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บทสรปุผู้บริหาร 

สรปุผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 
 
องคป์ระกอบที่ 1 : การผลติบณัฑิต 
 ประกอบด้วยตัว 5 ตัวบ่งช้ี  ได้แก่ ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ซึ่งพบว่ามี
จํานวน 3 หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา) ตัวบ่งช้ี 1.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก โดยมีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก จํานวน 3 คน ต่ออาจารย์ประจํา 47 คน ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ มีจํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน 2 คน ตัวบ่งช้ี 1.4 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา จํานวนอาจารย์ประจํามากกว่าจํานวนนักศึกษา 
และตัวบ่งช้ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มีการให้คําปรึกษาทางวิชาการ จัดให้มีบริการด้าน   
ต่าง ๆ แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางพฒันาจากผลการประเมินคณุภาพในเชิงวิเคราะห ์ 

1. คุณวุฒิและการขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
2. ผลงานทางวิชาการ 
3. สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

 
องคป์ระกอบที่ 2 : การวิจัย 
 ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ี 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ซึ่งทางวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ซึ่งมีการใช้
ระบบสารสนเทศในการบริหารงานวิจัย การจัดเตรียมห้องสมุดสําหรับใช้ค้นคว้างานวิจัย การจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยและนํางานวิจัยไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เมื่อเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยกับจํานวนอาจารย์ประจําของวิทยาลัยพบว่ามีการเสนอขอ
งบประมาณสําหรับการทําวิจัยอยู่ในสัดส่วนที่ยังน้อยมาก ตัวบ่งช้ี 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา พบว่า จํานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในหน่วยงานท่ีกําหนดยังมีอยู่น้อย
มากเช่นกันเมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย์ประจํา  
สรปุจุดทีค่วรพฒันาและแนวทางพฒันาจากผลการประเมินคณุภาพในเชิงวิเคราะห ์ 

1. ควรเพ่ิมจํานวนงานวิจัยและนําไปตีพิมพ์และเผยแพร ่
2. ให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยหรือขอตําแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น 
3. ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ที่จัดโดยวิทยาลัยเอง เช่น การเชิญศาสตราจารย์มาให้ความรู้ในเรือ่งการทําวิจัย
ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ทาํผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัย 

4. ส่งเสริม/ผลักดันให้อาจารย์ขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก 
 
 
 
 



 
 

องคป์ระกอบที่ 3 : การบรกิารวิชาการ 
 ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยมี
การให้บริการแก่สังคมโดยทาํการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยมีการจัดทําแผนการบรกิารวิชาการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มกีารจัดทําโครงการบริการวิชาการ 
สรปุจุดแข็ง จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางพฒันาจากผลการประเมินคณุภาพในเชิงวิเคราะห ์ 

จุดแข็ง 
1. วิทยาลัยมีพ้ืนที่ในจุดยุทธศาสตร์ เช่น แหลง่ท่องเที่ยว การประมง  
จุดที่ควรพฒันา 
1. ควรมีชุมชนเป้าหมายในการบริการวิชาการ 
2. ประสบการณ์ที่ได้จากการบริการวิชาการควรเช่ือมโยงไปยังงานวิจัย 
แนวทางแก้ไข 
1. ควรหาชุมชนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือทํา MOU ในการบริการวิชาการ 
2. นําความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาใช้ในการต่อยอดโดยการวิจัย 

 
องคป์ระกอบที่ 4 : การทาํนบุํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 ประกอบด้วยตัวบ่งช้ี จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดย
วิทยาลัยมีการกําหนดผู้รับผดิชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการจัดทําแผนด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งยังไม่มีความชัดเจนมากนัก 
สรปุจุดแข็ง จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางพฒันาจากผลการประเมินคณุภาพในเชิงวิเคราะห ์

จุดแข็ง 
1. มีโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจนและต่อเน่ือง 

จุดที่ควรพฒันา 
1. จัดทําแผนทํานุบํารุงให้ชัดเจน 

 
องคป์ระกอบที่ 5 : การบรหิารจัดการ 
 ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
สรปุจุดแข็ง จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางพฒันาจากผลการประเมินคณุภาพในเชิงวิเคราะห ์

จุดแข็ง  
1. วิทยาลัยฯ มีแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาแต่ละด้าน แผนปฏิบัติงานประจําปีอย่างครบถ้วน 
2. ผู้บริหารมีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บุคลากรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. วิทยาลัยฯ  ต้องมีการกําหนดประเด็นความเสี่ยงให้ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงของนักศึกษาจบไม่ตาม

กําหนด เป็นต้น และการรายงานประเด็นความเสี่ยงมีสภาพอย่างไร (ลดลง คงที่หรือเพ่ิมขึ้น) 
2. ด้านการจัดการความรู้ วิทยาลัยฯ จะต้องค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี การเก็บประเด็นความรู้และการเผยแพร่

แก่อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน โดยประเด็นความเสี่ยงการจัดการความรู้จะต้องครอบคลุมพันธกิ
จดด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 



 
 

3. วิทยาลัยฯ จะต้องติดตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  ว่าได้ดําเนินการตาม
แผนหรือไม่ มีอะไรที่ต้องการให้ช่วยแก้ปัญหาหรืออุปสรรคเพ่ือให้การพัฒนาด้านบุคลากรบรรลุผล 

4. วิทยาลัยฯ ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาให้หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะเร่ืองของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร การจัดทํา มคอ. 3-4 , 5-6 เป็นต้น เพ่ือให้มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่ดี และสามารถนํา
ผลจากการประเมินหลักสูตรรายงานแก่คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ก่อนจะมีการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

5. มหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีการประเมินผู้บริหารระดับวิทยาลัยฯ ในแต่ละด้านก่อนจะมีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือจะได้นํามาประกอบการสัมภาษณ์จากผู้ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทนํา 
 
   ประวตัคิวามเป็นมาของคณะหรือวิทยาลัย (โดยสังเขป) 
 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ต้ังอยู่เลขที่ 99 หมู่ 4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช เดิมช่ือวิทยาเขตศรีวิชัย สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จัดต้ังขึ้นเมื่อ วันที่ 6 กันยายน 
2538 เปิดทําการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตริวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนครั้ง
แรกที่วิทยาเขตสงขลาและย้ายมาเรียนที่วิทยาเขตศรีวิชัย ในปี พ.ศ. 2544 และขยายการจัดการเรียนการสอน
จนถึงระดับปริญญาตรี   ในปี พ.ศ. 2548 ได้ดําเนินการยุบรวมหน่วยงานในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งทั่วประเทศ โดยวิทยาเขตศรีวิชัย รวมเป็นส่วนหน่ึงของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 จึงได้มีประกาศกฏกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ให้จัดต้ังวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการขึ้นแทนวิทยาเขตศรีวิชัย ต้ังอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.
นครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
ตารางที่ 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ระดบัคณุภาพ 
0.00-1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

             ตัวตั้ง 
ผลลพัธ ์ 
(% หรือ
สดัส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

               ตัวหาร 

องคป์ระกอบที่ 1 การผลติบณัฑิต                                                                         2.34 การดาํเนินงานต้องปรบัปรงุ 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม   

ผลรวมของค่าคะแนน
ประเมินของทุกหลักสูตร  

 1.65 
(ไม่รับการตรวจประเมินฯ  

เนื่องจากเป็นหลักสูตรขอใช้) จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่
คณะรับผิดชอบ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก  

จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 

X100  1.33  จํานวนอาจารย์ประจําคณะ
ทั้งหมด 47 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจําคณะที่
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  

จํานวนอาจารย์ประจําคณะที่
มีตําแหน่งทางวิชาการ 2 

X100  0.36 
 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะ
ทั้งหมด 47 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา 

 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่อจํานวนอาจารย์
ประจําที่เป็นจริง – สัดส่วน
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

 

X100  0.00 

 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่อจํานวนอาจารย์
ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 



 
 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ระดบัคณุภาพ 
0.00-1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

             ตัวตั้ง 
ผลลพัธ ์ 
(% หรือ
สดัส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

               ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

 
มีผลการดําเนินการ 6 ข้อ 

5 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

 
มีผลการดําเนินการ 6 ข้อ 

5 
 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 2.47 การดาํเนินงานต้องปรบัปรงุ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

 
มีผลการดําเนินการ 6 ข้อ 

5 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์  

จํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยฯ จากภายในและ
ภายนอก 

 
 2.03 

 

จํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัย  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย  

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของ
ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

 
X100  0.37 

 

จํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยทั้งหมด  

องคป์ระกอบที่ 3 การบรกิารวิชาการ 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 
 

 
มีผลการดําเนินการ 6 ข้อ 

5 
 



 
 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ระดบัคณุภาพ 
0.00-1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

             ตัวตั้ง 
ผลลพัธ ์ 
(% หรือ
สดัส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

               ตัวหาร 

องคป์ระกอบที่ 4 การทํานบุาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
มีผลการดําเนินการ 5 ข้อ 

5 
 

องคป์ระกอบที่ 5 การบรหิารจัดการ 3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช ้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะ
เพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ 

 

มีผลการดําเนินการ 5 ข้อ 
(ระบุข้อที่ดําเนินการ ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5, ข้อ 6

และข้อ 7) 
4 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

 
มีผลการดําเนินการ 4 ข้อ 

3 
 

เฉลี่ยรวมทกุตวับ่งชี้ของ สกอ. 3.01 การดาํเนินงานระดบัพอใช ้
องคป์ระกอบที่ Srivijaya 1 กิจกรรม 5ส 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 1.1 การมีส่วนร่วม
ในการดําเนินกิจกรรม 5ส ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

 
มีผลการดําเนินการ 5 ข้อ 

5 
 

องคป์ระกอบที่ Srivijaya 2 อัตลักษณข์อง มทร.ศรีวิชยั 4.40 การดาํเนินงานระดบัด ี
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.1 ระบบกลไก
พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลให้เป็นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ (Hands-on) 

 

มีผลการดําเนินการ 5 ข้อ 

5 

 



 
 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ระดบัคณุภาพ 
0.00-1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

             ตัวตั้ง 
ผลลพัธ ์ 
(% หรือ
สดัส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

               ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.2 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ใช้ทักษะที่มี
เทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology 
Based Education-Training) 

 
มีผลการดําเนินการ 4 ข้อ 

4 

 

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.3 มีระบบและ
กลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ 
(Professional Oriented) ให้กับ
นักศึกษา 

 
มีผลการดําเนินการ 4 ข้อ 

4 

 

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.4 งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญา
ท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น 

 

ผลรวมของโครงการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์บนพื้นฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น 

4  

X100 50 5 

 

จํานวนโครงการวิจัยทั้งหมด 8 

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.5 การสืบสาน
โครงการพระราชดําริ   

 มีผลการดําเนินการ 4 ข้อ 4 
 

องคป์ระกอบที่ Srivijaya 3 คณุภาพของหน่วยงานสนบัสนนุ 4.00 การดาํเนินงานระดบัด ี
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.1 มีระบบและ
กลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

 
มีผลการดําเนินการ 2 ข้อ 

2 
 

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.2 ระดับ
ความสําเร็จในการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการ 

 
มีผลการดําเนินการ 5 ข้อ 

5 
 



 
 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ระดบัคณุภาพ 
0.00-1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

             ตัวตั้ง 
ผลลพัธ ์ 
(% หรือ
สดัส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

               ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.3 ร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

จํานวนผู้รับบริการที่มี
ความพึงพอใจในระดับดี 
(3.51) ขึ้นไป (คน) 

   
 

X100 

 

5 

 

จํานวนผู้รับบริการที่
ตอบแบบสํารวจความ
พึงพอใจทั้งหมด (คน) 

 

องคป์ระกอบที่ Srivijaya 4 สถานศกึษา 3 ดี (3D) 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 4.1 การบริหาร
จัดการสถานศึกษา 3 ดี   

 
มีผลการดําเนินการ 5 ข้อ 

5 
 

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 4.2 ผลทีเ่กิดกับ
ผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มี
ความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค์ทั้ง 3 ด้าน   

 

มีผลการดําเนินการ3 ด้าน 

5 

 

เฉลี่ยรวมทกุตวับ่งชี้ของ Srivijaya 4.45 การดาํเนินงานระดบัด ี
เฉลี่ยรวมทกุตวับ่งชี้ของ สกอ. และ  Srivijaya 3.70 การดาํเนินงานระดบัด ี

 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะหค์ณุภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 
องค ์

ประกอบ
คณุภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี ้ I P O คะแนน

เฉลี่ย 

0.00-1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 5 0.56 5.00 - 1.11 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

2 3 2.03 5.00 0.37 2.47 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

3 1 - 5 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

5 2 - 3.50 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

รวม 12 4 7 2   

ผลการประเมิน    3.01 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

หมายเหตุ : ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
 
จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
 
1. ผลการสัมภาษณผ์ูบ้รหิารหน่วยงาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 
 

 

จุดทีค่วรพฒันา แนวทางแก้ไข 
 
 
 
 

 

2. ผลการสัมภาษณป์ระธานหลักสตูร/อาจารย์ประจําหลักสตูร/อาจารย์ผูส้อน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. วิทยาลัยฯ เปิดโอกาสให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมใน
ภารกิจต่างๆ 

2. วิทยาลัยฯ สนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเอง 
ในเรื่องการผลติผลงานวิชาการและงานวิจัย 

 

 



 
 

จุดทีค่วรพฒันา แนวทางแก้ไข 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรอยู่ใน

สภาวะเสี่ยง อาจารย์ไม่สามารถไปศึกษาต่อ 
วิทยาลัยต้องมีการจัดทําแผนการทําวิจัยมากขึ้น 

2. วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนงบประมาณพัฒนา
อาจารย์ให้มากกว่า 6,5๐๐ บาทต่อคน 

3. วิทยาลัยฯ ต้องพิจารณา ภาระงานให้เหมาะสม
กับการมอบหมายงานอ่ืนให้ปฏิบัติ  
นอกเหนือจากงานสอน งานวิจัย บริการวิชาการ 
เป็นต้น เพราะอาจารย์จะต้องปฏิบัติงานในสาย
สนับสนุนด้วย ทั้งๆที่มีภาระงานทางด้าน
วิชาการมาก 

4. วิทยาลัยฯ ต้องประชาสัมพันธ์กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาล่วงหน้า ไม่ควรทาํกระช้ันชิด ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ 

5. การกําหนดคุณสมบัติอาจารย์ ต้องจบปริญญา
โทแผน ก ทําให้อาจารย์ส่วนหน่ึงขาดขวัญและ
กําลังใจที่จะเป็นพนักงานมหาลัย 

6. การปรับปรุงหลักสูตรในรอบ 5 ปี หรือสร้าง
หลักสูตรใหม่ วิทยาลัยฯต้องกําหนดแนวปฏิบัติ
ให้ชัดเจน เพ่ือสาขาวิชาต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้
ถูกต้อง 

7. ด้วยภาระงานหลักของอาจารย์ และภาระงาน
เสริมมีจํานวนมากทําให้อาจารย์ขาดโอกาสใน
การพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการ 

8. วิทยาลัยต้องพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีอยู่
จํานวนมากให้ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
งานบางงานไม่ควรเป้นภาระหน้าที่ของอาจารย์ 
เช่นงานจัดตารางเรียน ตารางสอน งานกีฬา 
งานยานยนต์ เป็นต้น 

9. เกิดการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของอาจารย์
สายข้าราชการ กับอาจารย์สายพนักงานมหาลัย 
ทําให้อาจารย์พนักงานมหาลัยเสียขวัญกําลงัใจ 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

3. ผลการสัมภาษณต์วัแทนบุคลากรสายสนับสนุน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. บุคลากรมีความเป็นกันเอง 
2. มีสวัสดิการที่พักและค่านํ้าฟรี 
3. มีการสร้างขวัญกําลังใจ ในเทศกาล 

 

จุดทีค่วรพฒันา แนวทางแก้ไข 
1. ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนในการทํางาน ให้ตรงกับ

ภาระงาน เช่นฝ่ายประชาสัมพันธ์ควรมีกล้อง
ถ่ายรูป ที่มีความเหมาะสม 

2. ควรปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบนํ้า 
ระบบไฟ 

3. ควรมีระบบขนส่งคมนาคม จากวิทยาลัยฯไป
ตลาด เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 

 

 

 
4. ผลการสัมภาษณต์วัแทนนกัศกึษาปัจจุบนั 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. อาจารย์มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี  

จุดทีค่วรพฒันา แนวทางแก้ไข 
1. อยากได้โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี 
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนไม่เพียงพอ (โปรเจก
เตอร์ ไมค์ เป็นต้น) 
2. ห้องปฏิบัติการสําหรับการฝึกปฏิบัติสําหรับ
นักศึกษาฝึกใช้อุปกรณ์ ครัว บาร์ 
3. การเชิญวิทยากรภายนอกท่ีมีประสบการณ์ตรงมา
บรรยาย 
4. การเสริมทกัษะทางด้านภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารให้มากขึ้น จัดเป็นในเวลาหลังเลิกเรียน 
5. การปรับปรุงภูมิทัศน์ ใหม้สีีสัน การปลกูดอกไม้ 
ต้นไม้ประจําวิทยาลัย การบูรณะตึก อาคารเรียน 
สร้างบรรยากาศที่เหมาะกับผูเ้รียน 
6. จํานวนผู้เรียนที่มีน้อย ควรมีการจัดกิจกรรม แนะ
แนวเพ่ิมจํานวนนักศึกษา 
7. มีสิ่งย่ัวยุ อบายมุข ภายนอกรอบๆ วิทยาลัย 
 

 

 
 
 



 
 

5. ผลการสัมภาษณต์วัแทนผูส้ําเร็จการศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. สามารถนําวิชาความรู้ที่เรียน ไปทํางานได้ 
2. วิทยาลัยมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นการเปิด

โอกาสให้นักศกึษาได้รับความรู้ 
3. อาจารย์ผู้สอนมีความทุ่มเทในการสอน 

 

จุดทีค่วรพฒันา แนวทางแก้ไข 
 
1. ต้องมีการจัดกิจกรรมของศิษย์เก่า เพ่ือสร้าง

เครือข่ายระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 
 

 

6. ผลการสัมภาษณต์วัแทนผูป้ระกอบการ/นายจา้ง 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. บัณฑิตมีความต้ังใจในการทํางาน มีไหวพริบดี 
ขยัน และอดทน 
2. สามารถนําวิชาที่เรียนไปใช้ในการทํางานได้เป็น
อย่างดี 
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทํางานร่วมกับคนอ่ืนได้ดี

 

จุดทีค่วรพฒันา แนวทางแก้ไข 
 
1. ควรเพ่ิมเติมความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 

 

 

 

ผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
องคป์ระกอบที่ 1 การผลติบณัฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. คุณวุฒิและการขอตําแหน่งทางวิชาการของ

อาจารย์ 
2. ผลงานทางวิชาการ 
3. สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

 

 

จุดทีค่วรพฒันา แนวทางแก้ไข 
 
 
 
 

 



 
 

 
องคป์ระกอบที่ 2  การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 
 
 

 

จุดทีค่วรพฒันา แนวทางแก้ไข 
1. ควรเพ่ิมจํานวนงานวิจัยและนําไปตีพิมพ์และ

เผยแพร ่
2. ให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยหรือขอ

ตําแหน่งทางวิชาการ 
3. วิทยาลัยควรเพ่ิมแรงจูงใจในการทํางานวิจัย 
4. ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ิมส่งเสริมใหก้ารนํา

ผลงานวิจัยไปตีพิมพ์และเผยแพร่ 
5. ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยภายในและ

ภายนอก 
 

 

 
 
องคป์ระกอบที่ 3  การบรกิารวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. วิทยาลัยมีพ้ืนที่ในจุดยุทธศาสตร์ เช่น แหลง่

ท่องเที่ยว การประมง 
 

จุดทีค่วรพฒันา แนวทางแก้ไข 
 
1. ควรมีชุมชนเป้าหมายในการบริการวิชาการ 
2. ประสบการณ์ที่ได้จากการบริการวิชาการควร

เช่ือมโยงไปยังงานวิจัย 
 

1. ควรหาชุมชนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือทํา MOU ในการ
บริการวิชาการ 

2. นําความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาใช้ในการ
ต่อยอดโดยการวิจัย 

 
 
องคป์ระกอบที่ 4  การทาํนบุาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน

และต่อเน่ือง 
 

 

 



 
 

จุดทีค่วรพฒันา แนวทางแก้ไข 
1. จัดทําแผนทํานุบํารุงให้ชัดเจน 
 
 

 

 
 
องคป์ระกอบที่ 5  การบรหิารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. วิทยาลัยฯ มีแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาแต่ละด้าน 

แผนปฏิบัติงานประจําปีอย่างครบถ้วน 

2. ผู้บริหารมีการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
บุคลากรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 

จุดทีค่วรพฒันา แนวทางแก้ไข 
1. วิทยาลัยฯ  ต้องมีการกําหนดประเด็นความเสี่ยง

ให้ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงของนักศึกษาจบไม่
ตามกําหนด เป็นต้น และการรายงานประเด็น
ความเสี่ยงมีสภาพอย่างไร (ลดลง คงที่หรือ
เพ่ิมขึ้น) 

2. ด้านการจัดการความรู้ วิทยาลัยฯ จะต้องค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดี การเก็บประเด็นความรู้และการ
เผยแพร่แก่อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน โดย
ประเด็นความเสี่ยงการจัดการความรู้จะต้อง
ครอบคลุมพันธกิจดด้านการผลิตบัณฑิตและการ
วิจัย 

3. วิทยาลัยฯ จะต้องติดตามแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน  ว่าได้ดําเนินการ
ตามแผนหรือไม่  มีอะไรที่ ต้องการให้ ช่วย
แก้ปัญหาหรืออุปสรรคเพ่ือให้การพัฒนาด้าน
บุคลากรบรรลุผล 

4. วิทยาลัยฯ ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาให้หลักสูตร
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  โดยเฉพาะเรื่องของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร การจัดทํา มคอ. 3-4 , 

 



 
 

5-6 เป็นต้น เพ่ือให้มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ที่ดี และสามารถนําผลจากการประเมินหลักสูตร
รายงานแก่คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ ก่อน
จะมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

5. มหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีการประเมินผู้บริหาร
ระดับวิทยาลัยฯ ในแต่ละด้านก่อนจะมีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือจะได้
นํามาประกอบการสัมภาษณ์จากผู้ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 
 

กําหนดการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน (SAR) ระดบัคณะ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

ประจําปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
วันที่  28  กันยายน   ๒๕๕๘ 

 
เวลา กําหนดการ/รายละเอียด 

๐8.3๐-๐๙.0๐ น. - ลงทะเบียน 
- คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ  ประชุมปรึกษาหารือ 

๐๙.0๐-๐๙.30 น. - เปิดประชุม ต้อนรับคณะกรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ พร้อมแนะนํากรรมการผู้ตรวจประเมินฯ 
และช้ีแจงกําหนดการตรวจประเมินฯ 

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบ 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐น. - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบ (ต่อ) 
๑๔.๓๐-๑5.3๐ น. - สมัภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงาน 

- สมัภาษณ์ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน 
- สมัภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน 
- สมัภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
- สมัภาษณ์ตัวแทนผูท้ี่สําเร็จการศึกษา 
- สมัภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง 

๑5.3๐-๑๖.0๐ น. - คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน  
- สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

16.00–16.30 - นําเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 

หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 


