็งต่อมหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่นและสาธารณชน
โดยส่วนรวม 

     กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ได้รับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัย ในการท าหน้าท่ีด าเนินงานการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย  โดยทางกองวิเทศสัมพันธ์และการประกัน
คุณภาพมีการทบทวนแผนการจั ดการความรู้ประจ าทุกปี และมี
การด าเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากกระบวนการและระบบการ
ด าเนินการตาม ศรีวิชัย QA” เป็นประจ าทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ประเด็นความรู้ต่าง ๆ ท่ีด าเนินการ มีความสอดคล้องตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย อาทิ ด้านการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย 
ด้านบริการวิชาการ และด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
          อีกทั้งกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพมีการ
ประยุกต์หลักการประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหน่ึงของระบบการ
บริหารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากร โดยสร้างความ
ร่วมมือในลักษณะเครือข่ายเพื่อน าไปสู่การเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบน
พื้นฐานความร่วมมืออย่างแท้จริง เป็นการสร้างความเข้มแข็งต่อ
มหาวิทยาลัย ชุมชนท้องถิ่นและสาธารณชนโดยส่วนรวมดังนี้ 
-  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการความรู้ 
9 มทร. (KM Network) ร่วมกับ 9 ราชมงคล 
-  เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง (C-IQA) 
โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแม่ข่าย  
-  ความร่วมมือโครงการประเมินสถานศึกษาแบบโดดเด่น 1 ช่วย 
9 
-  ความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
-  บันทึกความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
-  บันทึกความร่วมมือการพัฒนาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระหว่างนายกองค์การ
นักศึกษา มทร. 9 แห่ง 
-  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษานักศึกษา โดยผู้แทนนักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษา 4 สถาบัน 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
 

-  MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN 
UNIVERSITISAINS MALAYSIA (USM) AND RAJAMANGALA 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA  

12.  สภามหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุง
รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กร (reorganization) ให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีขององค์กร รวมทั้งการจัดสรรปัจจัย
สนับสนุนและทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงานไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท าให้สาธารณชนได้รับทราบ
และเข้าใจในบริบทท่ีแท้จริงของหน่วยงานต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอกต่าง ๆ  

1. สภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประกาศการแบ่งส่วนราชการ
และการจัดตั้งส่วนงานภายใน งานสายวิชาการ และสายสนับสนุน 
ตามประกาศลงวันที่ 25 เมษายน 2551 
2. สภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดตั้งหน่วยงานภายในเพิ่มเติม
อีก 4 หน่วยงาน คือ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยรัตภูมิ ตาม
ประกาศลงวันท่ี 25 กรกฎาคม 2551 
3. สภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามภารกิจของสภาทั้ง          
6 ด้าน ตามค าสั่งสภาฯ ท่ี 9/2554 ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2554  
4. สภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
ผังเมืองและสาธารณูปโภคและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลสภามหาวิทยาลัยตามค าสั่งสภาฯ ท่ี 9/2554 
5. สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินการงานกิจการสภาฯ ก่อนน าเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ตามค าสัง่สภาฯ ท่ี 10/2555 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 
2555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

21 

 
 

3.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ระดับคณะ  
 

ด้านคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที ่1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) 
 
เกณฑ์การประเมิน   
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีฯ 

 

= 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี  

X 100 
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจท้ังหมด 

 
 

คะแนนท่ีได ้

 

= 

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

X 5 100 

 
 
ผลการด าเนินงาน 
     การติดตามสภาวะการมีงานท าของมหาวิทยาลัย ฯ ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. มีการจัดท าแบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูลภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต  
2. แต่งตั้งคณะท างานในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
3. ประชุมชี้แจงให้ทุกหน่วยงานทราบเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บข้อมูล และให้บัณฑิตกรอกข้อมูล

ภาวะการมีงานท าบัณฑิตมีงานท าของบัณฑิตผ่านฐานข้อมูลของ สกอ . และจัดส่งแบบฟอร์มให้
หน่วยงาน. 

4. ติดตามสภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ในช่วงรับปริญญา โดยก าหนดให้บั ณฑิตต้องลงทะเบียน
และกรอกข้อมูลการมีงานท าในระบบ 

5. รวบรวมข้อมูลการมีงานท า สรุปผล โดยการตรวจสอบฐานข้อมูลของ สกอ. 
6. ติดตามสภาวะการมีงานท าเพ่ิมเติมโดยทางไปรษณีย์  โทรศัพท์  และอ่ืน ๆ  
7. สรุปผลการด าเนินงานรอบที่สองและติดตามเพ่ิมเติม 
8. กรอกผลการประเมินผ่านระบบฐานข้อมูลของ สกอ. 
9. จัดท ารายงานสภาวะการมีงานท าของบัณฑิตมหาวิทยาลัยฯ 

 

3. ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ. 
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ในปีการศึกษา 2553-2555  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มีบัณฑิตจบการศึกษา
รวมจ านวน 368 คน ตอบแบบสอบถาม 367 คน คิดเป็นร้อยละ 99.72 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน
ผู้ตอบที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ไม่รวมผู้ที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร ลาอุปสมบท หรือมีงานท าอยู่ก่อน
แล้วทั้งตัวตั้งและตัวหาร) 287 คน คิดเป็นร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีงานท า (287 x 100)/362 เท่ากับ
ร้อยละ 79.28 ผลการด าเนินงานคิดเป็นคะแนนเท่ากับ (79.28 x 5) /100 = 3.96 คะแนน อยู่ในระดับ ดี 

 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 
เมื่อใช้

บัญญัติไตรยางค์
เทียบ ร้อยละ 

100= 5 

ระดับ 
คุณภาพ 

ต้ัวต้ัง 
ตัวหาร 

 

X 100 ผลลัพธ ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ 

287 
362 

 

X 100 79.28 3.96 ด ี

 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีประเมิน จ านวน 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 
 

2553 116 
2554 139 
2555 113 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมี
งานท า  

 

2553 116 
2554 139 
2555 112 

3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการ
มีงานท า (2/1) 

 

2553 100 
2554 100 
2555 99.11 

4.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

2553 76 
2554 97 
2555 80 

5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 
 

2553 9 
2554 4 
2555 21 

6. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  
 

2553 0 
2554 0 
2555 0 

7.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มี
รายได้ประจ าอยู่แล้ว  

 

2553 0 
2554 0 
2555 3 

8.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
 

2553 0 
2554 0 
2555 2 
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ข้อมูลพื้นฐาน ปีประเมิน จ านวน 

9.  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 
  

2553 0 
2554 0 
2555 0 

10. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 
 
 

2553 0 
2554 0 
2555 0 

11.  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

 

2553 12,950 
2554 12,520 
2555 11,792 

12.  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
 

2553 73.28 
2554 72.66 
2555 94.39 

13.  คะแนนท่ีได้  2553 3.66 
2554 3.63 
2555 4.72 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
CIM-1-01 สรุปรายชื่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2552-2554   
CIM-1-02 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระการอนุมัติการจบการศึกษาของนักศึกษา ปี

การศึกษา 2552-2554 
CIM-1-03 แบบส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
CIM-1-04 รายงานการส ารวจบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี            

รุ่นจบปีการศึกษา 2552-2554 
CIM-1-05 หน้าเว็บฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รุ่นจบปีการศึกษา 2554 
CIM-1-06 สรุปรายชื่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2552-2554   

  
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการเก็บแบบส ารวจการมีงานท า ท้ัง 3 ปี คิดเป็น             

ร้อยละ 99.72 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 

1.   ติดตามจัดเก็บแบบส ารวจให้ครบ ร้อยละ 100 ของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรติดตามนักศึกษาที่ยังไม่ได้ท างานอย่างต่อเนื่อง 1. ควรมีทีมงานในการติดตามนักศึกษาท่ียังไม่ได้ท างานและ 

พัฒนาช่องทางการติดต่อกับนักศึกษาให้มากข้ึน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) 

เกณฑ์การประเมิน   
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 

คะแนนท่ีได ้

 

= 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต 
 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 

ผลการด าเนินงาน 
     วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานติดตา มประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการ ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

1. มีการจัดท าแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการต่อบัณฑิต
วิทยาลัย 

2. แต่งตั้งคณะท างานในระดับวิทยาลัย โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
3. ประชุ มชี้แจงให้ทุกหน่วยงานทราบเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บข้อมูล และการด าเนินการติดตาม

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตฯ และจัดส่งแบบฟอร์มให้หน่วยงาน 
4. หน่วยงานการเรียนการสอน จัดส่งเอกสารไปยังสถานประกอบการ หรือผู้ใช้บัณฑิต ตามข้อมูล

สถานที่ท างานของบัณฑิต และและรวบรอบข้อมูลที่ได้จากสถานประกอบการ 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 
6. ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพิ่มเติม ผ่าน

ช่องทางอ่ืนๆ เช่น ไปรษณีย์  โทรศัพท์ เป็นต้น 
7. สรุปผลการด าเนินงานรอบที่สองและติดตามเพ่ิมเติม 
8. จัดท ารายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

  
 ในปีการศึกษา 2553-2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มีการติดตามผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยฯ โดยมีบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน จ านวน 276 คน จากจ านวนผู้จบ
การศึกษาจ านวน 368 คน (คิดเป็นร้อยละ 75 ของบัณฑิตที่จบการศึกษา ) โดยแบบประเมินครอบคลุมผลการ
เรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF) ได้ผลคะแนนเฉลี่ยแยกเป็นด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 4.65 คะแนน ด้านความรู้ 4.42 คะแนน ด้านทักษะทางปัญญา 4.36 คะแนน ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ 4.56 คะแนน ด้านทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสา รและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.32 คะแนน ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 4.52 คะแนน ได้ผลคะแนนเฉลี่ยทุก
ด้านเท่ากับ 4.46 คะแนน (1,230.09/276) อยู่ในระดับ ดี 
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หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน ใช้
ค่าเฉลี่ยของคะแนน

ประเมินบัณฑิต
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับ 
คุณภาพ 

ต้ังต้ัง 
ตัวหาร 

 

ผลลัพธ ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 1,232.09 
276 

 

4.46 4.46 ด ี

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีประเมิน จ านวน 

1.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 2553 116 
2554 139 
2555 113 

2.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2553 85 
2554 93 
2555 98 

3.  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2553 73.27 
2554 66.90 
2555 86.72 

4.  ผลรวมของค่าคะแนนการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 

2553 369.75 
2554 420.36 
2555 441.98 

5.  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ (คะแนนเต็ม 5) 

2553 4.35 
2554 4.52 
2555 4.51 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
CIM-2-01 สรุปรายชื่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา   2552-2554 
CIM-2-02 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระการอนุมัติการจบการศึกษาของนักศึกษา ปี

การศึกษา 2552-2554 
CIM-2-03 รายงานการส ารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี รุ่น

จบปีการศึกษา 2552-2554 
CIM-2-04 แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการต่อบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
CIM-2-05 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิประจ าปีการศึกษา 2553-2555 
CIM-2-06 สรุปรายชื่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2552-2554   
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. นักศกึษามีทักษะปฏิบัติในการงานเป็นท่ีพึ่งพอใจแก ่
นายจ้าง 

1. พัฒนาวิชาเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้น 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ และทักษะการเป็นผู้น า 1. เพิ่มกิจกรรมทางด้านภาษาอังกฤษ และกิจกรรม

พัฒนาผู้น านักศึกษาให้มากข้ึน 
 

 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ดี(ถ้ามี) นวัตกรรม(ถ้ามี) 
- - 
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ตัวบ่งช้ีที ่3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) 
 
เกณฑ์การประเมิน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
ระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ 

ระดับคุณภาพบทความวิจัย ค่าน้ าหนัก 
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  0.25 

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  

0.25 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. 0.50 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 0.75 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 

1.00 

 
ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท 
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ตัวบ่งช้ีที ่4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก 
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ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
ตัวบ่งช้ีที ่5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) 
 
 
เกณฑ์มาตรฐาน :  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 10 

 
 ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ ์ดังนี ้

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิช าการ ระดับชาติ /ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

1.00 
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank : www.scimagojr.com) ในปีล่าสุดใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือ มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI และ Scopus 

 
 ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร ่ดังนี ้
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.250 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
0.500 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.750 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.000 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่  

 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

 

 

คะแนนท่ีได ้

 

= 

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 5 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

http://www.scimagojr.com/
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ผลการด าเนินงาน 

ปี 2553-2555  วิทยาลัย ฯมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณ าจารย์ท าวิจัย และมีการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ผลงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยผลงานวิจัยส่วนใหญ่เน้นการสร้างองค์ความรู้และการตอบ
โจทย์แก้ปัญหาของสังคม ผลการด าเนินงานพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของวิทยาลัยมีค่า (3.39/2)=1.70 ซึ่งอยู่ใน
ระดับ ต้องปรับปรุง รายละเอียดผลงานทีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ดังนี้ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
จ านวน 15 เรื่อง (15x0.25= 3.75) 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ของอาจารย์เท่ากับ  3.75 เทียบกับจ านวนอาจาร ย์และนักวิจัย
ทั้งหมด 95.5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.93 คิดเป็นคะแนนเท่ากับ 0.98 คะแนน (3.93x 5)/20 = 0.98) 
 
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
จ านวน 11 เรื่อง (11x0.25= 2.75) 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ของอาจารย์เท่ากับ  2.75 เทียบกับจ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ทั้งหมด 57 คน คิดเป็นร้อยละ 4.82 คิดเป็นคะแนนเท่ากับ 2.41 คะแนน (4.82x5)/10= 2.41) 

 
 

หน่วยงาน กลุ่มสาขา 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมิน 
เมื่อใช้
บัญญัติไตร
ยางค์เทียบ 
ตามกลุ่ม
สาขาวิชา* 

 
เฉลี่ย 

ระดับ 
คุณภาพ 

ต้ังต้ัง 
ตัวหาร 

 

X 100 ผลลัพธ ์

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

วิทยาศาสตร์ฯ 3.75 
95.5 

 

X 100 3.93 0.98 
1.70 

ต้อง
ปรับปรุง มนุษยศาสตร์ฯ 2.75 

57 
 

X 100 4.82 2.41 

 
หมายเหตุ *   
1.การใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 
2. การคิดคะแนนระดับคณะ ให้น าคะแนนท่ีคิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่ าเฉลี่ย และการคิดคะแนนระดับสถาบันให้
น าคะแนนท่ีคิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย 
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ปีการศึกษา 2553 

ข้อมูลพ้ืนฐาน น้ าหนัก กลุ่มสาขาวิชา จ านวน 

1.  จ านวนอาจารย์ทั้งหมด  กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ 31 
กลุ่มมนุษยศาสตร ์ 21 

2.  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ /ระดับนานาชาติ หรือ มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 
กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ 4 
ค่าถ่วงน้ าหนัก 1.00 
กลุ่มมนุษยศาสตร ์ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 

3.  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

 0.50 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 
กลุ่มมนุษยศาสตร ์ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 

4.  (สมศ.)จ านวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. 0.75 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 
กลุ่มมนุษยศาสตร ์ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 

5.  (สมศ.)จ านวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 

 
1.00 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 
กลุ่มมนุษยศาสตร ์ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ 
1.  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 0.125 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 
กลุ่มมนุษยศาสตร ์ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 

2.  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
 
 

0.25 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 
กลุ่มมนุษยศาสตร ์ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 

3.  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

 
0.50 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 
กลุ่มมนุษยศาสตร ์ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 

4.  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 0.75 

กลุ่มวทิยาศาสตร์ฯ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 
กลุ่มมนุษยศาสตร ์ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 

5.  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ
 1.00 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 
กลุ่มมนุษยศาสตร ์ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 
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ปีการศึกษา 2554 

ข้อมูลพ้ืนฐาน น้ าหนัก กลุ่มสาขาวิชา จ านวน 

1.  จ านวนอาจารย์ทั้งหมด  กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ 32.5 
กลุ่มมนุษยศาสตร ์ 19 

2.  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ /ระดับนานาชาติ หรือ มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 
กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ 4 
ค่าถ่วงน้ าหนัก 1 
กลุ่มมนุษยศาสตร ์ 2 
ค่าถ่วงน้ าหนัก 0.5 

3.  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

 0.50 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 
กลุ่มมนุษยศาสตร ์ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 

4.  (สมศ.)จ านวนบทความวิจยัฯที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. 0.75 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 
กลุ่มมนุษยศาสตร ์ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 

5.  (สมศ.)จ านวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมลูสากล ISI 

 
1.00 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 
กลุ่มมนุษยศาสตร ์ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ 
1.  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 0.125 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 
กลุ่มมนุษยศาสตร ์ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 

2.  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
 
 

0.25 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 
กลุ่มมนุษยศาสตร ์ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 

3.  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

 
0.50 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 
กลุ่มมนุษยศาสตร ์ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 

4.  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 0.75 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 
กลุ่มมนุษยศาสตร ์ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 

5.  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ
 1.00 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 
กลุ่มมนุษยศาสตร ์ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 
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ปีการศึกษา 2555 

ข้อมูลพ้ืนฐาน น้ าหนัก กลุ่มสาขาวิชา จ านวน 

1.  จ านวนอาจารย์ทั้งหมด  กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ 32 
กลุ่มมนุษยศาสตร ์ 17 

2.  มีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ /ระดับนานาชาติ หรือ มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 
กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ 7 
ค่าถ่วงน้ าหนัก 1.75 
กลุ่มมนุษยศาสตร ์ 9 
ค่าถ่วงน้ าหนัก 2.25 

3.  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชือ่ปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

 0.50 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 
กลุ่มมนุษยศาสตร ์ - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก - 

4.  (สมศ.)จ านวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. 0.75 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ  
ค่าถ่วงน้ าหนัก  
กลุ่มมนุษยศาสตร ์  
ค่าถ่วงน้ าหนัก  

5.  (สมศ.)จ านวนบทความวิจัยฯที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 

 
1.00 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ  
ค่าถ่วงน้ าหนัก  
กลุ่มมนุษยศาสตร ์  
ค่าถ่วงน้ าหนัก  

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ 
1.  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 0.125 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ  
ค่าถ่วงน้ าหนัก  
กลุ่มมนุษยศาสตร ์  
ค่าถ่วงน้ าหนัก  

2.  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
 
 

0.25 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ  
ค่าถ่วงน้ าหนัก  
กลุ่มมนุษยศาสตร ์  
ค่าถ่วงน้ าหนัก  

3.  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

 
0.50 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ  
ค่าถ่วงน้ าหนัก  
กลุ่มมนุษยศาสตร ์  
ค่าถ่วงน้ าหนัก  

4.  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 0.75 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ  
ค่าถ่วงน้ าหนัก  
กลุ่มมนุษยศาสตร ์  
ค่าถ่วงน้ าหนัก  

5.  งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ
 1.00 

กลุ่มวิทยาศาสตร์ฯ  
ค่าถ่วงน้ าหนัก  
กลุ่มมนุษยศาสตร ์  
ค่าถ่วงน้ าหนัก  
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CIM-5-01 สรุปรายชื่อและรายละเอียดบทความวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ประจ าปี 2553-2555 (คิดตามปีปฎิทิน) 

CIM-5-02 บทความตีพิมพ์ ประจ าปี 2553-2555 
CIM-5-03 สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดประจ าปีการศึกษา 2553-2555 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.   วิทยาลัยฯ สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าในวิทยาลัยฯ มี

การน าผลงาน ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต/ินานาชาติ 

1. ควรจัดท าโครงการวิจัยในลักษณะเชิงบูรณาการ  ใน
สาขาต่างๆ  และน าไปสู่การบริการวิชาการให้กับชุมชน
เพื่อความต่อเนื่อง ยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

2. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน  วิทยาลัยฯได้น า
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และองค์ความรู้ต่างๆ
ไปปรับประยุกต์ใช้กับชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
 

 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.   การด าเนินงานวิจัยต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติงานของโครงการวิจัย  และจะต้องมีการ
เผยแพร่ครบตามกระบวนการ 

1.   ภาระงานของอาจารย์ผู้ท าวิจัย  ควรจะมีความ
เหมาะสมกับช่วงเวลาที่สามารถท างานวิจัยได้ทันตาม
ระยะเวลาของการปฏิบัติงานตามแผนโครงงานวิจัยท่ี
ก าหนด และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 

2.   งานวิจัยควรจะมีการบูรณาการเช่ือมโยงหลายสาขา 
และสามารถน าไปปรับประยุกตใ์ช้กับชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

2.   ควรมีความร่วมมือระหว่างสาขาเพื่อความเชื่อมโยง
งานวิจัยในลักษณะเชิงบูรณาการ 

 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม(ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ดี(ถ้ามี) นวัตกรรม(ถ้ามี) 
1. ควรจะมีการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัย”  เพื่อบริการด้านข้อมูล 

ข่าวสาร องค์ความรู้  ด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที6่ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 
ผลรวมจ านวนของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  

 100 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
 

คะแนนที่ได้ 
 

= ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 5 

20 

 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 

 
ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยด าเนินการด้านงานวิจัย ที่มุ่งเน้น
การน าไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาสังคม โดยวิทยาลัยได้น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับชุมชนโดยได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและจังหวัด โดยน าไปใช้ในเชิงสาธารณะเพ่ือแก้ปัญหาสังคม 
เช่น การพัฒนาศักยภาพการผลิตในท้องถิ่น การพัฒนามุลค่าเพ่ิมของสินค้า OTOP เป็นต้น  

วิทยาลัย ฯ มีงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในปี 2553-2555จ านวน 8 รายการ  จากจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ศึกษาต่อ ) ในปี 2553 จ านวน 52 คน ปี 2554 จ านวน 51.5 คน 
และปี 2555 จ านวน 49 คน รวมทั้งหมด 152.5 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 5.24 คิดเป็นคะแนนเท่า กับ 1.31 
คะแนน (5.24 x 5) /20 =1.31) อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

หน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน เมื่อ

ใช้บัญญัติไตรยางค์
เทียบ ร้อยละ 20= 5 

ระดับ 
คุณภาพ 

ต้ังต้ัง 
ตัวหาร 

 

X100 ผลลัพธ ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ 

8 
152.5 

 

X 100 5.24 1.31 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีประเมิน จ านวน 

1.  จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน ์
 

2553 - 
2554 2 
2555 6 

2.  จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  2553 - 
2554 - 
2555 - 

3.  รวมจ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (1+2) 2553 - 
2554 2 
2555 6 
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ข้อมูลพื้นฐาน ปีประเมิน จ านวน 

4.  จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 2553 52 
2554 51.5 
2555 49 

5.  ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
(34) x 100 

2553 - 
2554 3.88 
2555 12.24 

ค่าคะแนน  1.31 
 

 
ปีการศึกษา 2553 

ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ 

ปีที่แล้วเสร็จ หน่วยงานที่น าไปใช้
ประโยชน ์

ด้านที่น าไปใช้
ประโยชน ์

รายละเอียดการน าไปใช้
ประโยชน ์

- - - - - 

 
ปีการศึกษา 2554 

ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ปีที่แล้วเสร็จ หน่วยงานที่น าไปใช้
ประโยชน ์

ด้านที่น าไปใช้
ประโยชน ์

รายละเอียดการน าไปใช้
ประโยชน ์

1. การศึกษาความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานการ
บัญชีของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2554 ร้าน ช. การช่าง เชิงนโยบาย น าความรู้ในเรื่องมาตรฐาน
การบัญชีไปใช้ในกิจการ ท าให้
รู้ระบบ การจัดเก็บเอกสารใน
การจัดท าบัญชีมากข้ึน 

2. เครื่องบีบน้ าอ้อย 2554 สถานสงเคราะห์คนไร้
ที่พ่ึงภาคใต้  
จ.นครศรีธรรมราช 

เชิงพาณิชย์ ใช้บีบน้ าอ้อยเพื่อคั่นน้ าอ้อย
อัตโนมัติ 
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ปีการศึกษา 2555 
ชื่องานวิจัย/งาน

สร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ 

ปีที่
แล้ว
เสร็จ 

หน่วยงานที่
น าไปใช้
ประโยชน ์

ด้านที่
น าไปใช้
ประโยชน ์

รายละเอียดการน าไปใช้ประโยชน์ 

1. การเพิ่ม
เสถียรภาพ
ของคันยาง
ทางบนข้ันดิน
เหนียวอ่อน
ด้วยชานทาง 

2555 หจก.เอ็นพี ฉลอง
ก่อสร้าง 

เชิงพาณิชย ์ - น าตารางออกแบบในบทความทางวิชาการมาศึกษา
วิเคราะห์กรณีใช้ชานทางส าหรับการก่อสร้างถนนบน
ช้ันดินอ่อน (ถนนช่ัวคราว) เปรียบเทียบกับการใช้
เทคนิคก่อสร้างแบบอ่ืน เพื่อหาแนวทางประหยัด
ค่าใช้จ่าย แต่ยังคงประโยชน์และความปลอดภัยเท่าเดิม
หรือดีกว่า 

 
2. ทักษะ

กระบวนการ
แก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ 
ส าหรับ
นักศึกษา
ระดับอุดมศึก
ษาท่ีพึง
ประสงค์ 

2555 โรงเรียนท้อง
เนียนคณาภิบาล 

เชิงนโยบาย ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายของโรงเรียน ส าหรับการ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ โดยการ
น าเอาแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์มาทดสอบกับนักเรียนแล้ว มาวิเคราะห์
ตรวจสอบทักษะด้านต่าง ๆ  เพื่อหาทักษะที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือการพัฒนาทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนต่อไป 

3. การจัดท า
บัญชีของ
ผู้ประกอบการ
อาชีพประมง 
กรณีศึกษา           
ต.ท้องเนียน  
อ.ขนอม 

2555 ชุมชนชาวบ้าน
หมู่ที่ 4 

เชิง
สาธารณะ 

สามารถน าข้อมูลที่ได้รับจากการฝึกอบรมและแนะน าจาก
งานวิจัยไปเป็นข้อมูลให้สมาชิกชาวบ้านในหมู่ที่ 4 น าไป
เป็นแบบแผนในการฝึกท าบัญช ี

4. ความต้องการ
ของเด็กบ้าน
ศรีธรรมราช 

2555 ส านักงานพัฒนา
สังคม                        
จ.
นครศรีธรรมราช 

เชิงนโยบาย - น าผลการศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีพัก 
เพื่อให้สอดคล้องกับความตอ้งการของเยาวชนท่ีอาศัย
อยู ่
 

5. เครื่องวัด
ความเข้มข้น 
น้ ายาง 

2555 เทศบาลเมือง
ดอนสัก 

เชิงพาณิชย์ - น าไปใช้วัดความเข้มข้นของเปอร์เซ็นต์น้ ายาง  ซึ่ง
น ามาใช้กับชุมชนเทศบาลเมืองดอนสัก  โดยใช้
ตรวจสอบคุณภาพน้ ายางก่อนส่งขายให้กับพ่อค้า เพื่อ
แสดงให้เห็นคุณภาพของน้ ายาง ซึง่มีผลต่อราคาขายท่ี
เพิ่มขึ้น 
 

6. การปรับปรุง
คุณภาพของ
ดินผสมยาง
รถยนต์ใช้แล้ว

2555 ส านักทางหลวง
ชนบท จ.ภูเก็ต 

เชิงนโยบาย - ใช้เป็นวัสดุทางเลือกในงานซ่อมบ ารุงทาง 
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ชื่องานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ี

น าไปใช้ประโยชน์ 

ปีที่
แล้ว
เสร็จ 

หน่วยงานที่
น าไปใช้
ประโยชน ์

ด้านที่
น าไปใช้
ประโยชน ์

รายละเอียดการน าไปใช้ประโยชน์ 

ด้วยปูนซีเมนต์ 
เพื่อใช้เป็น
วัสดุก่อสร้าง
ถนน 

 
รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CIM-6-01 สรุปจ านวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ แยกเป็นรายป ี
CIM-6-02 เอกสารงานผลงานวิจัย 
CIM-6-03 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ พร้อมภาพถ่าย 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. วิทยาลัยฯมีการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยการ

ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสาขาด าเนินการด้านงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ท่ีมุ่งเน้นการน าไปใช้ประโยชน์
และแก้ปัญหาสังคม ซึ่งแต่ละสาขาได้น าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์กับชุมชนโดยได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานต่างๆทั้งในด้านการศึกษา ด้านการใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณะ เพื่อท าให้คุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น 

1. ในการน างานด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาสังคมอย่างแท้จริงน้ัน  ควร
จะมีการติดตามผลการน างานวิจัยดังกล่าวไปใช้ ในช่วง
เวลาต่างๆ และมีการปรับปรุงพัฒนา  เพือ่ความเข้มแข็ง
ของชุมชนในล าดับต่อไป 

 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.   ควรน าเอางานวิจัยท่ีมีการบูรณาการเช่ือมโยงหลาย

สาขา ไปปรับประยุกต์ใช้กับชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

1.   ควรจะมีความร่วมมือกันหลายๆฝ่าย เพื่อการน าเอา
งานวิจัยท่ีมีการบูรณาการเช่ือมโยงหลายสาขานั้น 
น าไปปรับประยุกต์ใช้กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม(ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ดี(ถ้ามี) นวัตกรรม(ถ้ามี) 
1. ควรจะมีการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัย”  เพื่อบริการด้านข้อมูล 

ข่าวสาร องค์ความรู้ด้านต่างๆ จากผลงานวิจัยซึ่ง
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากร  เศรษฐกิจ ของชุมชน
ตลอดจนการบริการด้านการน างานวิจัยไปปรับใช้
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุนชน 
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ตัวบ่งช้ีที ่7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.25 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ
0.50 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ
0.75 ต าราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.00 
ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการของผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว หรือ ต าราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ  

 100 จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ าทั้งหมด 

 

 

คะแนนที่ได้ 

 

= 

ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ  

 5 10 

 
ผลการด าเนินงาน 
 วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ในวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดท าผลงานวิชาการ 
ต าราและหนังสือ ที่มีคุณภาพเพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การเขียนต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการตลอดจนสนับสนุนงบประมาณในการผลิตต ารา และบทความ
วิชาการ นอกจากนั้นได้มีการจัดท าระบบ และกลไกที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้คณาจารย์ในวิทยาลัยจัดท า
เอกสารค าสอนและพัฒนาไปสู่การจัดพิมพ์เป็นหนังสือหรือต าราเรียนในรายวิชาต่างๆ  
 ในปีการศึกษา  2553-2555 ผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพของวิทยาลัย ประกอบด้วยต าราหรือ
หนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้ง รายละเอียดดังนี้ 

ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 เรื่อง (3 x 0.75 = 2.25) 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ เท่ากับ 2.25 จากจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ในปีการศึกษา 2553 จ านวน 52 คน ปีการศึกษา 2554 จ านวน 
51.5 คน และปีการศึกษา 2555 จ านวน 49  คน รวมทั้งหมด 152.5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.48 คิดเป็นคะแนน 
0.74 ((1.48 x 5)/10 = 0.74) อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 
เมื่อใช้

บัญญัติไตรยางค์ 
เทียบ ร้อยละ  

10 = 5 

ระดับ 
คุณภาพ 

ต้ังต้ัง 
ตัวหาร 

 

X 100 ผลลัพธ ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ 

2.25 
152.5 

 

X 100 1.48 0.74 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีประเมิน จ านวน 

1. บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ
 

2553 - 
2554 - 
2555 - 

2. บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ
 

2553 - 
2554 - 
2555 - 

3. ต าราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

2553 - 
2554 - 
2555 3 

4. ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมี
คุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ  

2553 - 
2554 - 
2555 - 

5. รวมจ านวนผลงานวิชาการ (1+2+3+4) 2553 - 
2554 - 
2555 3 

6. ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 2553 - 
2554 - 
2555 2.25 

7.  จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 2553 52 
2554 51.5 
2555 49 

8.  ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ (6÷7) X 100 2553 - 
2554 - 
2555 4.59 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
CIM-7-01 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต าราหรือหนังสือท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
CIM-7-02 ขั้นตอนการด าเนินงานในการพิจารณา ต าราหรือหนังสือโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัย
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แต่งตั้ง 
CIM-7-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าราหรือหนังสือโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัย

แต่งตั้ง 
CIM-7-04 สรุปจ านวนผลงานวิชาการ/ต ารา/หนังสือ แยกเป็นรายป ี
CIM-7-05 สรุปผลการประเมินต ารา ประจ าปี 2555 
CIM-7-06 เอกสารต ารา พร้อมหลักฐานการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1) กฏการประยุกต์ขั้นสูงของกลศาสตร์ดิน (PRINCIPLES AND ADVANCED 
APPLICATIONS OF SOIL MECHANICS) 

2) ฟิสกส์ 1 (ภาคปฏิบัต)ิ PHYSIC 1 (lABORATORY) 
3) การบัญชีต้นทุน (COST ACCOUNTING) 

 
 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.   เพิ่มจ านวนต าราวิชาการ 1.   ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณและผู้มีความรู้เพื่อ

แนะน าในการจัดท าต าราที่มีคุณภาพ 
 

 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ดี(ถ้ามี) นวัตกรรม(ถ้ามี) 
1.  ควรมีการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้

ต่างๆ เพื่อน าความรู้ไปเป็นข้อมูลในการประกอบการ
จัดท าต าราทางวิชาการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

42 

ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 8  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมา ใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอนและ/หรือการวิจัย (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 

 ร้อยละของการน าความรู้และประสบการณ์จากการ   
 ให้บริการวิชาการมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

= 

จ านวนโครงการฯ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีน ามาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

100 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ี
สภาสถาบันอนุมัติ 

 
 คะแนนท่ีได้ = ร้อยละของการน าความรู้ฯ จากการให้บริการวิชาการมาใช้พัฒนาการ

เรียนการสอน 
 
 5 

ร้อยละของการน าความรู้ฯ จากการให้บริการวิชาการฯ ท่ีก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

 
 
ผลการด าเนินงาน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ
แก่ชุมชน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 นโยบายการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมและบริการ
ชุมชน กลยุทธ์ที่ 3 บริการวิชาการและถ่ ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชน และชี้น าสังคม (แผนกลยุทธ์ พ .ศ. 2555-
2559) โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและวิจัยก ากับดูแลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ โดยก าหนดให้
หน่วยงานต่างๆ มีการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ร่วมกันพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการ พัฒนาความรู้ 
ตลอดจนสร้างความเข้ มแข็งต่อชุมชน และน าความรู้จากประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ในปีการศึกษา 2553-2555 วิทยาลัย ฯ มีจ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีได้รับการอนุมัติตามแผน
จากสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด จ านวน 23 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการบริการวิ ชาการท่ีน ามาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอน จ านวน 10 โครงการ โครงการบริการวิชาการ ที่น าผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการวิจัย  จ านวน 1 โครงการ รวมทั้งหมด 11 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
47.83 (11÷23)×100 ผลการด าเนินงานคิดเป็นคะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 

 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 
เมื่อใช้

บัญญัติไตรยางค์ 
เทียบ ร้อยละ  

30 = 5 

ระดับ 
คุณภาพ 

ต้ังต้ัง 
ตัวหาร 

 

X 100 ผลลัพธ ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ 

11 
23 

 

X 100 47.83 5 ดีมาก 
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ข้อมูลพื้นฐาน ปีประเมิน จ านวน 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัต ิ

2553 7 
2554 5 
2555 11 

ข้อมูล 3 ปี 23 

2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีพัฒนาเฉพาะกับการเรียน
การสอน 

2553 0 
2554 2 
2555 8 

ข้อมูล 3 ปี 10 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีพัฒนาเฉพาะกับการวิจัย 

2553 0 
2554 0  
2555 1 

ข้อมูล 3 ปี 1 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ีพัฒนากับท้ังการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

2553 0 
2554 0 
2555 0 

ข้อมูล 3 ปี 0 

5. รวมจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่พัฒนากับท้ังการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

2553 0 
2554 2 
2555 9 

ข้อมูล 3 ปี 11 

6. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย (5÷1)×100 

2553 0 
2554 40.00 
2555 90.91 

ข้อมูล 3 ปี 47.83 
 
ปีการศึกษา 2553 
โครงการกิจกรรมบริการทางวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาเฉพาะกับการเรียนการสอน 

ชื่อโครงการบริการวิชาการ รายวิชาท่ีพัฒนา หัวข้อ/รายละเอียด 

- - - 

โครงการบริการทางวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาเฉพาะกับการวิจัย 
ชื่อโครงการบริการวิชาการ ปี่ที่จัดโครงการ

บริการวิชาการ 
ชื่อโครงการวิจัย 

- - - 

โครงการบริการทางวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ชื่อโครงการบริการ

วิชาการ 
ปี่ที่จัดโครงการ
บริการวิชาการ 

รายวิชาท่ีพัฒนา หัวข้อ/
รายละเอียด 

ชื่อโครงการวิจัย 

- - - - - 
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ปีการศึกษา 2554 
โครงการกิจกรรมบริการทางวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาเฉพาะกับการเรียนการสอน 

ชื่อโครงการบริการวิชาการ รายวิชาท่ีพัฒนา หัวข้อ/รายละเอียด 
1. โครงการค่ายนักบัญชีรุ่นเยาว ์ครั้งท่ี 2 - รหัส 05-114-404 

- ช่ือวิชา การใช้
คอมพิวเตอร์ใน
งานสอบบัญช ี
- ภาคการศึกษาที่ 2 
- ปีการศึกษา 2554  
- บช.บ  
- สัปดาห์ที่ 10 
 

- ประเด็น บุคลิกนักบัญช ีเพื่อความก้าวหน้าใน
อาชีพ       
- หัวข้อ เทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
สอบบัญช ี          
- อาจารย์ผู้สอน นางกมลนันท์  ชีวรัตนาโชต ิ

 

2. โครงการค่ายภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวนั 
ส าหรับนักเรียนและเยาวชนในท้องถิ่น ครั้งท่ี 2 

- รหัส 01-014-014  
- ช่ือวิชา 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
อาชีพ                  
- ภาคการศึกษาที ่1  
- ปีการศึกษา 2555  
- บธ.บ การจัดการ      
- สัปดาห์ที่ 1-2  

- ประเด็น การน าส านวนภาษาเรื่องต่าง ๆ มา
ปรับใช้กับการสนทนาทางโทรศัพท ์

- หัวข้อ การสนทนาทางโทรศัพท์ 
- อาจารย์ผู้สอน นางสาวดวงพร  โสมสุข 
 
 
 

โครงการบริการทางวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาเฉพาะกับการวิจัย 

ชื่อโครงการบริการวิชาการ 
ปีที่จัดโครงการ
บริการวิชาการ 

ชื่อโครงการวิจัย 

- - - 

โครงการบริการทางวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ชื่อโครงการบริการ

วิชาการ 
ปีที่จัดโครงการ
บริการวิชาการ 

รายวิชาท่ีพัฒนา หัวข้อ/
รายละเอียด 

ชื่อโครงการวิจัย 

- - - - - 
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ปีการศึกษา 2555 
โครงการกิจกรรมบริการทางวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาเฉพาะกับการเรียนการสอน 

ชื่อโครงการบริการวิชาการ รายวิชาท่ีพัฒนา หัวข้อ/รายละเอียด 
1. โครงการค่ายนักบัญชีรุ่นเยาว ์ครั้งท่ี 3 - รหัส 05-113-303 

- ช่ือวิชา การ
ตรวจสอบภายใน 
- ภาคการศึกษาที่ 2 
- ปีการศึกษา 2555 
- บช.บ. 
- สัปดาห์ที่ 11  

- ประเด็น เทคนิคการเขียนรายงานการ
ตรวจสอบ 
- หัวข้อ การรายงานผลการตรวจสอบและการ
ติดตาผล 
- อาจารย์ผู้สอน นางสาวอาภรณ์  แกล้วทนงค ์

2. โครงการค่ายภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน
ส าหรับนักเรียนและเยาวชนในท้องถิ่น ครั้งท่ี 3 

- รหัส 01-014-013 
- ช่ือวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาบันเทิง 
- ภาคการศึกษาที่ 2 
- ปีการศึกษา 2555 
- บธ.บ. การจัดการ       
- สัปดาห์ที่ 15 

- ประเด็น การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูล 
- หัวข้อ สุภาษิต/ส านวนภาษาอังกฤษ 
(Idioms) 
- อาจารย์ผู้สอน นางสาวดวงพร  โสมสุข 
 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน
ขั้นพื้นฐาน 

- รหัส 01-024-109 
- ช่ือวิชา ปฏิบัติการ
ฟิสิกส์1 ส าหรับ
วิศวกร 
- ภาคการศึกษาที่ 1 
- ปีการศึกษา 2555 
- วศ.บ. ไฟฟ้า  
- สัปดาห์ที่ 11 

- ประเด็น การน าตัวเลขท่ีได้จากการทดลองมา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตลอดจนการวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลต่าง  ๆ
- หัวข้อ การวัดและความคลาดเคลื่อนของการ
วัด 
- อาจารย์ผู้สอน นางสาวมริสา  ไกรนรา 
 

4. โครงการพี่สอนน้องอ่าน พ่ีอ่านให้น้องฟัง - รหัส 01-014-001 
-ช่ือวิชา ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร 
- ภาคการศึกษาที่ 2  
- ปีการศึกษา 2555 
- บช.บ. 
- สัปดาห์ที่ 3 

- ประเด็น เทคนิคการอ่านประเภทต่าง ๆ 
- หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน และ
ประเภทของการอ่าน 
- อาจารย์ผู้สอน นางภิริญาภรณ์  ชูนิ่ม 
 

5. โครงการส่งเสรมิการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบอาชีพให้บริการและการ
ท่องเที่ยว 

- รหัส 01-014-008 
- ช่ือวิชาสนทนา
ภาษาอังกฤษ 
- ภาคการศึกษาที่ 3  
- ปีการศึกษา 2555 
- บธ.บ. การจัดการ 
- สัปดาห์ที่ 2 และ 4 

- ประเด็น การสนทนาทางโทรศัพท์ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
- หัวข้อ 1. ค าศัพท์และส านวนท่ีใช้ในการสนทนา
ทางโทรศัพท์ 
          2. ค าศัพท์และส านวนท่ีใช้ในการจอง
ห้องพัก 
- อาจารย์ผู้สอน นางสาวจริญญา  ศรีมณ ี
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ชื่อโครงการบริการวิชาการ รายวิชาท่ีพัฒนา หัวข้อ/รายละเอียด 
6. โครงการการใช้งานโปรแกรม LMS - รหัส 05-411-413 

- ช่ือวิชา โครงงาน
ระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ 
- ภาคการศึกษาที่ 2 
- ปีการศึกษา 2555 
- บธ.บ. ระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ 
- ทุกสัปดาห ์

- ประเด็น การให้ค าปรึกษากับนักศึกษาในการ
จัดท าปริญญานิพนธ์ เรื่อง การ์ตูนแอนิเมช่ัน
เรื่อง วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
- หัวข้อ ขั้นตอนการสร้างการ์ตูนเอนิเมชัน่ 
- อาจารย์ผู้สอน นางอารีรัตน์  ชูพันธ ์

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าสื่อการ
สอนทางไกล 

- รหัส 04-500-101 
- ช่ือวิชา การ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
- ภาคการศึกษาที่ 1  
- ปีการศึกษา 2555 
- วศ.บ. ไฟฟ้า 
- ทุกสัปดาห ์

- ประเด็น พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่
สามารถเข้าไปดูและศึกษาบทเรียนได้ทุก
สถานท่ี       
- กิจกรรม ให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาบทเรียน 
แบบฝึกหัดจากการท าสื่อการสอนทางไกลการ
รายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล  
- อาจารย์ผู้สอน นางสาวมรกต  การด ี

 
8. โครงการอบรมอาชีพเสริมการนวดแผนไทย - รหัส 01-021-007 

- ช่ือวิชา วัฒนธรรม
และขนบประเพณี
ภาคใต ้
- ภาคการศึกษาที่ 3 
- ปีการศึกษา 2555 
-บช.บ. 
-สัปดาห์ที่ 14 

- ประเด็น นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
อบรมอาชีพเสริมการนวดแผนไทยและร่วมวาง
แผนการน าเสนอการจัดกิจกรรม สังเคราะห์ผล
การศึกษา 
- หัวข้อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ของ
ภาคใต ้
- อาจารย์ผูส้อน นางภิริญาภรณ์ ชูนิ่ม 
 

โครงการบริการทางวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาเฉพาะกับการวิจัย 
ชื่อโครงการบริการวิชาการ ปีที่จัดโครงการ

บริการวิชาการ 
ชื่อโครงการวิจัย 

โครงการการวางระบบบัญชีครัวเรือน ต.ท้องเนียน 
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 

54 
 

- ประเด็น การให้ความรู้ในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนและศึกษาทัศนคติ อีกทั้งยังศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีครัวเรือน
ของประชาชน ต.ท้องเนียน อ.ขนอม  
จ.นครศรีธรรมราช 
- ช่ือโครงการวิจัย การบัญชีครัวเรือนของ
ประชาชน ต.ท้องเนียน อ.ขนอม  
จ.นครศรีธรรมราช 
-ช่ือผู้วิจัย  นางสาวจิราภา  ชาลาธราวัฒน์ 
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โครงการบริการทางวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนากับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ชื่อโครงการบริการ

วิชาการ 
ปีที่จัดโครงการ
บริการวิชาการ 

รายวิชาท่ีพัฒนา หัวข้อ/
รายละเอียด 

ชื่อโครงการวิจัย 

- - - - - 

 
รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CIM-08-01 สรุปจ านวนโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการวิทยาลัย ฯ ปีการศึกษา 
2553-2555 (แยกเป็นรายปี) 

CIM-08-02 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2553-2556 
CIM-08-03 แผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2554-2557 
CIM-08-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ และหัวหน้าโครงการบริการ

วิชาการ 
CIM-08-05 หลักฐานประกอบโครงการกิจกรรมบริการทางวิชาการทีน่ ามาใช้ในการพัฒนากับการเรียนการ

สอน  
- รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2553-2555 

CIM-08-06 หลักฐานประกอบโครงการกิจกรรมบริการทางวิชาการทีน่ ามาใช้ในการพัฒนากับการวิจัย 
- รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2553-2555 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการเกือบทุกโครงการ

มีการน ามาใช้ในการพัฒนากับการเรียนการสอน 
1. สนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีการพัฒนา

ทักษะการบริการวิชาการ โดยมีการฝึกอบรม สัมมนา 
ประชุมอย่างสม่ าเสมอ 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. โครงการบริการวิชาการมีการน ามาใช้ในการพัฒนากับ

การวิจัย และทั้งกับการเรียนการสอนและการวิจัยน้อย
มาก 

1. แผนกงานบริการวิชาการจัดการอบรมการจัดการความรู้
ช้ีแนะแนวทางการจัดและด าเนินโครงการบริการวิชาการ
รวมถึงการน าประสบการณ์ความรู้จากโครงการบริการ
วิชาการมาปรับใช้กับการวิจัย และและทั้งกับการเรียน
การสอนและการวจิัยแก่บุคลากรของวิทยาลัย ฯ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ) 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 

หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 5 5 ดีมาก 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสภา
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงานด้านบริการ
วิชาการแก่ชุมชน มีการก าหนดให้มีการบริการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน มีการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย คือ 
กลยุทธ์ที่ 13 บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งสู่ชุมชนและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง โดย
มอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานด้านบริการวิชาการ มีการสนับสนุนเงิ นทุนในด้าน
โครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย มีการ
ด าเนินการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน โดย
มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 13 บริการวิชาการและถ่ายทอ ดองค์
ความรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนและพัฒนาสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มี
การก าหนดชุมชนเป้าหมายของวิทยาลัยฯ อย่างชัดเจน คือ 
ชุมชนในกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ้าน
คลองเหลง โดยวิทยาลัยมีการจัดโครงการบ ริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องและมีความหลากหลายตามความต้องการของชุมชน 
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเน้นการมี
ส่วนร่วมของ ผู้รับบริการวิชาการ  ผ่านกระบวนการต่างๆ  เช่น 
การส ารวจความต้องการ การร่วมด าเนินกิจกรรม เป็นต้น โดยปี
การศึกษา 2555 มีโครงการ บริการวิชาการที่เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการการใช้
งานโปรแกรม LMS (Learning Management Systems) 

      การด าเนินโครงการบริการวิชาการมีการด าเนินงานตาม
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมและการบูรณา
การ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน Srivijaya PM 05 "การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม " มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานบริการ
วิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน ตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) รายละเอียดดังนี้ 

      (Plan) มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่ได้จากการ
ส ารวจความต้องการของชุมชน ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
วิทยาลัย ฯ และมหาวิทยาลัย  

      (Do) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีตัวแทน
ของหน่วยงานต่างๆ ในวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินโครงการบริการ
วิชาการ และมีการด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนด  

       (Check) เมือ่เสร็จสิ้นโครงการ คณะกรรมการด าเนินงาน 
มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด มีการจัดท า
รายงานสรุปโครงการและประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน
โครงการ มีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนปัจจัยแห่ง
ส าเร็จในการด าเนินโครงการ และหลังจากการด าเนินโครงการมี
การติดตามประเมินผลกระทบและประโยชน์ของโครงการฯ  

       (Act) ผลจากการด าเนินโครงการ คณะกรรมการน าผล
การประเมินโครงการมาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค เพื่อหา
แนวทางพัฒนาโครงการ น าสู่การปรับปรุงแก้ไข  โครงการ
บริการวิชาการ ในปีต่อไป 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80       ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
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การจัดการ มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตาม แผนปฏิบัติ

การประจ าปี จ านวน 1 โครงการ ได้แก่  

 1) โครงการการใช้งานโปรแกรม LMS (Learning 
Management Systems) ซึ่งได้ด าเนินการไปเมื่อวันที่ 3-4 
สิงหาคม 2555 ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ ไว้
จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คนและ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผล
การด าเนินพบว่า จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 32 คนความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 93.75 ซึ่งจากคะแน น
ประเมินการจัดโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เข้าร่วมอบรม และโครงการบรรลุเป้าหมาย 

 จากจ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมจ านวน 1 
โครงการ บรรลุเป้าหมายตามแผนจ านวน 1 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 100 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และ
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 จากรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลส าเร็จของ
โครงก ารบริการทางวิชาการปีการศึกษา 2555 โดยใช้
แบบฟอร์มติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 
และการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย พบว่า ผู้เข้ารับบริการวิชาการ
ได้มีการน าความรู้ที่ได้ไปจัดการเรี ยนการสอนผ่านระบบสื่อ
ออนไลน์ จัดท าสื่อสารสอนต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ และน า
ความรู้ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนและถ่ายถอดให้กับเพื่อนร่วมงานทั้งใน
และนอกหน่วยงาน ยกตัวอย่าง เช่น  นางนันทนา  สังข์ทอง ซึ่ง
เป็นครูผู้ฝึกสอนในโรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองเหลง อ .ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการโครงการการ
ใช้งานโปรแกรม LMS (Learning Management Systems) 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ หลังจากการอบรม
ทันที โดยการน าไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิตและ
อาชีพการงานในปัจจุบันรวมไปถึงขยายผลองค์ความรู้เป็นองค์
ความรู้ใหม่ ให้บริการให้ค าปรึกษาแก่เพื่อนครูด้วยกัน ไปสร้าง
สื่อการสอนไว้ใช้เองและพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการของ
ตัวเองได้ อีกทั้งยังได้สอนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ   
ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และได้ส่งนักเรียนเข้า
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แข่งขันกิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิก 
ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช 
เขต 4 ประจ าปีการศึกษา 2555 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง 
โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

 ผลจากการติดตามโดยใช้แบบประเมินผลส าเร็จของ
โครงการและวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย พบว่า ผู้เข้ารับการ
บริการวิชาการได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน อย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง  มีการถ่ายทอดความรู้ ทั้งในระหว่าง
บุคคลและหน่วยงาน  และยังสามารถถ่ายทอดความรู้ไป ยัง
บุคลากรอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน อีกทั้ง
หน่วยงานได้ส่ง นักเรียนเข้าแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญเงินใน
กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ซึ่งเป็น
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรร มราช 
เขต 4 ประจ าปีการศึกษา 2555 และ นอกจากนั้นผลจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ส่งผลท าให้บุคลากรของหน่วยงานมีความรัก ความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน ท าให้องค์กรมีความเข้มแข็ง 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือ
ชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

     จากการที่ผู้รับบริการได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาสื่อการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ ส่งผลให้อาจารย์
และนักศึกษาหน่วยงานดังกล่าวได้รับรางวัลเหรียญเงินใน
กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ซึ่งเป็น
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช 
เขต 4 ประจ าปีการศึกษา 2555 ท าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
หน่วยงานในพื้นที่ข้างเคียงเพื่อเข้ามาศึกษาดูงานอย่างสม่ าเสมอ 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CIM-09-01 สรุปจ านวนโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553-
2555 (แยกเป็นรายปี) 

CIM-09-02 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2553-2556 
CIM-09-03 แผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2554-2557 
CIM-09-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการการใช้งานโปรแกรม LMS (Learning 

Management Systems)  
CIM-09-05 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการการใช้งานโปรแกรม LMS (Learning 

Management Systems) 
CIM-09-06 รายงานผลการด าเนินงานโครงการการใช้งานโปรแกรม LMS (Learning Management 

Systems) (FM 05-07) 
CIM-09-07 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการการใช้งานโปรแกรม LMS (Learning Management 

Systems) (FM 05-06) 
CIM-09-08 ภาพถ่ายเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
CIM-09-09 ประกาศนียบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการจัดโครงการบริการวิชาการตรงตามความต้องการ

ของชุมชน 
1. เพิ่มความหลากหลายของโครงการบริการวิชาการตาม

ความต้องการของชุมชน 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการบางโครงการ

ขาดความต่อเนื่อง 
1. แผนกงานบริการวิชาการช้ีแนะผู้จัดท าโครงการ/

กิจกรรม การบริการวิชาการให้เห็นถึงความส าคัญของ
โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการแต่ละโครงการ 
เพื่อให้ผู้ที่จัดท าโครงการนั้น ๆ จัดท าต่อในปีต่อๆไป 

2. การสร้างเครือข่ายบริการวิชาการยังมีน้อย 2. สรรหาเครือข่ายบริการวิชาการเพิ่มเติม 
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ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ) 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 

หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 5 5.00 ดีมาก 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)      วิทยาลัยฯ ได้มีการส่งเสริ มและสนับสนุนการด าเนินงาน

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  โดยสภามหาวิทยาลัยได้ก าหนด
นโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายที่ 5 ด้าน
พัฒนาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ในส่วนของวิทยาลัยฯได้มอบหมายให้ฝ่าย พัฒนานักศึกษา โดย
แผนกงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเป็นผู้
ประสานงานหลักในการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้งประสานงานกับแผนกงานภายใน
วิทยาลัยฯ รวมทั้งสโมสรนักศึกษาเพื่อจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี (Plan) ภายใต้การก ากับดูแลของ
ผู้บังคับบัญชาฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาลัยฯ 
     (DO) การปฏิบัติ  หลังจากก าหนดแผนการด าเนินงานแล้ว
วิทยาลัยฯมีการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ในปีการศึกษา 
2555 ได้ด าเนินงานโครงการ12 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 
12 โครงการ ในการจัดโครงการผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็น
ผู้จัดท าข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อ
ขออนุมัติจัดโครงการและเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ ก่อนการด าเนินงานคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งจะท าการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและลงมือ
ปฏิบัติงานตามก าหนดการจัดโครงการ     
   (Check) การตรวจสอบผลการด าเนินงาน  หลังเสร็จสิ้นการ
ด าเนินงานจะมี การตรวจสอบผลการด าเนินงาน โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการ 
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
   (Action) การปรับปรุงแก้ไข   เมื่อการด าเนินงานเสร็จสิ้น
ผู้รับผิดชอบโครงการจะสรุปผลการประเมินแล้วน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของคณะกรรมก ารในแต่ละกิจกรรม (งานท่ีมอบหมายตามข้อ
ค าถามในแบบประเมิน ) เพื่อพิจารณาและเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป และได้จัดท ารายงานสรุปผล
ทุกโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปีเสนอ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 
80 

     ตามแผนการด าเนินงานส่งเสริมและสนับส นุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม วิทยาลัยฯ และสโมสรนักศึกษ าได้ด าเนินงาน
โครงการตามแผนในข้อ 1. จ านวน 12 โครงการ พบว่าบรรลุ
เป้าหมายตามแผน จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
ประกอบด้วย 
  1. โครงการสืบสานวันส าคัญทางศาสนา  
  2. โครงการศิลปวัฒนธรรมย้อนยุค ครั้งท่ี 5 
  3. โครงการวันไหว้ครู  
  4. โครงการท าบุญหอพัก  
  5. โครงการวันแม่แห่งชาติ  
  6. โครงการลอยกระทง 
  7. โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
  8. โครงการสาทรเดือนสิบ  
  9. โครงการสืบสานวันส าคัญทางศาสนา (แห่ผ้าขึ้นธาตุ
นานาชาติ) 
 10. โครงการอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย
นักศึกษา  
 11. โครงการสืบทอดประเพณีสักการะเจดีย์ปะการังเขาธาตุ
วัดจันทน์ธาตุทาราม 
 12. โครงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน 
 

3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง      จากแผนการด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2555 และเอกสารแสดงการ
จัดสรรงบประมาณประจ าปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2556 
จะเห็นว่า วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
เพื่อสืบทอดประเพณีที่ส าคัญ ดังนี้ 
    1. โครงการสืบสานวันส า คัญทางศาสนา ปีการศึกษา 2555
ด าเนินการเป็นครั้งที่ 3  
    2. โครงการ ศิลปวัฒนธรรมย้อนยุค ปีการศึกษา 2555 
ด าเนินการเป็นครั้งที่ 5 
   3. โครงการวันไหว้ครู ด าเนินการต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี 
   4. โครงการลอยกระทง ด าเนินการต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี 
   5. โครงการวันพ่อแห่งชาติ ด าเนินการต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี 
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
   6. โครงการสาทรเดือนสิบ ด าเนินการต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี 
   7. โครงการอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย
นักศึกษา ปีการศึกษา 2555 ด าเนินการเป็นครั้งที่ 2 
 

4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/
ภายนอก 

     หลัง จาก การจัดโครงการ /กิจกรรมตามแผนฯครบทุก
โครงการ  วิทยาลัยฯ ได้ติดตามประเมินผลการก่อให้เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน /ภายนอก โดยการ
จัดท าแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมโครงการได้มาด้วย
การสุ่มแบบเจาะจง ค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของยามาเน่ วิเ คราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย ) ผล
ปรากฏว่า 

   1. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน คือท าให้
นักศึกษาและบุคลากรได้ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรม
ประเพณีไทยช่วยจรรโลงสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทย       

  2. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายนอกคือ   
ชุมชนเห็นความส าคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีได้มีส่วนร่วม
สืบทอดศาสนาเช่น ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ท าบุญตักบาตร 
ฟังเทศน์ในวนัส าคัญของศาสนาพุทธ ส่วนมุสลิม ไปละหมาดใน
มัสยิดชุมชนทุกวันศุกร์ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ การด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมส่งผลให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  จ านวน 2 คนคือ 
  1. นายธีระศักดิ์  ปภาพันธ์ุ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
  2. นายจิรฉัตร  วงศ์ประภารัตน์  สาขาบริหารธุรกิจ  
มีความประพฤติท่ีดี มีความสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ ท า
คุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม  เป็นผู้น านักศึกษาในต าแหน่ง
นายกสโมสรนักศึกษา รับอาสาน าเพื่อนนักศึกษาท ากิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านอาสาพัฒนา
และบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น จากลักษณะพฤติกรรมดังกล่าว 
ส่งผลท าให้ได้รับการยกย่องให้ได้รับ กิตติบัตร ว่ามีความ
ประพฤติดี จาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์  
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รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
CIM-10-1-01 นโยบายสภามหาวิทยาลัยด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
CIM-10-1-02 เอกสารจดัสรรงบประมาณประจ าปี 2553-2556 
CIM-10-1-03 ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม  
CIM-10-1-04 แผนการด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 

2555  
CIM-10-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  วาระการประชุมการพิจารณารายงานสรุปผล

การด าเนินงานโครงการตามแผนการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
CIM-10-2-01 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนการด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  2555 
CIM-10-3-01 รายงานสรปุผลการด าเนินงานโครงการตามแผนการด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม  ประจ าปีการศึกษา 2553 -2555 
CIM-10-4-01 รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนท่ีก่อให้เกิดประโยชน์และการสร้างคุณค่าต่อ

ชุมชนภายใน/ภายนอก ประจ าปีการศึกษา 2555 
CIM-10-5-01 กิตติบัตรและภาพถ่ายนกัศึกษาที่ได้รับรางวัล 
CIM-10-5-02 ค าสั่งแต่งตั้งนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีกิจกรรม/โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ท่ีร่วมมือกับท้องถิ่นดังจะเห็นได้จากโครงการ
และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละป ี
 

2. ควรจัดท าข้อตกลงความร่วมมือด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม กับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อวางแผน
ร่วมมือกันท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

2. มีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมและจัดโครงการด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

2. ควรมีแผนงานท่ีรองรับนโยบายอย่างชัดเจน 

  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรใช้ประโยชน์จากกิจกรรม/โครงการทางด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  

1. ควรวางแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยมีการก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากกิจกรรม/
โครงการทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. การก าหนดเป้าหมายและทิศทางการด าเนินกิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการในระดับวิทยาลัยที่ก าหนด
เป้าหมายและทิศทางการด าเนินงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเต็มเวลาคอย
ประสานงานและท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินงานด้าน
ธุรการ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ) 
 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 5 5 ดีมาก 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก่อให้เกิด

วัฒนธรรมที่ด ี
วิทยาลัยฯ มีการก าหนดให้บุคลากรและนักศึกษา ได้มีส่วน

ร่วมในการด าเนินกิจกรรม 5 ส  อย่างต่อเนื่อง จนก่อให้เกิดเป็น
วัฒนธรรม ที่ดีใน การปฏิบัติตามหลั ก 5ส ตั้งแต่สะสาง สะดวก 
สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย โดยเฉพาะบุคลากรมีการ
ก าหนดพื้นที่รับผิดชอบชัดเจน จน ท าให้เกิดบรรยากาศที่ดี ห้อง
ท างาน  ห้องเรียน ตลอดจนห้องปฏิบัติการ สะอาด จัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์อย่างเป็นระบบ บุคลากรและนักศึกษามี ความสะดวกและ
เกิดแรงบันดาลใจในการท างานและการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากน้ี วิทยาลัยฯยังด าเนินการจัดกิจกรรมที่ให้บุคลากร มีส่วน
ร่วมในการด าเนินโครงการ /กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม เช่น 

1. โครงการศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ย้อนยุค ซึ่งมีกิจกรรม
ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 (ปี2555) ลักษณะของการจัดกิจกรรมได้
ก าหนดให้นักศึกษาและบุคลากรในแต่ละหลักสูตรร่วมออกร้านจัด
น าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองในลักษณะจ าลองแบบงานวัดในชนบทเป็น
แนวทางในการด าเนินกิจกรรม ก าหนดให้มีการแต่งกายด้วยผ้า
ไทย  มีการจัดสัมม นาเชิงวิชาการด้านหนังตะลุงและจัดแสดง
มหรสพท่ีแสดงออกเชิงวัฒนธรรมหนังตะลุงและมโนราห์  จัดแข่ง
นกกรงหัวจุก  การจัดโครงการนี้วิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้
ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น ซึ่ง
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการมีส่วนร่วมเผยแพร่และอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นโดยนักศึกษาและบุคลากร
ภายในร่วมทุกข้ันตอน 
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2. โครงการ ไหว้ครูในแต่ละปีการศึกษาวิทยาลัยฯ จะ

สนับสนุนให้นักศึกษาท่ีเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษานั้นๆ เป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมไหว้ครูทุกปี ซึ่ง
ถือเป็น แบบอย่างท่ีดี ในการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบา
อาจารย์ อันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของคนไทย  

3.  โครงการสืบทอดประเพณีสักการะเจดีย์ปะการังเขาธาตุ 
วัดจันทน์ธาตุทาราม เป็นอีกโครงการหนึ่งท่ีนักศึกษาและบุคลากร
ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และสืบทอดประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นและสืบสานวันส าคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชาโลก ) โดย
การจัดกิจกรรมร่วมกับท้องถิ่น ในโครงการประกอบไปด้วย
กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุเจดีย์ปะการังเขาธาตุ กิจกรรมจัดแสดง
นิทรรศการ กิจกรรมแสดงมหรสพเพื่อสักการะและถวายเป็นพุทธ
บูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชา  

วิทยาลัยฯ มีส่วนรับผิดชอบในการจัดขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
และจัดนิทรรศการซึ่งได้จัดแสดงเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาและประวัติ
ของเจดีย์ปะการังเขาธาตุ  ในส่วนขบวนแห่ผ้าประกอบไปด้วยผ้า
พระบฏซึ่งแต่ละคนจะช่วยกันถือโดยมีขบวนร ากลองยาวน าซึ่งจัด
แสดงโดยนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ  

4. โครงการกิจกรรมวันเด็ก วิทยาลัยฯ ด าเนินการร่วมกับ
กลุ่มพลังมวลชนในท้องถิ่นทุกภาคส่วน ซึ่งในส่วนท่ีวิทยาลัยฯ 
รับผิดชอบหลักคือการเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ีในการจัดงาน
และจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งการจัดกิจกรรมกลางแจ้งวิทยาลัยได้
มอบหมายให้สโมสรนักศึกษาเป็นผู้ประสานงานหลักภายใต้การให้
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ซึ่งนักศึกษาได้จัด
กิจกรรมออกเป็นฐานกิจกรรมเพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วน
ร่วมในการแสดงออกนับเป็นแบบอย่างท่ีดีในการให้ความส าคัญแก่
เด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้เด็กได้มีความกล้าแสด งออก ได้
ศึกษาหาความรู้ทางด้านวิชาการต่างๆ ร่วมกับ พี่ๆ ในรั้ววิทยาลัยฯ 

      5. โครงการสืบสานบุญสารทเดือนสิบ เป็นแบบอย่างทีดีใน
การสืบทอดประเพณีที่ส าคัญของชาวภาคใต้ในการที่จะระลึกถึง
บรรพบุรุษ รวมถึงบุคลากร และนักศึกษาได้รู้ขั้นตอนการท า
พิธีกรรมทางศาสนา และสา มารถเป็นแบบอย่างท่ีดีงามของสังคม
ได้  
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2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี 

สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย ์

      วิทยาลัยฯ มีอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแต่ง
อย่างมีความสุนทรีย์  สอดคล้องกับธรรมชาติมีการ ก าหนดให้ทุก
ส่วนงานจัดกิจกรรม 5ส ตลอดทั้งปีเป็นประจ าทุกปี  (ก าหนดไว้ใน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ศรีวิชัย QA)มีการจัดท า
แผนปฏิบัติงานท าความสะอาดของ พนักงานท าความสะอาด ของ
วิทยาลัยฯและก าหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยมี
การจัดจ้างพนักงาน ท าความสะอาด  พนักงาน รักษาความ
ปลอดภัยจุดเข้า –  ออกวิทยาลัยฯและมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย (ถังดับเพลิงประจ าอาคาร) 
 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้อง
กับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

วิทยาลัยฯมีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม
สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยมีการจัด
จ้างพนักงานดูแลสภาพแวดล้อม  ตัดแต่งต้นไม้ สนามหญ้าและ
สวนหย่อมบริเวณรอบ  ๆ อาคาร เน้นการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี เพื่อความร่มรื่น และ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การท างาน
และการพักผ่อนส าหรับนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป   

 
4. การจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อ

และส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสม่ าเสมอ 

วิทยาลัยฯ ได้ก าหนด สถานท่ี ในบริเวณโรงอาหารของ
วิทยาลัยฯไว้ส าหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ที่เป็นส่วนกลาง
ส าหรับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรโดยมีงานพัฒนา
นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอ บ  ภายในได้จัดให้มีอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจรรมดังนี้ 1)เวที 2)เครื่องขยายเสียง  3)ระบบ
ไฟแสงสว่าง  4)โต๊ะเก้าอ้ี และวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้เกี่ยวกับพิธีการ 
เช่น พาน แฟ้มรายงาน เป็นต้น 
นอกจากน้ีวทิยาลัยฯ ยังใช้สถานท่ีดังกล่าวจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่เอือ้และส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องตลอดทั้งปกีารศึกษา เช่น กิจกรรม
ปฐมนิเทศ กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมชวนน้องร้องเพลง  กิจกรรม
ประกวด  เฟรชช่ี เป็นต้น  
 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่
เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยฯ มีการส ารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและบุคลากรทุกภาคส่วนในวิทยาลัยฯ เกี่ ยวกับการ
ด าเนินงานด้าน พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ แยก ตาม
กลุ่มเป้าหมาย และประเด็นการพิจารณารายข้อ ได้ดัง นี ้                 
กลุ่มบุคลากร  
   1. ระดับความพึงพอใจในการมีส่วนร่มของบุคลากรในสถาบันท่ี
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.96  
    2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาด
ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์   มีระดับความพึง
พอใจเฉลี่ย 3.88    
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   3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   มีระดับ ความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.92 
   4. การจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและ
ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ  มี
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.77 
   5. ภาพรวมระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับประเด็นท่ี  
1- 4    เฉลี่ย  3.84   
กลุ่มนักศึกษา  

1. ระดับความพึงพอใจในการมีส่วนร่มของบุคลากรในสถาบันท่ี
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.83 

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูก
สุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์   มีระดับ ความพึง
พอใจเฉลี่ย 3.67         
   3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   มีระดับ ความพึงพอใจ
เฉลี่ย 3.71   

4. การจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและ
ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ          
มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.65 

 
 

ผลรวมการประเมินจากกลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่มแยกเป็นราย
ข้อ 
   1. ระดับความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน
ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.89  
   2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูก
สุขลักษณะ และ  ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  มีระดับ ความพึง
พอใจเฉลี่ย 3.77          
   3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.81   
   4. การจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและ
ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ มีระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ย 3.71    
    5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับ
ประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน    มี
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 3.80   

จากประเด็นการพิจารณาผลรวมการประเมินจาก
กลุ่มเป้าหมายทั้งสองกลุ่ม พบว่า ประเด็น การมีส่วนร่วม ของ
บุคลากรในสถาบันท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี มีระดับ ความพึง
พอใจมากสุด  รองลงมาคือ ประเด็นการปรับแต่งและรักษาภูมิ
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
ทัศน์ให้สวยงาม  สอดคล้องกับธ รรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  ส่วนประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจต่ าสุดคือ พื้นที่
และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ  ซึ่งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้
ประชุมหารือถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขได้ข้อสรุปดังนี้ 
   1. ปรับปรุงให้พื้นที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม 
   2. ทุกกิจกรรมที่มีการจัดควรมอบหมายหน้าท่ีให้บุคลากรและ
นักศึกษามีส่วนร่วมทุกครั้ง 
   3. ด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อที่หลากหลาย 
   4. เชิญชวนผู้จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้มาใช้สถานท่ี
อย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

ข้อมูล 2553 2554 2555 ผลการ
ด าเนินงาน 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับ  
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูก
สุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  
3. ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
4. การจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริม
ให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ (ไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

 
- 4.64 3.89 4.27 

- 3.62 3.77 3.70 

- 3.70 3.81 3.84 

- 3.70 3.71 3.71 

ค่าเฉลี่ยรวม - 3.92 3.80 3.88 
 
 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
CIM-11-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 5ส. ของวิทยาลัยฯ 
CIM-11-1-02 ภาพถ่ายการท ากิจกรรม 5ส. ของวิทยาลัยฯ 
CIM-11-1-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินติดตามการด าเนินกิจกรรม๕ส.ของวิทยาลัยฯ 
CIM-11-1-04 ผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส. ของวิทยาลัยฯ 
CIM-11-1-05 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนการด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  2555 
CIM-11-2-01 สัญญาจ้างเหมาบริการท าความสะอาด 
CIM-11-2-02 สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
CIM-11-2-03 ภาพถ่ายจุดติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารวิทยาลัยฯ 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

62 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
CIM-11-2-04 แผนปฏิบัติงานท าความสะอาดและดูแลสภาพแวดล้อม 
CIM-11-2-05 มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาลัยฯ 
CIM-11-3-01 ภาพถ่ายภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ 
CIM-11-3-02 สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลสภาพแวดล้อม 
CIM-11-4-01 ภาพถ่ายลานวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ 
CIM-11-4-02 ตารางการใช้ลานวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ 
CIM-11-4-03 ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมที่ใช้ลานวัฒนธรรม 
CIM-11-5-01 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาด้านพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ

ทางศิลปะและวัฒนธรรม 
CIM-11-5-02 รายงานการประชุมพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาด้าน

พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. วิทยาลัยฯมีการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีโดยการให้บุคลากร
นักศึกษามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
 

1. ส่งเสริมให้โครงการศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัยย้อนยุค และ
โครงการสืบทอดประเพณีสักการะเจดีย์ปะการังเขาธาตุให้
ต่อเนื่องทุกปี 

2. วิทยาลัยฯ มีสถานท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะเนื่องจากใช้
กิจกรรม ๕ส มาเป็นแนวทางปฏิบัต ิ
 

2. ส่งเสริมกิจกรรม ๕ส ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรม  
 

3. วิทยาลัยฯมีการจ้างพนักงานท าความสะอาดและรักษา
ความปลอดภัย 

3. พัฒนาทักษะของพนักงานท าความสะอาดและรักษา
ความปลอดภัยให้มีความช านาญในหน้าที่มากยิ่งขึน้ 
 

4. วิทยาลัยฯมีพื้นท่ีและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมให้นักศึกษา 

4. พัฒนาพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมให้มีความทันสมัยและเอื้อ
ต่อการจ้ดกิจกรรมมากยิ่งขึ้น 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  1. พัฒนาภูมิทศัน์ให้สวยงามอยู่ตลอดเพื่อเอื้อต่อนักศึกษา
ในการจัดท ากิจกรรม 

1. มีการดูแลภูมิทัศน์ให้สวยงามและปลอดภัยอยู่เสมอ 

2.ให้มีการตรวจเวรยามที่เข้มงวดมากขึ้น   2. ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจเช็คการ
เข้าและออกเวรยามให้เข้มงวดมากยิ่งข้ึน 
 

 
วิธีปฏิบัติทีด่/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ดี(ถ้ามี) นวัตกรรม(ถ้ามี) 
1.  พัฒนาแผนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 1.   น าระบบวงจรคุณภาพเดมมิ่ง(PDCA)มาใช้พัฒนา

แผนพัฒนาการปฏิบัติงาน 
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ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) 
 
เกณฑ์การประเมิน   

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการด าเนินงาน 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีการด าเนินงานตามภาระหน้าที่ ที่ได้ก าหนดใน
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ .ศ. 2548 คือ มีการก าหนดนโยบาย ก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน ออกระเบียบ ข้อบังคับ ก ากับติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ และด าเนินงานโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ด้าน ผลจากการด าเนินงานสภามหาวิทยาลัยมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนด ตามแบบฟอร์มการประเมินสภ ามหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแบบ
ประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว 

ในปีการศึกษา 2555 ผลการประเมินการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.16 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  

หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

มหาวิทยาลัย    
หมายเหตุ เป็นการประเมินในระดับสถาบัน คณะไม่ต้องประเมิน 
 

ข้อมูล 2553 2554 2555 ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบันใน 
5 ประเด็น ดังนี ้

    

- สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภารหน้าท่ี
ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 

    

- สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับ
นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

    

- สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้น
สังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

    

- สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

    

- สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล     
คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภา
สถาบันภาพรวม 
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รายการหลักฐาน 
 -  
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  

 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ดี(ถ้ามี) นวัตกรรม(ถ้ามี) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) 
 
เกณฑ์การประเมิน  
  ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการด าเนินงาน 

สภามหาวิทยาลัย ฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน ส านัก โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งออกเป็น 4 ชุด คือ (1)  ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี (2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยสนันสนุนและหน่วยการเรียนการสอน 
วิทยาเขตตรั ง (3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยการเรียนการสอน วิทยาเขตนครศรีศรีธรรมราช (4) 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยการเรียนการสอน สงขลา เพ่ือท าหน้าที่ในการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ โดยก าหนดกระบวนการไว้ในคู่มือการปฏิบั ติงาน 
Srivijaya PM 07 “การบริหารและการจัดการ ” ผลการประเมินคณะผู้บริหารฯ ได้มีการน าเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารับรองผลการประเมิน ฯ 

ปีการศึกษา 2553- 2555  ผลการประเมินการปฏิบั ติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหา รวิทยาลัย  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดกา ร โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยได้คะแนนเฉลี่ยผล
ประเมินทั้ง 5 ด้าน มีค่าเท่ากับ 3.27 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน อยู่ในระดับพอใช้ 

หน่วยงาน 
ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดย
คณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งต้ัง 

(คะแนนเต็ม 5) 
คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ 

3.27 3.27 พอใช้ 

หมายเหตุ ระดับมหาวิทยาลัย ประเมินอธิการบดี ระดับคณะ/วิทยาลัย ประเมินคณบด/ีผู้อ านวยการ 
 
 

ข้อมูล 2553 2554 2555 ผลการด าเนินงาน 
 ค่าคะแนนการประเมินผลผู้อ านวยการวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ                     
โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง 

2.94 3.64 3.22 3.27 

 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
CIM-13-01 เอกสารคู่มือการประกันคุณภาพศรีวิชัย QA  Srivijaya PM 07 “การบริหารและการจัดการ” 
CIM-13-02 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรือ่งหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี / ผู้อ านวยการ 
CIM-13-03 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับ

คณะ สถาบัน ส านัก 
CIM-13-04 สรุปผลประเมินปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของคณบดี / ผู้อ านวยการ ในหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปี 2553-2555 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
CIM-13-05 มติสภามหาวิทยาลัย วาระพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร

ระดับคณะ สถาบัน ส านัก ประจ าปี 2553-2555 (แยกเป็นรายป)ี 
CIM-13-06 มติสภามหาวิทยาลัย วาระเรื่อง พิจารณารายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของ

อธิการบดี ผู้บริหารระดับคณะ สถาบัน ส านัก ประจ าปี 2553-2555 (แยกเป็นรายป)ี 
CIM-13-07 เอกสารส าเนาหนังสือแจ้งผลการปฏิบัติงานของ คณบดี / ผู้อ านวยการ ไปยังคณะ สถาบัน 

ส านัก 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 1. ควรมีมาตรการควบคุมและส่งเสริมระบบการท างานใน

ทุกส่วนงานอย่างเป็นระบบ 
2. จัดมาตรการดูแลและแก้ไขปัญหาของระบบการบริหาร

จัดการ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดอย่างเร่งด่วน 
 

 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ดี(ถ้ามี) นวัตกรรม(ถ้ามี) 
- - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

67 

ตัวบ่งช้ีที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) 
 
เกณฑ์การประเมิน   
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2553-2555 ระดับคุณภาพอาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการจัดการ  
มีรายละเอียดดังนี้ 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี  จ านวน 5.5 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท  จ านวน  38.5 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก  จ านวน  3 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี   จ านวน  - คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท   จ านวน  1 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก  จ านวน  1 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี   จ านวน  - คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท   จ านวน  - คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก   จ านวน  - คน 
 
ได้ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 274 มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 152.50 คน ผล

การด าเนินการด้านการพัฒนาอาจารย์เท่ากับ 1.80 คิดเป็นคะแนนเท่ากับ 1.50 คะแนน ((1.80x 5)/6 = 
1.50) อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
 

หน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน ใช้

บัญญัติไตรยางค์เทียบ ค่า
ดัชนีคุณภาพอาจารย์ 6=5 

ระดับ 
คุณภาพ 

ต้ังต้ัง 
ตัวหาร 

 

ผลลัพธ ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ 

274 
152.50 

 

1.80 1.50 
ต้อง

ปรับปรุง 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

ปีการศึกษา 2553 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 52 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 50 
3.  จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี 14 
4.  จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท 34 
5.  จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2 
6.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 
7. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี - 
8. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 2 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

9. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก - 
10.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ - 
11. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี - 
12. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท - 
13. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก - 
14.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ - 
15. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี - 
16. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท - 
17. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก - 
18. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   3.85 
ปีการศึกษา 2554 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 51.5 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 49.5 
3.  จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี 11 
4.  จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท 36.5 
5.  จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2 
6.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 
7. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี - 
8. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 2 
9. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก - 
10.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ - 
11. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี - 
12. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท - 
13. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก - 
14.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ - 
15. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี - 
16. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท - 
17. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก - 
18. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   3.88 
ปีการศึกษา 2555 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 49 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 47 
3.  จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี 5.5 
4.  จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท 38.5 
5.  จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 
6.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 
7. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี - 
8. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 1 
9. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 1 
10.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ - 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

11. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี - 
12. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท - 
13. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก - 
14.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ - 
15. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี - 
16. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท - 
17. จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก - 
18. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   4.08 

 
ปีการศึกษา 2553 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รวม 

น้ าหนัก จ านวน รวม น้ าหนัก จ านวน รวม น้ าหนัก จ านวน รวม (คน) (นน.) 

อาจารย์ 0 14 0 2 34 68 5 2 10 50 78 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 - - 3 2 6 6 - - 2 6 
รองศาสตราจารย์ 3 - - 5 - - 8 - - - - 
ศาสตราจารย์ 6 - - 8 - - 10 - - - - 

รวม  14 -  36 74  2 10 52 84 
ดัชนี [นน./อ.]= 1.62 

 

ปีการศึกษา 2554 
วุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รวม 

น้ าหนัก จ านวน รวม น้ าหนัก จ านวน รวม น้ าหนัก จ านวน รวม (คน) (นน.) 

อาจารย์ 0 11 0 2 36.5 73 5 2 10 49.5 83 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 - - 3 2 6 6 - - 2 6 
รองศาสตราจารย์ 3 - - 5 - - 8 - - -  
ศาสตราจารย์ 6 - - 8 - - 10 - - -  

รวม  11 -  38.5 79  2 10 51.5 89 
ดัชนี [นน./อ.]= 1.73 

 

ปีการศึกษา 2555 
วุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม รวม 

น้ าหนัก จ านวน รวม น้ าหนัก จ านวน รวม น้ าหนัก จ านวน รวม (คน) (นน.) 

อาจารย์ 0 5.5 - 2 38.5 77 5 3 15 47 92 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 - - 3 1 3 6 1 6 2 9 
รองศาสตราจารย์ 3 - - 5 - - 8 - - - - 
ศาสตราจารย์ 6 - - 8 - - 10 - - - - 

รวม  5.5 -  39.5 80  4 21 49 101 
ดัชนี [นน./อ.]= 2.06 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

CIM-14-01 สรุปจ านวนคณาจารย์และบุคลากรทั้งหมดของวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2553-2555 
- คณาจารย์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
- ลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
- บุคลากรสายสนับสนุน 

CIM-14-02 สรุปค่าดัชนีคุณภาพของอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2553-2555  
CIM-14-03 เอกสารหน้าเว็บไซด์ แจ้งจ านวนบุคลากรของวิทยาลัย 
CIM-14-04 เอกสารรายละเอียดวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์วิทยาลัย

เทคโนโลยอีุตสาหกรรมและการจัดการ 
CIM-14-05 แผนการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย 

 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. บุคลากรมีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสามารถน า

ความรู้ที่ได้รับการศึกษาค้นคว้ามาพัฒนาองค์ความรู้ สู่
การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดสู่
ชุมชนในรูปแบบของการให้บริการทางวิชาการ และ
สงัคม  
 

2. วิทยาลัยมีการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรทั้งในด้านที่พัก
อาศัย ด้านการศึกษา การักษาพยาบาล 

 
3. วิทยาลัยมีระบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดย

ผู้บริหารร่วมกับผู้แทนของบุคลากรและผู้แทน
หน่วยงานในรูปแบบคณะกรรมการต่าง ๆ อาทิ สภา
คณาจารย์ ท่ีประชุมผู้บริหาร และคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯ เป็นต้น 

1. สนับสนุนให้บุคลากร มีการท าวิจัย เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนใน
รูปแบบบริการวิชาการ 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. พัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศึกษา 
 

2. พัฒนาให้คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
 
 
 

3. การลาออกจากงาน 
 

1. จัดท าแผนพัฒนาคณาจารย์ด้านการศึกษาต่อ และมี
การติดตามผลเพื่อกระตุ้นให้เป็นไปตามแผน 

 
2. จัดท าแผนพัฒนาคณาจารย์ด้านการท าต าแหน่งทาง

วิชาการ และสร้างแรงจูงใจในการท าต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 
3. ควรสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความรักองค์กรเพื่อลด

การลาออกจากงาน 
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ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งช้ีที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) 
 
เกณฑ์การประเมิน  

  ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินงานด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยใช้
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ศรีวิชัย QA#2 ซึ่งได้น าเอาตัวชี้วัด ของ สกอ. สมศ. อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยรวมเข้าไว้ด้วยกัน และวทิยาลัยฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่
ระดับสาขา และวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  

ผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้องค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 อยู่ในระดับพอใช้ 

 

หน่วยงาน 
ค่าคะแนนผลการประเมินการ

ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโดยต้นสังกัด 

ระดับ 

คุณภาพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 3.31 พอใช้ 

 
ข้อมูล 2553 2554 2555 ผลการด าเนินงาน 

 ค่าคะแนนผลการประเมินการประกนัคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สกอ.) 

    

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 2.26 3.68 3.99 3.31 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
CIM-15-01 รายงานการประชุมผู้บริหารของวิทยาลัย วาระการประชุม การก าหนดเป้าหมายคุณภาพ 

ประจ าปีการศึกษา 2553-2555 
CIM-15-02 เป้าหมายคุณภาพของวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2553-2555 

CIM-15-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2553-
2555 

CIM-15-04 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของ วิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2553-2555 

CIM-15-05 เอกสารหน้าเว็บไซด์ งานประกันคุณภาพของวิทยาลัย  

CIM-15-06 รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2553-2555 

CIM-15-07 แผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ  

CIM-15-08 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553-2555 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีระบบและกลไกลการประกันคุณภาพ 
2. มีการพัฒนาการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

1. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญในระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพอย่างตอ่เนื่อง 

2. ส่งเสริมกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วม 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. กระบวนการคิดวิเคราะห์ และการสื่อสาร 

 
 

2. การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสาขา 
 

3. ให้บุลากรในองค์กรมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบ
การประกันคุณภาพครอบคลุมทั้งองค์กร 

1. จัดโครงการการจัดการความรู้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาแบบกลุ่มย่อย เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และการสื่อสาร 

2. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจประเมินภายใน 
ระดับหน่วยงานและสาขา 

3. จัดโครงการเสริมทักษะพัฒนาบุคลากรด้านการประกัน
คุณภาพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
 

 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ดี(ถ้าม)ี นวัตกรรม(ถ้าม)ี 
- 
 

- 
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ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 

ตัวบ่งช้ีที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  
ตัวบ่งช้ีที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ) 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ปฏิรูปการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เน้นคุณภาพของงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาบุคลากรด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ การร่วมมือกับหน่วย งานทั้งภาครัฐและ
เอกชน ภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์ มีการจัดอบรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
จัดสหกิจศึกษาและการฝึกงาน เพื่อเน้นความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและทักษะวิชาชีพ เปิดสอนสาขา
ใหม่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยได้ให้ความส าคัญต่อการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตนเองที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ตาม
วิสัยทัศน์ที่กล่าวไว้ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม” เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ 
ได้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของตนโดยการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ใน
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการฝึกทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็น 
บัณฑิตนักปฏิบัติ  รวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพและ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมในเวทีต่าง ๆ อีกทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการด าเนินงานด้านอัต
ลักษณ์  โดยก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภา พการศึกษา           
“ศรีวิชัย QA#2” และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ โดยจัดเป็นกระบวนการต่างๆ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
“Srivijaya PM 10 อัตลักษณ์ของ มทร.ศรีวิชัย”  
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หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 4 ข้อ 4 ด ี

 
ข้อมูล 2553 2554 2555 ผลการด าเนินงาน 

 ผลการประเมินของผู้เรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์  

 (จากคะแนนเต็ม 5)    
4.20 4.40 4.12 4.24 

 ผลการประเมินของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์  

 (จากคะแนนเต็ม 5)    
3.48 4.10 3.88 3.82 

 ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์  

 (จากคะแนนเต็ม 5)  
3.84 4.25 4.00 4.03 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นมหาวิทยาลัยที่
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
การด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยังเป็นสถาบันฯ โ ดยมีการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พ .ศ. 2555-2559 ที่
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัย เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ในคราวประชุมครั้งที่ 
10/2555 สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการทบทวนและก าหนดให้ 
“บัณฑิตนักปฏิบัติ ” เป็นอัตลักษณ์ในก ารผลิตบัณฑิตของหา
วิทยาลัย ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และได้มี
ก าหนดแผนปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ (ผลิตบัณฑิตนัก
ปฎิบัติ) ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  นโยบายที่  (1) ด้าน
พัฒนาการเรียนการสอน มีกลยุท ธ์ที่รองรับการด าเนินงาน 2 กล
ยุทธ์ ได้แก่  
       ก ลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีควา ม รู้ 
ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพพร้อมเข้าสู่งาน และ 
       กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอน   
    นโยบายที่ (2) ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  มีกลยุทธ์ที่รองรับ
การด าเนินงาน 2 กลยุทธ์ คือ  
      กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความพร้อมและส่งเสริมให้นักศึกษาจัด
กิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  และ 
      กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  

ซึ่งวิทยาลัยฯ จัดให้มีโครงการที่มุ่งเน้นควา มเป็นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เช่น   
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
     กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพพร้อมเข้าสู่งาน ยกตัวอย่างเช่น 
   1.โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน  ด าเนินการเมื่อ วันท่ี 22 ก.ค. 2555 
ณ ศาลาประชาคม  ม . 2  ต .ท้องเนียน  อ .ขนอม จ .
นครศรีธรรมราช เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้น าทักษะความรู้ทางระบบ
ไฟฟ้าไปถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ความเข้าในการ
ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและการติดตั้งระบบไฟ
ภายในอาคารได้อย่างถูกต้อง  
  2. โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ด าเนินการเมื่อวันท่ี 30-31 ส.ค.2555 ณ วัดสุทธิชลาราม 
อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี  การจัดกิจกรรมของโครงการเพื่อให้นัก
ศึกษได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตและเรียนรู้หลักใน
การท า งานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ  ฝึกการเป็นผู้น าใน
การพัฒนาตนเองและสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีให้กับนักศึกษา 
  3. โครงการสร้างชุดทดลองพี้นฐานเพื่อใช้ในรายวิชาปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร ซึ่งได้ด าเนินการในช่วง เดือนธันวาคม 2555-
เดือนมีนาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะ
พื้นฐานทางฟิสิกส์ให้กับนักศึกษาสายวิศวกรรมศาสตร์ ได้น า
ความรู้ ทางฟิสิกส์ไปปรับใช้ในการสร้างชุดทดลองปฏิบัติการ
ฟิสิกส์ ภายใต้การควบคุมดูลแลโดย อ .พฤกษา  อุ ยสุย  อาจารย์
ประจ าสาขาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอน  เช่น 

1. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  
จ านวน 5 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่สมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ชุดอุปกรณ์ส าหรับความหนาแน่นสูงสุดของดิน  จ านวน  1  
ชุด เพื่อใช้ประกอบการทดสอบงานในวิชาปฐพีกลศาสตร์  วิชา
วิศวกรรมฐานราก  วิชาวิศวกรรมธรณีวิทยา  และรวมไปถึง
วิชาการออกแบบทางวิศวกรรมโยธา  ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพ
การเรียนการสอนส าหรับทักษะทางสาขาวิศวกรรมโยธา 

3. ชุดอุปกรณ์ส าหรับสร้างกระแสไฟฟ้า  ในห้องปฏิบัติการ
ปฐพีกลศาสตร์  จ านวน 1 ชุด เพื่อใช้ประกอบการทดสอบงานใน
วิชาปฐพีกลศาสตร์  เพื่อการท านายพฤติกรรมของดิน (กรณีมีน้ า
มากระท าต่อดิน ) ซึ่งเป็นชุดทดลองหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพการ
เรียนการสอนส าหรับทักษะทางสาขาวิศวกรรมโยธา 
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นโยบายที่  (2) ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา   มีกลยุท ธ์ที่

รองรับการด าเนินงาน 2 กลยุทธ์ คือ 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความพร้อมและส่งเสริมให้นักศึกษาจัด

กิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
1.โครงการสัมนาสโมสรนักศึกษา  ด าเนินการเมื่อวันที่ 30-31 

พ.ค. 2555 ณ บ้านอิงธาร  รีสอร์ท  อ.เมือง จ.พังงา เป็นโครงการ
ที่มุ่งเน้นให้นศ . ได้ฝึการท างานเป็นทีม   ละลายพฤติกรรม  และ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนขอโครงการ/กิจกรรมต่าง  

2.โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2556  
ด าเนินการในช่วง  14-18 มกราคม 2556  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้รู้จักการท างานท่ีเป็นประชาธิปไตย  เคารพสิทธิและหน้าท่ีซึ่ง
กันและกัน 
และ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ของมหา วิทยาลัย ตัวอย่าง
โครงการเช่น  
    1.โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะ ผู้น านักศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุสาหกรรมและการจัดการ  ด าเนินการเมื่อวันท่ี 10-11 
ม.ค. 2555  ณ ขนอมมาร็อค รีสอร์ทแอนสปา  เพื่อให้นศ . มี
ความรู้ความเข้าใจในภาวะผู้น าและการท างานเชิงกยุทธ์  พัฒนา
ทักษะการท างานและฝึกทักษะการเป็นผู้น ายุคใหม่ 
    2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาภาวะผู้น าและการ
ท างานแก่นักศึกษา 
    3.โครงการเขาล้อมพรีเมียร์ลีก  เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2555  ณ 
สนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมคว ามมีน้ าใจนักกีฬา  รู้รักสามัคคี  
เสียสละ  การฝึกระเบียบวินัย ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้
แข็งแรง 
      โดยโครงการต่างๆได้ มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ ฯ และฝ่าย
พัฒนานักศึกษา เป็นผู้ผลักดันการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ และมี
การประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ โดยการด าเนิ นการตาม
แผนที่ได้ก าหนดผ่านกิจกรรม รายละเอียดดังนี้  
     - ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรสาขาวิชา 
ที่เน้นการฝึกปฏิบัติการ ระบบสหกิจศึกษาและการฝึกงาน  
    - การวิจัยและการบริการวิชาการที่เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
    - กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ที่รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และ    อัตลักษณ์นักศึกษา 
    - กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ที่จัดโดย  สโมสรนักศึกษา ชมรม 
เป็นต้น 
    - การเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ 
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 
อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

     วิทยาลัยฯ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่
ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตั้งแต่
การมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนกลยุทธ์ จัดท าแผนปฏิบัติการ 
การร่วมด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประเมินผลและวิเคราะห์ปัญหา 
ตลอดจนวิธีการพัฒนาโครงการ /กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้
บุคลากร ร่วมประชุมวางแผนการจัดท าแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ โดยมีการประชุมจัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาแผนงาน ปี2555-2559  เมื่อวันท่ี 4-5 มิ.ย. 2556  โดยมี
ผู้บริหารของวิทยาลัยฯ คณาจารย์  เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา  เข้า
ร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 คน และการประชุมคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่  7-8 มีนาคม 2556 โดยมี
คณาจารย์และกรรมการสโมสรฯ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 คน    
 

ให้นักศึกษามีส่วนในการจัดกิจกรรมพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ผ่านองค์กรของนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรม /โครงการที่
ครอบคลุมไปยังนักศึกษาและบุคลากรทุกกลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ 
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ดังกล่าว  เช่น โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ โครงการท างานระหว่างเรียน โครงการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพ  

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยมีอาจารย์และนักศึกษา
เป็นผู้ให้บริการวิชาการ เช่น  

1.โครงการบริการวิชาการเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการท าสื่อ
การสอนทางไกล  ด าเนินโครงการเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2555  โดยให้
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  ค่อยดูแลและช่วยเหลือผู้เข้าอบรม
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการอบรม 

2.โครงการการใช้โปรแกรม LMS ด าเนินการโครงการเมื่อ
วันท่ี 3-4 สิงหาคม 2555 โดยให้นักศึกษาหลักสูตรระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ  ค่อยดูแลและช่วยเหลือผู้เข้าอบรมในกรณีที่
มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการอบรม 

3.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากงานวิจัย 
ด าเนินโครงการเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2555 โดยมีอาจารย์  3  ท่าน 
ได้แก่ อ.มริสา  ไกรนรา , อ.กมลนันท์  ชีวรัตนาโชติ และ อ.นภดล  
ศรภักดี เป็นวิทยากรในการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัย   
เป็นต้น 

การที่นกัศึกษามีส่วนร่วมในการท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ เช่น  
1.งานวิจัยเรื่อง “ แบบจ าลองคันทางเสริมแรงด้วยยาง

รถยนต์ใช้แล้ว (Modelling of Embankments Reinforced 
with Recycled Rubber)  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ช้ันปีท่ี 
4 ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดยการเตรียมตั วอย่างดิน
และการทดสอบทางด้านวิศวกรรมปฐพี   
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
2.งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความต้องการของเด็กบ้านศรี

ธรรมราช  ”  นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ  หลักสูตรการจัดการ
ทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน วิจัย  ทางด้านการศึกษา
ค้นคว้า ส ารวจข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านภาวะทางสังคม  ตลอด จน
น าความรู้ความเข้าใจไปน าเสนอผลงาน จนได้รับรางวัล “ The 
Best Oral Presentation Award ” จากคณะเทคโนโลยีการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันท่ี 8-9 
มีนาคม 2555   

  
และวิทยาลัยมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน สหกิจศึกษาไปยัง

สถานประกอบการต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 
เช่น การส่งนักศึกษาเข้า 

1. สหกิจศึกษา ณ ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ี 2 โครงการ
ชลประทานนครศรีธรรมราช ในระหว่าง วันท่ี 1 พ.ค.-5 ต.ค. 
2555   โดยนักศึกษาได้เข้าไปปฏิบัติงานในด้านควบคุมงาน
ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโ ลยีราชมงคลศรี
วิชัย (ทุ่งใหญ่ )  ,  โครงการสร้างฝายคลองกุย ดูแลระบบส่งน้ า
ชลประทาน  และอื่นๆ  

2.นักศึกษาไปฝึกงาน ณ บริษัท  เอส  ซีสเท็ม  แอนด์  
ดิเวลลอปเมนท์ จ ากัด อ .เมือง  จ .สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันท่ี 25 
มี.ค. – 22  พ.ค. 2556 โดยมีหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย คือ 
โปรแกรมเมอร์ จัดท าเว็ปไซด์ที่ได้รับมอบหมาย Helpdesk 
Support ท าหน้าที่ในการอัพเดทข้อมูลของลูกค้า  

3.นักศึกษาไปฝึกงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เขื่อนรัชประภา จ . สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันท่ี 25 มี.ค. 2555 – 
31 พ.ค. 2555  โดยนักศึกษาได้ท าหน้า ตรวจสอบระบบ motor  
ส าหรับ เปิด -ปิด ประตูระบายน้ าในอุโมงค์ผันน้ า  ระบบ 
Emergency Power house เป็นต้น 
 

นอกจากน้ันหน่วยงานต่างๆ ได้มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ เช่น  

1.การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา  ระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี 6  
เมื่อวันท่ี 5-7 กันยายน 2555   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขต  วังไกลกังวล  ได้น านักศึกษาสาขา
วิศวกรรมโยธา ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 3  คน   ได้แก่ นายอรรถพล   
รักกิจ  ,  นายเกียนติศักดิ์   สร้อยรักษา  และ นายจตุพจน์  ด า
เกลี้ยง  ซึ่งในการเข้าร่วมแข่ งขันครั้งนี้ผลปรากฏว่านักศึกษาได้ใช้
ทักษะทางวิชาชีพและได้ รับรางวัล ล าดับที่ 15 จากทีมที่เข้าร่วม
แข่งขัน 32  ทีม นอกจากน้ี นศ .ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อจะได้พัฒนาทักษะ 
องค์ความรู้ ในวิชาชีพ ต่อไป 
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
2.นางสาวอุบลวรรณ  ขนอม  นักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ 

หลักสูตรวิชาการจัดการทั่วไป  ได้ น าเสนอผลงานวิจัย เรื่อง 
“การศึกษาความต้องการของเด็กบ้านศรีธรรมราช  ” และได้คว้า
รางวัล “ The Best Oral Presentation Award ” จากคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เมื่อวันท่ี 8-9 มีนาคม 2555  เป็นต้น 

3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

         ในปีการศึกษา 2555   มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการติดตามประเมิน ผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับ  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ โดย
ได้ออกแบบประเมินผลที่สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลติดตามการด าเนินงานไปยัง
บุคลากรทุกระดับและภาคส่วน ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
สายสนับสนุน ตลอดจนนักศึกษา ผลการประเมิ นความพึงพอใจ
ของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์
นักศึกษา (บัณฑิตนักปฏิบัติ ) ผลการประเมินความเห็นของ
นักศึกษาอยู่ที่  4.12 คะแนน ผลการประเมินความเห็นของ
บุคลากรอยู่ที่ 3.88 คะแนน ผลการประเมินความพึงพอใจการ
ด าเนินงานตามอัตลักษณ์เฉลี่ย เท่ากับ  4.00 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5.00 คะแนน 
         ในปีการศึกษา 2555  วิทยาลัยฯ ได้ ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยได้ออกแบบประเมินผลที่สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลติดตามการ
ด าเนินงานไ ปยังบุคลากรทุกระดับและภาคส่วน ทั้งผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนนักศึกษา ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์นักศึกษา (บัณฑิตนักปฏิบัติ ) ผลการ
ประเมินความเห็นของนักศึกษาอยู่ที่  4.37 คะแนน ผลการ
ประเมินความเห็นของบุคลากรอยู่ที่ 3.97 คะแนน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจการด าเนินงานตามอัตลักษณ์เฉลี่ย เท่ากับ 4.17 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 

4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 

ผลการด าเนินการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (บัณฑิตนักปฏิบัติ ) 
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ ผลิตบัณฑิตได้สอดคล้องตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยอัตราการมีงาน
ท าของนักศึกษาและความพึงของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเฉลี่ยมากกว่าร้อยกว่า 80    

และผลของการที่นักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษาและการ
ฝกึงานในหน่วยงานและสถานประกอบการต่างๆ โดยได้เข้าไปช่วย
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานในหน่วยงานมากมาย ส่งผลให้หน่วยงาน
ได้รับประโยชน์ เช่น นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาได้เข้าฝึกงาน
สหกิจศึกษา  ณ ฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่ี 2 โครงการ
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
ชลประทานนครศรีธรรมราช ในระหว่าง วันท่ี 1 พ.ค.-5 ต.ค. 
2555   โดยนักศึกษาได้เข้าไปปฏิบัติงานในด้านควบคุมงาน
ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย (ทุ่งใหญ่ )  ,  โครงการสร้างฝายคลองกุย ดูแลระบบส่งน้ า
ชลประทาน  และอื่นๆ ส่งผลให้ หน่วยงานฝ่ายส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาท่ี 2 ได้มีแนวคิดใหม่ ๆเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อกระบวนการ
ท างานท่ีง่าย  รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

 
มีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน /หน่วยงานต่างๆ 

โดยการให้นักศึกษาเข้าไปมีร่วมในโครงการต่างๆ  เช่น  
โครงการการใช้โปรแกรม LMS ด าเนินการโครงการเมื่อวันที่ 

3-4 สิงหาคม 2555 โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมได้น าความรู้จากการเข้า
ร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ในการน านักศึกษาไปแข่งขันวิชาการ
เครือข่ายขนอม จนได้รับรางวัลและสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน
บ้านคลองเหลง 

5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่อง
หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาต ิ
ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

- 
 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
CIM-16.1-01 แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย พ.ศ. 2555-2559 
CIM-16.1-02 แผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2556 ของวิทยาลัย 
CIM-16.1-03 มติสภามหาวิทยาลัย วาระพิจารณาเห็นชอบอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
CIM-16.1-04 ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายของมหาวิทยาลัย 
CIM-16.1-05 รายงานผลประชุมปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

ของวิทยาลัย 
CIM-16.1-06 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 
CIM-16.1-07 แผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา ของวิทยาลัย 
CIM-16.1-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจ า 2555 
CIM-16.1-09 ปฏิทินการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน 
CIM-16.1-10 สรุปโครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงาน 
CIM-16.1-11 หลักสูตรการเรียนการสอน (มคอ.2) ที่เปิดสอนในวิทยาลัย 
CIM-16.1-12 รายงานสรุปข้อมูลการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ 

พร้อมรางวัลและหลักฐานรางวัล 
CIM-16.1-13 เอกสารรับรองการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรม

โยธา) 
CIM-16.1-14 ตัวอย่าง มคอ.3/มคอ.5 รายวิชาปฏิบัติการ 
CIM-16.1-15 ตัวอย่างรายงานการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการฝึกงาน 
CIM-16.1-16 ตัวอย่างช้ินงาน ผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานของนักศึกษา(รายวิชาโครงงาน) 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
CIM-16.1-17 ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการ พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ

และทักษะวิชาชีพพร้อมเข้าสู่งาน 
CIM-16.1-18 ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการ สร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการ

สอน  
CIM-16.1-19 ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการ สร้างความพร้อมและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรม เพื่อ

พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
CIM-16.1-20 ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พงึประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
CIM-16.1-21 ตัวอย่างรายงานผลโครงการบริการวิชาการที่อาจารย-์นักศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการ

วิชาการ 
CIM-16.1-22 ตัวอย่างงานวิจัยท่ีนักศึกษาได้เข้ามาส่วนร่วมในการด าเนินงานวิจัยกับอาจารย ์ (พร้อม

ภาพประกอบ) 
CIM-16.1-23 ตัวอย่างโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา 
CIM-16.1-24 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2555 
CIM-16.1-25 สรุปผลการด าเนินการตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2555 
CIM-16.1-26 ตัวอย่างรายละเอียดค าชี้แจงค่าครุภัณฑ์  งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 (แบบ ป.07) 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  การสนับสนุนมุ่งมั่นฝึกฝนให้นักศึกษามีทักษะในการ

ปฏิบัติทางด้านวิชาชีพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของสถานประกอบการได้ โดยการเชิญวิทยากรผู้มี
ประสบการณ์  การศึกษาทักษะเฉพาะสาขานอก
ห้องเรียน  การได้เข้าร่วมสหกิจศึกษา การฝึกงาน เป็น
ต้น 

1.   ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา โดยเพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาชีพให้ครบ
ทุกหลักสูตร 

2.   นักศึกษาได้น าทักษะทางวิชาชีพ มาปรับใช้ในการให้
นักศึกษาได้เข้าร่วมการจัดท าและการให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชน 

2.  การแต่งกาย  การอ่อนน้อมถ่อมตน  มีจิตสาธารณะของ
นักศึกษา ตามพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม ท่ีว่า “ มี
วินัย  ซื่อสัตย์  เสียสละ มีจิตสาธารณะ ” 

 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การน าองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ท่ีได้จาก

งานวจิัย ท้ังของอาจารย์และของนักศึกษาไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน  

1.  บุคลากรของวิทยาลัยฯ ต้องมีความเช่ียวชาญทางด้าน
องค์ความรู้  นวัตกรรม ท่ีจะน าเอาไปใช้ประโยชน์แก่
ชุมชนอย่างแท้จริง และมีการปรับต่อยอดเพื่อให้ชุมชน
อยู่ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 
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วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 
วิธีปฏิบัติที่ดี(ถ้าม)ี นวัตกรรม(ถ้าม)ี 

1. การน าองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ท่ีได้จาก
งานวิจัย ทั้งของอาจารย์และของนักศึกษาไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  
ตัวบ่งช้ีที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) 
 
เกณฑการประเมิน  

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการด าเนินงาน 
      วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานติดตามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบก าร ต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย ในประเด็นอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

1. มีการจัดท าแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการต่อบัณฑิต
มหาวิทยาลัย 

2. แต่งตั้งคณะท างานในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
3. ประชุมชี้ แจงให้ทุกหน่วยงานทราบเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บข้อมูล และการด าเนินการติดตาม

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตฯ และจัดส่งแบบฟอร์มให้หน่วยงาน 
4. หน่วยงานการเรียนการสอน จัดส่งเอกสารไปยังสถานประกอบการ หรือผู้ใช้บัณฑิต ตามข้อมูล

สถานที่ท างานของบัณฑิต และและรวบรอบข้อมูลที่ได้จากสถานประกอบการ 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 
6. ติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ผ่าน

ช่องทางอ่ืนๆ เช่น ไปรษณีย์  โทรศัพท์ เป็นต้น 
7. สรุปผลการด าเนินงานรอบที่สองและติดตามเพ่ิมเติม 
8. จัดท ารายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัย 

  
 ในปีการศึกษา 2553-2555 วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการจัดการ มีการติดตามผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน จ านวน 276 คน จากจ านวนผู้จบ
การศึกษาจ านวน 368 คน (คิดเป็นร้อยละ 75 ของบัณฑิตที่จบการศึกษา) โดยแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัย ในประเด็นอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ ” ได้ผล
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 คะแนน อยู่ในระดับ ดี 
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หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน ใช้
ค่าเฉลี่ยของคะแนน

ประเมินบัณฑิต
(คะแนนเต็ม 5) 

ระดับ 
คุณภาพ 

ต้ังต้ัง 
ตัวหาร 

 

ผลลัพธ ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 1,217.90 
276 

 

4.41 4.41 ด ี

 

ข้อมูลพื้นฐาน ปีประเมิน จ านวน 

1. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  2553 116 

2554 139 

2555 113 

2. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตาม            
อัตลักษณ ์

2553 85 

2554 93 

2555 98 

3. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ ์

2553 73.27 

2554 66.90 

2555 86.72 

4. ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม              
อัตลักษณ ์

 

2553 347.65 
2554 451 
2555 419.25 

5.  ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
(คะแนนเต็ม 5) 

2553 4.09 

2554 4.84 

2555 4.27 

 
 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
CIM – 16.2 - 01 สรุปรายชื่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2552-2554   
CIM – 16.2 - 02 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระการอนุมัติการจบการศึกษาของนักศึกษา ปี

การศึกษา 2552-2554 
CIM – 16.2 - 03 รายงานการส ารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี รุ่น

จบปีการศึกษา 2552-2554 
CIM – 16.2 - 04 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลติดตามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือสถาน

ประกอบการ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

CIM – 16.2 - 05 แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการต่อบัณฑิต
วิทยาลัยอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

CIM – 16.2 -06 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
ประเด็นอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัต”ิ  ประจ าปีการศึกษา 2553-2555 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

85 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ และมีความ
ใส่ใจในงาน ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น การตรงต่อ
เวลา การท างานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ 

1.   ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาปรับประยุกต์ใช้ความรู้
ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของตนมาบูรณาการ   เพื่อ
สรรค์สร้างทักษะกระบวนการอันจะน าไปสู่ “บัณฑิตนัก
ปฏิบัติ” ได้อย่างแท้จริง 

2.  มุ่งส่งเสริมในทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละ
หลักสูตร โดยการจัดให้มีทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  กิจกรรมเสริมหลักสูตรของแต่ละ
หลักสูตร  การฝึกงานในสถานประกอบการ /สหกิจศึกษา  
ตลอดจนการศึกษาปัญหาพิเศษ/การท าโครงงานสาขา 
เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะปฏิบัติเช่ียวชาญช านาญใน
ศาสตร์ของตนเองมากยิ่งข้ึน 

 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.  ควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาน าความรู้ความ

เชี่ยวชาญ น าสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ท่ีได้จากวิชา
โครงงานในสาขา ไปน าเสนอและเผยแพร่ผลงานในการ
ประชุมระดับชาต/ินานาชาติ  ตลอดจนการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางด้านการปฏิบัติ  เพื่อเพ่ิมประสบการณ์
ทางด้านการปฏิบัติในสาขาวิชามากยิ่งข้ึน 

 

1.   ในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านวิชาชีพทักษะ
ในการปฏิบัติตลอดจนการน าเสนองาน สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ต่างๆ  ทางวิทยาลัยฯ จะต้อง
มีความพร้อมทางด้านงบประมาณ.ในการสนับสนุน 

 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติท่ีดี(ถ้าม)ี นวัตกรรม(ถ้าม)ี 
- - 
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ตัวบ่งช้ีที ่17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ) 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการด าเนินการ 

1ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4-5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษา ปฏิรูปการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เน้นคุณภาพของ
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  การพัฒนาบุคลากรด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ การร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมในการจัดการศึกษาเพ่ือเน้นความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและทักษะวิชาชีพ เปิดสอน
สาขาใหม่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรร มและการจัดการ มีการด าเนินงานด้านเอกลักษณ์โดยจัดกระบวนการ
ด าเนิน งานในการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และการวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งก าหนดค่านิยมของบุคลากรของวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับ นั่นคือ   “เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ ”   อีกท้ังวิทยาลัยมีการด าเนินงาน
ด้านอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ โดยก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในการด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา “ศรีวิชัย QA#2” และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ โดยจัดเป็นกระบวนการต่างๆ  ตามคู่มือ
การปฏิบัติงาน “Srivijaya PM 10 อัตลักษณ์ของ มทร.ศรีวิชัย” อีกท้ังได้ด าเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ
กับวิทยาลัย /หน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเอง 

 

หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 5 ข้อ 5 ดมีาก 

 
ข้อมูล 2553 2554 2555 ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่
เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา  
จากคะแนนเต็ม 5   
 

 

4.02 4.27 3.86 4.05 
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สรุปผลการด าเนินงานตามประเด็นการพิจารณา 
ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 

1.  มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้อง
กับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ
ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภา
สถาบัน 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศ รีวิชัย ได้รับการแต่งตั้งตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ .ศ. 2548 ซึ่ง
ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี จัดการการเรียนการสอนเฉพาะทางที่เน้นปฏิบัติการใน
กลุ่มสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังน้ันมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ก าหนดให้  
“เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ ” เป็นจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ท่ีส่งผลเป็นเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 10/2555  
      วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์  ตา มกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2555- 2559และจัดท าแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ดังกล่าว ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  นโยบาย ที่ 3 
ด้านพัฒนา คุณภาพ บุคลากร   ซึ่งมีกลุยทธ์รองรับ 2 กลยุทธ์คือ        
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา บุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ ด้าน
วิชาการ ตามสายงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาวิทยาลัยและบุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในแต่ละสาขา ทั้งด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดจนการการบริการวิชาการ การ
จัดการเรียนการสอนแบบ WIL  

ซึ่งวิทยาลัยฯ จัดให้มีโครงการที่มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี 
มีทักษะปฏิบัติที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ เช่น   
     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน เช่น  การสร้างแรงจูงและความพร้อมในการก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีโครงการผลิตต ารา /หนังสือ   วิชาการ
บัญชีช้ันต้น1 , วิชาปฐพีกลศาสตร์ วิชาวิศวกรรมส่องสว่าง  วิชาการ
บัญชีต้นทุน และวิชาฟิสิกส์1(ปฏิบัติการ) 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ ด้าน
วิชาการ ตามสายงานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งวิทยาลัยฯได้มีการก าหนดให้
บุคลากรท้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้มีการพัฒนาตนเองดังนี้    

สายสนับสนุนได้จัดให้มี โครงการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน 
ณ เขาหลวง อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 4-5 พ.ค.2556 
เพื่อให้บุคลากรในแต่ละแผนกงานมีความเข้าใจทั้งในระบบการ
ท างานและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทางสังคมตลอดจนการท างาน
เป็นทีมส่งผลต่อกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

สายวิชาการ ทางวิทยาลัยส่งเสริมให้ คณาจารย์ผู้สอนในทุก
หลักสูตรสาขาวิชาต้องเข้าร่วมการพัฒนาตนเองในด้านทักษะด้าน
วิชาชีพ การเรียนการสอน หรืองานวิจัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมี
การสนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีส่วนร่ วมในการท างานวิจัยร่วมกับ
สถานประกอบการต่างๆ อีกด้วย เช่น 
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
     1.อาจารย์จามรี  สินจรูญศักดิ์ สาขาศึกษาท่ัวไป(เคมี) ได้เข้าร่วม
โครงการการวิเคราะห์โลหะหนักในน้ า ส านักพัฒนาศักยภาพ
นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เมื่อวันท่ี 26-27 ก.ค.  2555  และได้
น าความรู้ความเข้าใจมาปรับใช้กับงานวิจัย 
     2. อาจารย์สันติ  การีสัน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าร่วม
โครงการเรื่อง Understanding OTDR เกี่ยวกับหลัการของเครื่องมือ
วัด  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  เมื่องวันท่ี 28-29 มิ.ย. 
2555 และได้น าความรู้จากโครงการมาปรับใช้กับเครื่องมื อใน
ห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
    3. อาจารย์วาจิศา  จันทรักษ์  สาขาบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วม
โครงการการพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการท างาน  
โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10-11 พ.ค. 2555  และได้
น าความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการจัดกิจกรรมเรียนการสอน 
    4. ดร.ภาณุ  พร้อมพุทธางกูร  สาขาวิศวกรรมโยธา  ได้เข้าร่วม
โครงการวัดและวิเคราะห์สัญญาณเสียง  โดย National 
Instruments (สหรัฐอเมริกา ) เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2555  และได้
น าความรู้ ประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับใช้กับงานวิจัย  เป็นต้น 
  

2.  มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 

 อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

      วิทยาลัยฯ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการก าหนดและจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การ มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์
ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อรับทราบและให้ข้อคิดเห็นย้อนกลับ การร่วม
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประเมินผลและวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจน
วิธีการพัฒนาโครงการ /กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง มีการจัดกิจกรรม
ครอบคลุมไปยังบุคลากรทุกกลุ่ม โดยวิทยาลัยฯได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์ได้จัดการเรียนการสอน โดยมีการสนับสนุน
งบประมาณครุภัณฑ์อย่างเพียงพอและทันสมัย  และให้ไปเรียนรู้
เพิ่มเติมจากสถานประกอบการและได้ด าเนินการศึกษาวิจัยตามสาขา
วิชาชีพ (ผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ และการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน)   ส่วนพันธกิจด้านการบริการวิชาการ ได้
ก าหนดระบบและกลไกการด าเนินงานไว้ใน Srivijaya PM 05  “การ
บริการทางวิชาการแก่สังคม” และ Srivijaya PM 10 “อัตลักษณ์ของ 
มทร .ศรีวิชัย ”โดยส่งเสริมอาจารย์ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตาม
ความช านาญด้านวิชาชีพ การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและตามความต้องการของชุมชน ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกับโรงเรียน
ในชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านการศึ กษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้กับชุมชน มีการส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยเพื่อน าองค์ความรู้ /
นวัตกรรม ท่ีได้จากงานวิจัย ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชนอย่างแท้จริง  
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การให้อาจารย์ได้ไปฝึกงานในสถานประกอบการจริง ซึ่ง  
1. อาจารย์จุฑามาศ  พรหมมา ได้เข้าฝึกงานในสถาน

ประก อบการ โดยศึกษาด้านแผนกงานส่วนแม่บ้านกับตาลคู่บีชรี
สอร์ท อ .ขนอม  จ .นครศรีธรรมราช ในระหว่างวันท่ี 8-14  
พฤษภาคม 2556 เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ และได้น าความรู้ 
ประสบการณ์ และทักษะทางวิชาชีพมาปรับใช้กับการเรียนการสอน
วิชาการด าเนินงานและการจัดการแม่บ้าน 

2. อาจารย์สิ ริสาสน์  พันธมณีได้ ปฏิบัติงานด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม  ณ สถาบัน Cocktailthai กรุงเทพมหานคร  ในระหว่าง
วันท่ี 23 - 26 พฤษภาคม 2556 เป็นระยะเวลา 4  วัน และได้น า
ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะทางวิชาชีพมาปรับใช้กับการเรียน
การสอนวิชาการด าเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

 ตลอดจน การส่งอาจารย์เข้าฝึกอบรมการเป็นอาจารย์นิเทศ 
โครงการสหกิจศึกษา เป็นต้น 
 

3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่
เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่
ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

      ในปีการศึกษ า 2555   มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้
ออกแบบประเมินผลที่สอดคล้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และติดตามประเมินผลติดตามการด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับ
และภาคส่วน ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุน  
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องกับอัตลักษณ์นักศึกษา (บัณฑิตนักปฏิบัติ ) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของส ถาบัน (เชี่ยวชาญเทคโลยี มีทักษะปฏิบัติ ) ผลการ
ประเมินความเห็นของบุคลากรของวิทยาลัยอยู่ที่ 3.86 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดี  
   ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานเกี่ยวกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถาบัน โดยน าเอา
แบบประเมินที่ทางมหาวิทยาลัยได้ออกแบบประเมินผลซึ่งสอดคล้อง
กับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และติดตามประเมินผลติดตาม
การด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับและภาคส่วน ทั้งผู้บริหาร 
คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุน ผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์
ของสถาบัน (เชี่ยวชาญเทคโลยี มีทักษะปฏิบัติ ) ผลการประเมิน
ความเห็นของบุคลากรของวิทยาลัยอยู่ที่ 4.06 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดี  
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4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อสังคม 

     จากการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของมหาวิทยาลัย   “เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ ” ท า
ให้เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมที่ชัดเจน
ของวิทยาลัยฯ  คือ บัณฑิตที่จบการศึ กษามีความรู้ความสามารถ 
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน ที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพ  โดยอัตราการมีงานท าของนักศึกษา
และความพึงของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตของวิทยาลัยเฉลี่ยร้อยละ 
86.72 อยู่ในระดับดี  และนอกจากน้ันจากการที่อาจารย์มีความ
เชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพท าให้สามารถเป็นท่ีปรึกษา 
ด้านวิชาการ การเป็นกรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น  
  ดร .จิราภา   ชาลาธราวัฒน์  เป็นกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์  นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  คณะวิทยาการการ
จัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานคริทน์ จ านวน 2 ราย  เ มื่อวันที่ 26 
ม.ค. 2555 เป็นต้น 

นอกจากน้ันจากการที่วิทยาลัยได้ก าหนดให้คณาจารย์ท าวิจัย
ตามความเชี่ยวชาญของแต่ละหลักสูตร  และได้น าผลงานวิจัย 
นวัตกรรมน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างแท้จริง เช่น  

1.อาจารย์อภิรัญ  จันทร์ทอง   ได้น านวัตกรรมจากโครงการวิจัย 
“เรื่อง เครื่องวัดความเข้มข้นน้ ายาง ”โดยน าไปใช้ในการวัดความ
เข้มข้นของเปอร์เซนต์น้ ายาง เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ ายางซึ่งใช้กับ
ชุมชนเทศบาลเมืองดอนสัก โดยผลจากการน านวัตกรรมไปใช้สามารถ
ตรวจสอบคุณภาพน้ ายางก่อนขายให้กับพ่อค้าเพื่อแสดงให้เห็น
คุณภาพของน้ ายาง ท่ีมีผลต่อราคาขายท่ี เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการเพิ่ม
รายได้ของชุมชน และภาวะทางเศษฐกิจท่ีดีขึ้น 

2.อาจารย์มริสา   ไกรนรา ได้น าแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ จากงานวิจัยเรื่อง “การ
พัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นักศึกษาท่ีพึงประสงค์ ” โดยน าไปใช้ทดสอบเพื่ อเตรียมความพร้อม
ทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาย
วิทย์-คณิตฯ ของโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล และได้น าเอาผลการ
ทดสอบกับนักเรียนน ามาวิเคราะห์ตรวจสอบทักษะด้านต่างๆเพื่อหา
ทักษะที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือการพัฒนาทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาทางวิทยา ศาสตร์ของนักเรียน   และน าผลการวัดทักษะ
ดังกล่าวไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนให้ดีขึ้นตามล าดับ 
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5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์

ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
ก าหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาต ิ

 

         ในระหว่างปีการศึกษา 2553-2555  ผลจากการด าเนินงาน
ด้านเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น ของมหาวิทยาลัย คือ “เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ ” มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทางด้าน 
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ของวิทยาลัยคือ “ มีวินัย  
ซื่อสัตย์  เสียสละ  จิตสาธารณะ ” ส่งผลให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ
ได้รับการยอมรับได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี คือ
นายจินฉัตร  วงศ์ประภารัตน์ นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ และนาย
ธีรศักดิ์  ปภาพันธุ์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับกิตติบัตรจาก
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 

 
 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
CIM-17-01 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 
CIM-17-02 แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย พ.ศ. 2555 - 2559 
CIM-17-03 แผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2556 ของวิทยาลัย 
CIM-17-04 มติสภามหาวิทยาลัย วาระพิจารณาเห็นชอบอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
CIM-17-05 ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายของมหาวิทยาลัย 
CIM-17-06 รายงานผลประชุมปฏิบัติการทบทวนจัดท าแผนยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปี ของวิทยาลัย 
CIM-17-07 แผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2555 
CIM-17-08 ตัวย่างรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน ด้านการพัฒนาวิชาการและทักษะ

วิชาชีพของอาจารย์   และ ด้านพัฒนาส่งเสริมศักยภาพด้านการสอน 
CIM-17-09 ตัวอย่างโครงการบริการวิชาการที่คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ 
CIM-17-10 รายงานบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2553 - 2555 
CIM-17-11 ตัวอย่างโครงการ /กิจกรรม พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ ด้านวิชาการ 

ตามสายงานอย่างต่อเนื่อง   
CIM-17-12 ตัวอย่างโครงการผลิตต ารา/หนังสือ 
CIM-17-13 ตัวอย่างงานวิจัยท่ีน ามาใช้ประโยชน์แก่ชุมชน 
CIM-17-14 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ วิทยาลัยฯ ประจ าปีการศึกษา 2555 
CIM-17-15 สรุปรางวัลนักศึกษาของวิทยาลัยฯ พร้อมหลักฐาน (เกียรติบัตร/รางวัล/รูปภาพ) 

ระดับชาติ  
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ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง และการให้โอกาสของอาจารย์ได้ลาศึกษาต่อ
ตรงตามสาขาวิชาชีพ 

1.   สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อ และการท าผลงาน
ทางวิชาการ 

2.  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมความรู้ความสามารถ
ด้านวิชาการ วิชาชีพตามสายงานอย่างต่อเนื่องที่ชัดเจน 
เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯและบุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญ
ในวิชาชีพในแต่ละสาขา ทั้งด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย  

2.   ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ไปฝึกงานในสถานประกอบการ
จริง และท างานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ ผ่าน
ระบบสหกิจศึกษา เพื่อน าความรู้ความเชี่ยวชาญที่
ได้มาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะ
แบบเชิงบูรณาการ (WIL) 

3.  ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มีส่วน
ร่วมในการก าหนดและจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การ มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่างๆ และรับ
ฟังข้อมูลย้อนกลับเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 

3.   ร่วมกันทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยฯใน
แต่ละปี  เพื่อหามาตรการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน 

 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1.   การน าองค์ความรู้ นวัตกรรม ท่ีได้จากงานวิจัย ท้ังของ

อาจารย์และของนักศึกษาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อชุมชนให้มากข้ึน 

1.   บุคลากรของวิทยาลัยฯ ต้องมีความเช่ียวชาญทางด้าน
องค์ความรู้  นวัตกรรม ท่ีจะน าเอาไปใช้ประโยชน์แก่
ชุมชนอย่างแท้จริง และมีการปรับต่อยอดเพื่อให้ชุมชน
อยู่ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ดี(ถ้าม)ี นวัตกรรม(ถ้าม)ี 
1.   ควรจะมีการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการการน า

องค์ความรู้ นวัตกรรม ท่ีได้จากงานวิจัย ท้ังของอาจารย์
และของนักศึกษาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ชุมชน  

- 
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ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 18 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ  
ตัวบ่งช้ีที ่18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปญัหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน (ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ)  
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
 มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4-5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 5 5 ดีมาก 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)    มหาวิทยาลัย ฯ ได้ก าหนดประเด็น “จิตสาธารณะ ” เป็น

ประเด็น ช้ีน า ป้องกัน ห รือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่ 1  โดย
ได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งท่ี 
10/2555 เมื่อวันท่ี  26 ตุลาคม 2555  โดยมอบหมายให้กอง
พัฒนานักศึกษาและ หน่วยงานในสังกัดเป็นผู้ด าเนินงาน ในส่วน
ของวิทยาลัยฯ  มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  ดังนี้       
     วิทยาลัยฯ  มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555- 2556  และมีการ จัดท าแผนการด าเนินงาน ช้ีน า 
ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 จิตสาธารณะ
ภายในสถาบัน  ประจ าปีการศึกษา 2555 (Plan)  โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดจิตอาสา จิตสาธารณะ
ในการช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน สังคม  โดยมอบหมายให้งานพัฒนา
นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
จัดท าแผนฯ 
  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน  (Do) ได้มีการด าเนิน
โครงการตามแผนฯ ปกีารศึกษา 2555 จ านวน 6 โครงการ ดังนี้  
  1. โครงการเสริมสร้างพฤตกิรรมนักศึกษาสูก่ารเป็น  
บัณฑิตที่พึงประสงค ์  
  2. โครงการคลองขนอมสวยน้ าใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
  3. โครงการอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย
นักศึกษา 
  4. โครงการพัฒนาภาวะผู้น าและการสร้างจิตอาสา รุ่นท่ี 2 
  5. โครงการพัฒนาส านักสงฆ์สวนป่าสุวิทย ์
  6. โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 
       หลังจากเสร็จสิ้น การด าเนิน โครงการเรียบร้อยแล้ว จะมี
การประเมินโครงการตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายตามที่ได้ก าหนด
ไว ้และมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ (Check) จากนั้นเมื่อมี
การด าเนินการเสร็จสิ้นผู้รับผิดชอบโครงการจะสรุปผลการ
ประเมินแล้วน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ  
เพื่อให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลกับตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป (Action)  เมื่อได้
จัดท าโครงการครบทุกโครงการตามแผนแล้ว งานพัฒนา
นักศึกษาจะสรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อ ที่ ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ฯ เพื่อพิจารณาต่อไป  

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80        วิทยาลัยฯ มีแผนการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะ
ของนักศึกษาและบุคลากรตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 1 
จ านวน 6 โครงการ พบว่ามีการด าเนินการทุกโครงการตามที่
ก าหนดไว้ในแผน และบรรลุเป้าหมายตามแผน  5 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 83.33  รายละเอียดตามเอกสาร 

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน        ตามที่วิทยาลัยฯ  มีการด าเนินการจัดกิจกรรมในประเด็น 
“จิตสาธารณะ” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตอาสา 
ช่วยเหลือ ชุมชนและ สังคม  ส่งผลให้ เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อคนในสถาบัน โดยนักศึกษาได้น าความรู้สู่การ
ปฏิบัติงานจริง และ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิด
จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม และ ท า ให้นักศึกษามี
ประสบการณ์มากขึ้น อีกทั้งได้เรียนรู้ถึงความสามัคคีในการ
ท างานสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ 
เช่น นักศึกษาและบุคลากรได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรมร่วมกับชุมชน  สมัครเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิธรรมรัช
มีมณีรัตน์ และได้ออกปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและ
ประสบภัยต่างๆ เป็นการช่วยเหลือสังคม   สมัครเป็นเจ้าหน้าท่ี
สนามในการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาดนานาชาติ จัดโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมกัน จัดท า
กิจกรรมด้านจิตสาธารณะ บ าเพ็ญประโยชน์ ให้กับโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ขาดแคลน ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 
เป็นการท าความสะอาดวัด จันทน์ธาตุทาราม อ า เภอขนอม  ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัด ขึ้นและเชิญ
วิทยาลัย ฯ เข้าร่วมท ากิจกรรม  
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ

สถาบัน 
       ผลของการด าเนินการประเด็นช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
สังคม“จิตสาธารณะ” ส่งผลให้เกิดจิตสาธารณะกับบุคลากรและ
นักศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยเห็นได้จากการกระท ากิจกรรมตาม
ข้อ 3 ผลจากการกระท ากิจกรรมตามข้อ 3 ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน คือ ท าให้สถาบันมีช่ือเสียง
เป็นที่ยอมรับยกย่องชมเชยและเป็นท่ีรู้จักของชุมชนและสังคม 
ดังรายงานสรุปผลกระทบที่เกิดประโยชน์และส ร้างคุณค่าต่อ
สถาบัน  

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ      ผลของการด าเนินงานเกี่ยวกับจิตสาธารณะส่งผลให้     
นายธีระศักดิ์ ปภาพันธุ์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ นาย
จิรฉัตร  วงศ์ประภารัตน์ สาขาบริหารธุรกิจ มีพฤติกรรมที่
แสดงออกซึ่งจิตสาธารณะจนได้ รับรางวัล กิตติบัตรยกย่องว่ามี
ความประพฤติดี   จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยทางพุทธสมาคมฯ มีเกณฑ์ประกอบการพิจารณา
คัดเลือกที่เกี่ยวกับจิตสาธารณะด้วย 
         

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
CIM-18.1-1-01 มติทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2555 วาระการพิจารณาเป็นประเด็นช้ีน า 

ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมของมหาวิทยาลัย 
CIM-18.1-1-02 เอกสารจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2553-2556 
CIM-18.1-1-03 แผนการด าเนินงานช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม ประเด็นท่ี 1 จิตสาธารณะ ภายใน

สถาบัน  ประจ าปีการศึกษา 2555  
CIM-18.1-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย วาระการประชุมพิจารณาผลการ

ด าเนินงานตามแผนชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม ประเด็นท่ี 1 จิตสาธารณะ ภายใน
สถาบัน   

CIM-18.1-2-01 รายงานสรุปผลโครงการตามแผนฯ ประจ าปีการศึกษา 2555 
CIM-18.1-3-01 หนังสือรับรองการเป็นอาสาสมัครจากมูลนิธิรัศมีมณีรัตน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
CIM-18.1-3-02 รายงานสรุปผลโครงการที่เกิดจากบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยเกิดจิตสาธารณะ

แล้วไปท าประโยชน ์
CIM-18.1-4-01 รายงานสรุปผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อสถาบัน 
CIM-18.1-5-01 รางวัลกิตติบัตรและภาพถ่ายของนักศึกษา 
CIM-18.1-5-02 ค าสั่งแต่งตั้งนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.   วิทยาลัยฯ มีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้

นักศึกษามีจิตสาธารณะ  
1.   จัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิต

สาธารณะเพิ่มมากขึ้น 
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

  1. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตสาธารณะมาก
ยิ่งข้ึนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมต่อไป 

  1. จัดโครงการที่ปลูกจิตส านึกท่ีจะช่วยเหลือชุมชนและ
สังคมให้กับบุคลากรและนักศึกษามากยิ่งข้ึน เช่น 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเช่นให้ไปปฏิบัติธรรม 
หรือฟังพระเทศนา ท่ีวัด  ซึ่งจะส่งผลให้จิตใจของ
บุคลากรและนักศึกษามีความสงบท าให้จิตใจดี  มี
คุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น 

 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม (ถ้ามี) 

วิธีปฏิบัติที่ดี(ถ้าม)ี นวัตกรรม(ถ้าม)ี 
- - 
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ตัวบ่งช้ีที่ 18 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ  
ตัวบ่งช้ีที ่18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ)  
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4-5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน ระดบัคุณภาพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 4 5 ดมีาก 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามประเด็นการพิจารณา 

ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสภา
มหาวิทยาลัย ได้มีการก าหนดการบริการวิชาการบ นพ้ืนฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและความต้องการของชุมชน เป็นประเด็น ช้ีน า 
ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ  เป็นประเด็นท่ี 2 
โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในการก ากับดูแล
การด าเนินงานด้านบริการวิชาการ มีการสนับสนุนเงินทุนในด้าน
โครงการบริการวิชาการ วิทย าลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินการ
บริการวิชาการ บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการ
ของชุมชน โดย ในปี การศึกษา 2555 วิทยาลัย  ฯ มีการ จัด
โครงการที่สอดคล้องกับประเด็นชี้น าประเด็นท่ี 2 จ านวน 1 
โครงการ คือ  โครงการอบรมอาชีพเสริมการนวดแผนไทย  โดยมี
ชุมชนเป้าหมายในการให้บริการ ได้แก่ ชุมชนบ้านท้องเนียน และ
ชุมชนใกล้เคียง เพื่อสร้างอาชีพเสริม และให้ชุมชนได้ดูแลสุขภาพ
บ าบัดโรคให้กับคนในครอบครัว   

การด าเนินโครงการบริการวิชาการมีการด าเนินงานตาม
ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแ ก่สังคมและการบูรณา
การ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน  Srivijaya PM 05 "การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม " มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานบริการ
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 

วิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน ตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) รายละเอียดดังนี้ 

      (Plan) มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีได้จากก าร
ส ารวจความต้องการของชุมชน ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
วิทยาลัย ฯ และมหาวิทยาลัย  

      (Do) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีตัวแทนของ
หน่วยงานต่างๆ ในวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
และมีการด าเนินการตามแผนท่ีได้ก าหนด  

       (Check) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ คณะกรรมการด าเนินงาน มี
การประเมินผลตามตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด มีการจัดท า
รายงานสรุปโครงการและประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ใน
โครงการ มีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนปัจจัยแห่ง
ส าเร็จในการด าเนินโครงการ และหลังจากการด าเนินโครงการมี
การติดตามประเมินผลกระทบและประโยชน์ของโครงการฯ  

       (Act) ผลจากการด าเนินโครงการ คณะกรรมการน า
ผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค เพื่อหา
แนวทางพัฒนาโครงการ น าสู่การปรับปรุงแก้ไข  โครงการบริการ
วิชาการ ในปีต่อไป 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80       ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการมีการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหา
ของสังคมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 1 โครงการ ได้แก่  

      โครงการ อบรมอาชีพเสริมการนว ดแผนไทย ซึ่งได้
ด าเนินการไปเมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2555 ก าหนดตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายของโครงการ ไว้จ านวน 2 ตัวช้ีวัด คือ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 25 คนและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ผลการด าเนินพบว่า จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
33 คนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 87.29 ซึ่งจาก
คะแนนประเมินการจัดโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เข้าร่วมอบรม และโครงการบรรลุเป้าหมาย 
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ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน 

จากจ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมจ านวน 1 โครงการ 
บรรลุเป้าหมายตามแผนจ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน      จากรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลส าเร็จของ
โครงการบริการทางวิชาการปีการศึกษา 2555 โดยใช้แบบฟอร์ม
ติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ และการ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย พบว่า หลังจากเสร็จสิ้นการด าเนิน
โครงการ สมาชิกในชุมชนมีก ารน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพเสริมภายในชุมชน และมีการน าความรู้ไปใช้ใน
การดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว มีการรวมกลุ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกันอย่างสม่ าเสมอ นอกจากน้ัน
สมาชิกในกลุ่มที่เป็น อสม . ได้น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดูแล
สมาชิกในชุมชน โดยเฉพา ะผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต และ
ผู้สูงอายุในชุมชน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในชุมชน  
เช่น  นางวรรดี ยืนนาน  อาชีพค้าขาย ผู้เข้าร่วมโครงการบริการ
วิชาการโครงการการอบรมอาชีพเสริมการนวดแผนไทย สามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยการ น าไปเป็นอาชีพเสริ ม 
ส่งผลให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น และได้น าความรู้ดังกล่าวไป
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการปวด
เมื่อยตามร่างกาย ดังกล่าวนี้ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนใน
ครอบครัวและชุมชนให้ดีขึ้น เป็นต้น 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
หรือสังคม 

    ผลจากการ เนินโครงการส่งผลให้สมาชิกในชุมชน มีอาชีพ
เสริมเพื่อสร้างรายได้ เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วย
อัมพฤกษ์อัมพาตและผู้สูงอายุในชุมชน  เบื้องต้น นอกจากจะ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันแล้ว ยังส่งให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุมี
ก าลังใจในการดูแลตัวเองมากยิ่งข้ึน 

5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ - 
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รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
CIM-18.2-01 สรุปจ านวนโครงการบริการวิชาการที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555  
CIM-18.2-02 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2554-2555 
CIM-18.2-03 แผนกลยุทธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2554-2557 
CIM-18.2-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการการอบรมอาชีพเสริมการนวดแผนไทย 
CIM-18.2-05 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการการอบรมอาชีพเสริมการนวดแผนไทย 
CIM-18.2-06 รายงานผลการด าเนินงานโครงการการอบรมอาชีพเสริมการนวดแผนไทย  (FM 05-07) 
CIM-18.2-07 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการการอบรมอาชีพเสริมการนวดแผนไทย (FM 05-06) 
CIM-18.2-08 ภาพถ่ายเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการจัดโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน ท าให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เสริม 
และมีการน าไปสร้างสร้างอาชีพอย่างแท้จริง 

1. ควรเพิ่มโครงการบริการวิชาการเพื่อให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็งอย่างแท้จริง 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การบริหารจัดการเงินงบประมาณ เพื่อเพิ่มการจัด

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมบนพื้นฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือสภาพปัญหาสังคมยังมีน้อย 

1. วิทยาลัย ฯ ควรหาแนวทางในการจัดหารายได้จาก
หน่วยงายภายนอก เพื่อการบริหารจัดการเงิน
งบประมาณสู่การจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือสภาพปัญหาสังคม 
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4. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ สมศ. 
 
4.1 ตารางผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับคณะ 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   
ด้านคุณภาพบัณฑิต   
1. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 3.89 ดี 
2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.46 ด ี
3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ - - 
4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - - 
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์   
5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  1.70 ต้องปรับปรุง 
6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 1.31 ตอ้งปรับปรุง 
7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 0.74 ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   
8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 5 ดีมาก 
9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 5 ดีมาก 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5 ดีมาก 
11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 11 ตัวบ่งชี้ (1) 3.57 ดี 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   
12. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน - - 
13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 3.27 พอใช้ 
14. การพัฒนาคณาจารย ์ 1.50 ต้องปรับปรุง 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   
15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 3.31 พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   
16. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   
     16.1  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 4.00 ด ี
     16.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 4.41 ดี 
17. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 5 ดมีาก 
กลุ่มตวับ่งชี้มาตรการส่งเสริม   
18. ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ   
 18.1 ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 5 ดีมาก 

 18.2 ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 5 ดมีาก 
คะแนนเฉลีย่ผลการประเมิน 18 ตัวบ่งชี้ (2) 3.74 ดี 

หมายเหตุ (1) และ (2) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51  
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5. ตารางข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 

2553 2554 2555 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 85 101 101 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 116 139 113 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า   116 139 112 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศกึษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 76 97 80 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 9 4 21 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 0 0 0 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 0 0 3 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 0 0 2 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0 0 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 0 0 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 12,950 12,520 11,729 
ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องเรื่องการมีงานท า (อย่างน้อยร้อยละ 70) 73.28 72.66 94.39 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 

2553 2554 2555 
2.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน) 116 139 113 

  - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  85 93 98 
-  - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 4.35 4.52 4.51 
  - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 85 93 98 
  - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 73.27 66.90 86.72 

2.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (คน) - - - 
  - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  - - - 
-  - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) - - - 
  - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท - - - 
  - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท - - - 

2.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (คน) - - - 
  - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  - - - 
-  - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) - - - 
  - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก - - - 
  - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก - - - 

2.4 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 85 93 98 
2.5 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 369.75 420.36 441.98 
2.6 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินต่อจ านวนบัณฑิตทั้งหมด (อย่างน้อยร้อยละ 20) 73.27 66.90 86.72 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (วิทยาลัยฯ ไม่มีนักศึกษาระดับปริญญาโท) 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 

2553 2554 2555 
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - - - 
-3.1  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (คน) - - - 
 -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก. - - - 

 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ข. - - - 
3.2 จ านวนรวมบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ - - - 

 - จ านวนงานวิจัยท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (ค่าน้ าหนัก 0.25) - - - 
  - จ านวนรวมของบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ(proceedings) (ค่าน้ าหนัก 0.50) - - - 
  - จ านวนรวมของบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) (ค่าน้ าหนัก 0.75)  - - - 
  - จ านวนรวมของบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.75) - - - 
  - จ านวนรวมของบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) - - - 

3.3 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่  - - - 
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ค่าน้ าหนัก 0.125) - - - 
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.25) - - - 
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.50) - - - 
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ค่าน้ าหนัก 0.75) - - - 
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) - - - 

3.4  ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท - - - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้การตีพิมพ์ (วิทยาลัยฯ ไม่มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก) 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
2553 2554 2555 

4.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (คน) - - - 
4.2 จ านวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ท่ีตีพิมพ์ (ปริญญาเอก) - - - 

  - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.25) - - - 
  - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.25) - - - 
  - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (ค่าน้ าหนัก 0.25) - - - 
  - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (ค่าน้ าหนัก 0.50) - - - 
  - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (ค่าน้ าหนัก 0.75) - - - 

 - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI (ค่าน้ าหนัก 1.00) - - - 
 - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus (ค่าน้ าหนัก 1.00) - - - 

4.3  จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่  - - - 
     - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ค่าน้ าหนัก 0.125) - - - 

      - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.25) - - - 
 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.50) - - - 
 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ค่าน้ าหนัก 0.75) - - - 

     - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) - - - 
4.4 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก - - - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
2553 2554 2555 

5.1  จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 52 51.5 49 
   -  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (คน) 52 51.5 49 
   -  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (คน) 47 44.5 44 
  -  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ (คน) 5 7 5 
  -  จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด (คน) - - - 
  -  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (คน) - - - 
  -  จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ (คน) - - - 

5.2 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจ าและนักวิจัย รวมลาศึกษาต่อ) 4 6 16 
 - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.25) 2 1 11 
 - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.25) 2 5 5 
 - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI (ค่าน้ าหนัก 0.25) - - - 
 - จ านวนบทความวิจยัที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. (ค่าน้ าหนัก 0.50) - - - 
 - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (ค่าน้ าหนัก 0.75) - - - 
 - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI (ค่าน้ าหนัก 1.00) - - - 
 - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus (ค่าน้ าหนัก 1.00) - - - 

5.3 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่  - - - 
 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ค่าน้ าหนัก 0.125) - - - 
 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.25) - - - 
 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.50) - - - 
 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ค่าน้ าหนัก 0.75) - - - 
 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) - - - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
2553 2554 2555 

จ านวนรวมของงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ (ช้ินงาน) - 2 6 
จ านวนรวมของงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (ช้ินงาน) - - - 
ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ - 2 6 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ าทั้งหมด 52 51.5 49 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
2553 2554 2555 

จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ - - 3 
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.25) - - - 
บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.50) - - - 
ต าราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด (ค่าน้ าหนัก 0.5) - - 3 
ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมี
คุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

- - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 52 51.5 49 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
2553 2554 2555 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 7 5 11 
จ านวนโครงการกิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน - 2 8 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจัย - - 1 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอนและการวิจัย - - - 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
2553 2554 2555 

 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับ 1) การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 2) 
สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 3) ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้
สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 4) การจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษา
และบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ (ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

- 3.92 3.80 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
2553 2554 2555 

 ค่าคะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) 3.39 4.44 4.16 
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ตัวบ่งชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
2553 2554 2555 

 ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 2.94 3.64 3.22 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนาคณาจารย์ 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
2553 2554 2555 

 จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี (ค่าน้ าหนัก 0) 0 0 0 
 จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท (ค่าน้ าหนัก 2) 68 73 77 
 จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก (ค่าน้ าหนัก 5) 10 10 15 
 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี (ค่าน้ าหนัก 1) - - - 
 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท (ค่าน้ าหนัก 3) 6 6 3 
 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก (ค่าน้ าหนัก 6) - - 6 
 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี (ค่าน้ าหนัก 3) - - - 
 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท (ค่าน้ าหนัก 5) - - - 
 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก (ค่าน้ าหนัก 8) - - - 
 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี (ค่าน้ าหนัก 6) - - - 
 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท (ค่าน้ าหนัก 8) - - - 
 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก (ค่าน้ าหนัก 10) - - - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 84 89 101 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 52 51.5 49 
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ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
2553 2554 2555 

 ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด 2.26 3.68 3.99 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
2553 2554 2555 

 ผลการประเมินของผู้เรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม 5) 4.20 4.40 4.12 
 ผลการประเมินของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏบิัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม 5) 3.48 4.10 3.88 
 ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม 5) 3.84 4.25 4.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
2553 2554 2555 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ 347.65 451 419.25 
จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 116 139 113 

 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 85 93 98 
 ร้อยละของบัณฑติที่ได้รับการประเมินจากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด (ครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20) 73.27 66.90 86.72 
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ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
2553 2554 2555 

ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา จาก
คะแนนเต็ม 5 4.02 4.27 3.86 

 

 
 


