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บทที่ 1 ส่วนนํา 
1.1 บทสรุปผูบ้ริหาร การประเมินตนเอง 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับการประเมิน
คุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2557 จํานวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการผลการประเมิน Srivijaya 1 กิจกรรม 5ส  Srivijaya  2         
อัตลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย Srivijaya  3 คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน  และ Srivijaya  4 สถานศึกษา 3D           
โดยในภาพรวมวิทยาลัยฯ มีผลคะแนน 3.70 การดําเนินงานอยู่ในระดับดี  มีตัวบ่งช้ีที่มีความโดดเด่น 6 ตัวบ่งช้ี 
คือ ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบ่งช้ี
ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของวิทยาลัยเพ่ือการ
กํากับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของวิทยาลัย  นอกจากน้ี วิทยาลัยฯ ยังมีตัวบ่งช้ีที่
จะต้องทําการปรับปรุง 4 ตัวบ่งช้ี คือ  ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจําวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตัวบ่งช้ี 1.3 
อาจารย์ประจําวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตัวบ่งช้ีที่ 
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย โดยวิทยาลัยฯ จะหาวิธีการ กระบวนการหรือขั้นตอนที่ดีเพ่ือ
เป็นต้นแบบ และดําเนินการพัฒนาอย่างเต็มที่ 

ข้อมูลพืน้ฐาน  
 ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มีอาจารย์ประจําทั้งสิ้น 47 คน 
ลาศึกษาต่อ 7 คน ปฏิบัติงานจริง 40 คน โดยจําแนกบุคลากรสายผู้สอนเป็นหลักสูตร ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
และมีบุคลากรสายสนับสนุนจํานวนทั้งสิ้น 36 คน  
 
 
 
 
 

หลักสูตร ปฏิบัติงานจรงิ ลาศึกษาต่อ รวม 
หลักสูตรวิชาการบัญชี 5 2 7 
หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4 2 6 
หลักสูตรวิชาการจัดการ 5 - 5 
หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 - 3 
หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 7 1 8 
หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา 8 - 8 
สาขาศึกษาทั่วไป 8 2 10 

รวม 40 7 47 
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สรุปผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดําเนินการ

การจัดการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. 5 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งช้ี มีผลการดําเนินงาน 
เท่ากับ 3.01 คะแนน และเพ่ิมเติมตัวบ่งช้ี Srivijaya 4 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งช้ี มีผลการดําเนินงาน เท่ากับ 
4.55 คะแนน โดยสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของทุกองค์ประกอบ  มีผลการดําเนินงาน เท่ากับ 3.70   
คะแนน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลติบัณฑิต  2.34 คะแนน ผลการดําเนินงานต้องปรบัปรงุ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีผลการ
ดําเนินงานบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ดําเนินงานได้คะแนน 1.65  มีอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.64 มีอาจารย์ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.26 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า เท่ากับ 0  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีการดําเนินการได้ 6 ข้อ 
และมีผลการดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ มีจุดเด่นในเร่ืองบุคลากรมีความรู้ความ
เช่ียวชาญท่ีหลากหลายสาขา  จุดที่ควรพัฒนาในเร่ืองการนําการพัฒนาความเช่ียวชาญทักษะวิชาชีพมาจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการ 
 
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย  2.47 คะแนน ผลการดําเนินงานต้องปรับปรุง 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยดําเนินการได้ 6 ข้อ มีจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน  42,504.55 บาท/คน  สายสังคมศาสตร์ จํานวน 
2,555.56 บาท/คน และมีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย จํานวน 4  เรื่อง แยกเป็นสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 เรื่อง และสายสังคมศาสตร์ 1 เรื่อง โดยมีจุดเด่นในเรื่องการพัฒนา
กระบวนการวิจัยที่มุ่งพัฒนาชุมชน และจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องการเผยแพร่งานวิจัยและกระบวนส่งเสริมนักวิจัย
ให้เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ  5.00 คะแนน  ผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีผลการ
ดําเนินงานเก่ียวกับการบริการวิชาการจํานวน 6 ข้อ โดยมีจุดเด่นในเรื่องการมีส่วนร่วมกับชุมชน และจุดที่ควร
พัฒนาในเร่ืองการติดตามผลกระทบ/ประโยชน์ที่ได้จากการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ส่งเสริมโครงการบริการ
วิชาการที่สร้างองค์ความรู้ต่อชุมชนแบบยั่งยืน 
 
องค์ประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 คะแนน  ผลการดําเนินงานอยูใ่นระดับดีมาก 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยดําเนินการได้ 6 ข้อ  โดยมีจุดเด่นในเรื่องการดําเนินโครงการด้าน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและจุดที่ควรพัฒนาในเร่ืองการรณรงค์อนุรักษ์การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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องค์ประกอบที่ 5 : การบรหิารจัดการ  3.50 คะแนน ผลการดําเนินงานระดับพอใช้ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการบริหาร
ของวิทยาลัยเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ มีผลการดําเนินงาน  5  ข้อ โดยมีจุดเด่นในเรื่องการนําความรู้ที่ได้รับ
การพัฒนามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานและจุดที่ควรพัฒนาใน
เรื่องความพร้อมเพ่ือเข้าสู่การกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตลอดจนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของอาจารย์
ผู้สอน 
 
องค์ประกอบ Srivijaya 1 : กิจกรรม 5ส  5.00 คะแนน  ผลการดําเนนิงานอยู่ในระดับดีมาก 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย การมีส่วนร่วม
ในการดําเนินกิจกรรม 5ส ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได้ 5 ข้อ มีผลการตรวจติดตาม
กิจกรรม 5ส จากหน่วยงานภายนอก เท่ากับร้อยละ 92.23  โดยมีจุดเด่นในเร่ืองดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นไปตามแผนการดําเนินงาน และจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทั้ง
บุคลากรสายวิชาการ  บุคลากรสายสนับสนุนตลอดจนนักศึกษาในองค์กร 
 
องค์ประกอบ Srivijaya 2 : อัตลักษณ์ มทร.ศรีวิชยั  4.40 คะแนน ผลการดําเนินงานระดับดี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีระบบกลไก
พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติดําเนินการได้ 5 ข้อ มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐานดําเนินการได้ 4 ข้อ และมีระบบและกลไกสร้างความ
เช่ียวชาญวิชาชีพให้กับนักศึกษาดําเนินการได้ 4 ข้อ มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือเพ่ือท้องถิ่นร้อยละ 50  และดําเนินงานการสืบสานโครงการพระราชดําริได้ 4 ข้อ โดยมีจุดเด่นในเรื่องการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทักษะด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาและจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องกระบวนการส่งเสริม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรบูรณาการกับการเรียนการสอน ตามอัตลักษณ์  
 
องค์ประกอบ Srivijaya 3 : คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน 4.00 คะแนน ผลการดําเนินงานระดับดี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีระบบและ
กลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ซึ่งดําเนินการได้ 2 ข้อ มีระดับความสําเร็จในการลดข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานบริการดําเนินการได้ 5 ข้อ โดยมีจุดที่ควรพัฒนาในเร่ือง การมีส่วนร่วมในระบบงานสายสนับสนุน 

 

องค์ประกอบ Srivijaya 4 : สถานศึกษา 3ดี  5.00 คะแนน  ผลการดําเนนิงานอยู่ในระดับดีมาก 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 3ดี  มีการดําเนินงานได้ 5 ข้อ และมีผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3ดี ครบทั้ง 3 ด้าน คือมี
ความรู้  เจตคติที่ดี  ตลอดจนพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพฒันาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคณุภาพในเชิงวิเคราะห์ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 
สรุปจุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. วิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนครอบคลุมภารกิจ ทําใหบุ้คลากรสามารถเข้าใจทิศทาง
พัฒนาหน่วยงานในอนาคต 

2. ผู้บริหารมีการกํากับและติดตามผลการปฏิบัติงานตามปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์อย่างต่อเน่ือง โดย
มีการพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจําปี 

3. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการและวิชาการทางสังคม 
จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

1. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้อ่ืนให้แก่นักศึกษามากย่ิงขึ้น 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการเผยแพร่งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ 
3. ควรนําประสบการณ์การบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย 

 
แนวทางพฒันาเร่งด่วน  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในเรื่องการศึกษาต่อและการย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการพัฒนาเก่ียวกับการทํางานวิจัย 
3. ส่งเสริมการบูรณาการทั้งสายบริหารธุรกิจและสายวิศวกรรมเพ่ือการให้บริการวิชาการตามความ

ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
4. สนับสนุนการทําวิจัยสถาบันสําหรับสายสนับสนุนเพ่ือนําองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาหน่วยงานและองค์กร 
5. บริหารจัดการงานบริการท่ีสามารถวัดระดับความสําเร็จในการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานบริการในหน่วยงาน 
 
1.2 ชื่อหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เดิมช่ือวิทยาเขตศรีวิชัย  สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2538  เปิดทําการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
โดยฝากเรียนไว้ที่วิทยาเขตสงขลา  และย้ายมาเรียนที่วิทยาเขตศรีวิชัย ในปี พ.ศ. 2544 จากน้ันขยายการจัด 
การเรียนการสอนจนถึงระดับปริญญาตรี  ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการยุบรวมหน่วยงานในสังกัดสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งทั่วประเทศ โดยวิทยาเขตศรีวิชัยถูกจัดให้รวมอยู่ในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 จึงได้มีประกาศกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ  และในปีเดียวกันให้จัดต้ังวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการขึ้นแทนวิทยาเขตศรีวิชัย ซึ่งต้ังอยู่เลขที่ 99 หมู่ 4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม            
จ.นครศรีธรรมราช 
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1.3 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค ์
1. ปรัชญาการศึกษา 

"สร้างคนสู่งาน  เช่ียวชาญเทคโนโลยี" 
2. วิสัยทัศน์ (Vision) 

"มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม"  
3. นโยบาย  

  พัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการชุมชน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนพร้อมพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ตามวิสัยทัศน์  และทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างโปร่งใส 
 

4. พันธกิจ (Mission) 
4.1 ผลิตกําลังคนในระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ 
4.2  สร้างงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  สู่การผลิตและการบริการ  ที่สามารถถ่ายทอดและสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้แก่ประเทศ 
4.3  ให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการมีอาชีพอิสระพัฒนาอาชีพ เพ่ิม

ศักยภาพในการแข่งขัน 
4.4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 จากมติของสภาสถาบันในกระจายค่านํ้าหนักคะแนนตามพันธกิจต่าง ๆ  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัยจัดอยู่ในกลุ่ม ค2 คือ “มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี” 
 

5. เปา้ประสงค์ (Goals) 
5.1 ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน    
5.2  ชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนาอาชีพอย่างย่ังยืน  
5.3   ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
5.4  ผู้สําเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะเหมาะสม 
5.5 ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สามารถตอบสนองชุมชนและสังคม 

 
6. จุดเนน้และทิศทางการพฒันาของมหาวิทยาลัยฯ 

6.1  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
6.2  ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และพัฒนาแรงงานด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี 
6.3  เน้นความเป็นเลิศทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  อาหารปลอดภัย  ประมงและ

สิ่งแวดล้อม  การโรงแรมและการท่องเที่ยว  
6.4  เป็นศูนย์ศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและวิศวกรรมทางทะเล 
6.5  เป็นศูนย์ศึกษาเทคโนโลยีการยางและโพลีเมอร์ และพลังงานทดแทน 
6.6  เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
6.7  เป็นศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการด้านระบบอัตโนมัติ 
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6.8  มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามต้องการทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมและสังคม ในขณะที่มี
ความเข้มแข็งในเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 

6.9 สร้างองค์ความรู้เชิงประยุกต์ให้กับความต้องการของสังคมและชุมชน 
6.10 เป็นศูนย์ศึกษาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 7. ประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ 
และวิชาชีพที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

กลยุทธ ์
 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 1.1 พัฒนาการบริหารจัดการ 
 1.2 พัฒนาการจัดการศึกษา 
 1.3 พัฒนาและส่งเสริมอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 2.  ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างคนดี คนเก่ง มีทักษะในงานให้เป็นทุนมนุษย์ (HUMAN CAPITAL)     
ของประเทศ 
 กลยุทธ ์
 1. ผลิตและพัฒนากําลงัคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคณุภาพย่ิงขึ้น 
 1.1 เพ่ิมนักศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคลอ้งกับความต้องการของประเทศ 
 1.2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
 2. ส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ได้มาตรฐานเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
 กลยุทธ ์
 1. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสูชุ่มชนและสังคม 
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1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
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1.5 รายชื่อผูบ้ริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จํานวน  6 หลักสูตรเป็นหลักสูตร TQF ทั้งหมด รวม 6 หลักสูตร  หลักสูตร 
มคอ. 1  มาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชา จํานวน 5 หลักสูตร โดยจําแนกตามหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน
ดังน้ี 

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 1 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 

รวมทุกหลักสตูร 6 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

อ.ไพโรจน์  แสงอําไพ 
รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 

อ.ชยณัฐ บัวทองเกื้อ 
รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายบริหารและวางแผน 
 

อ.ดร.จิราภา ชาลาธราว ัฒน์ 
รองผู้อํานวยการ 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 9 

 

1.7 จํานวนนกัศึกษา 
ปีการศึกษา 2557  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    

ศรีวิชัย  มีนักศึกษาใหม่ จํานวน 129 คน นักศึกษาทั้งหมด จํานวน 498 คน และนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
จํานวน 61 คน ดังน้ี 

 

จํานวนนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2557 

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด  
ปีการศึกษา 2557 

จํานวนนักศึกษาที่สาํเร็จ
การศึกษา 

ปีการศึกษา 2556 

ปวส. 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
รวม ปวส.

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

รวม ปวส. 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
รวม

- 129 - 129 - 498 - 498 - 61 - 61 
 
1.8 จํานวนอาจารย์และบุคลากร 

ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
ศรีวิชัย มีอาจารย์ประจํา ดังน้ี 

 
จํานวนอาจารย์ประจํา คุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ 

ทั้งหมด 
ลา 

ศึกษาต่อ 
ปฏิบัติงานจรงิ

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม
กลุ่ม
วิทยฯ 

กลุ่ม
มนุษย์ 

กลุ่ม
วิทยฯ 

กลุ่ม
มนุษย์ 

กลุ่ม
วิทยฯ 

กลุ่ม
มนุษย์ 

29 18 4 3 22 18 
3 39 5 47 45 2 - - 47 

47 7 40 
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1.9 ข้อมูลพืน้ฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที ่
ข้อมูลงบประมาณ 

งบประมาณประจําปี 2557  (1 ต.ค. 56 ถึง 30 ก.ย. 57) 
 ในปีงบประมาณ 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน

การดําเนินงาน เป็นเงิน  60,219,150.14 บาท   จําแนกตามประเภทงบประมาณ ได้ดังน้ี 
งบประมาณแผ่นดิน  52,209,980.14  บาท คิดเป็นร้อยละ 98.21% ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
งบประมาณเงินรายได้ 8,009,170.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 69.80% ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 

สรุปงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ จําแนกตามหมวดรายจ่าย  

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ     
แผ่นดิน 

งบประมาณ      
เงินรายได ้

รวม ร้อยละ 

งบบุคลากร 6,902,643.40 3,448,408.00 10,351,051.40 49.96 

งบดําเนินงาน 7,823,874.56 1,595,958.67 9,419,833.23 20.40 

งบลงทุน 20,854,800.00 - 20,854,800.00 0 

งบเงินอุดหนุน 13,270,761.00 143,500.00 13,414,261.00 1.08 

งบรายจ่ายอ่ืน 2,132,181.30 214,308.00 2,346,489.30 10.05 

งบกลาง 290,889.00 188,320.74 479,209.74 64.74 

รวม 51,275,149.26 5,590,495.41 56,865,644.67 10.90 
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ข้อมูลอาคารสถานที ่

ชื่ออาคาร ชื่อหอ้งเรียน/หอ้งปฏิบัติการ 
ประเภท 

อุปกรณ์การศึกษาภายในห้อง ความจ ุ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

อาคารอํานวยการ       
ชั้น 2      

ห้อง 1209 ห้องเรียน    โปรเจคเตอร ์ 40 
ห้อง 1210 ห้องเรียน    โปรเจคเตอร ์ 40 
ห้อง C3 ห้องปฏิบัตกิารสารสนเทศ (C3)  

 
 โปรเจคเตอร ์
 คอมพิวเตอร์ จาํนวน 30 เครื่อง 

30 

ชั้น 3      
ห้อง C1 ห้องปฏิบัตกิารสารสนเทศ (C1)  

 
 โปรเจคเตอร ์
 คอมพิวเตอร์ จาํนวน 20 เครื่อง 

20 

ห้อง C2 ห้องปฏิบัตกิารสารสนเทศ (C2)  
 

 โปรเจคเตอร ์
 คอมพิวเตอร์ จาํนวน 40 เครื่อง 

40 

อาคารช่างอุตสาหกรรม      
ชั้นที่ 1      

ห้อง 8103 ห้องปฏิบัติการทางภาษา     
ห้อง 8104 ห้องปฏิบัตกิารฟิสิกส์ 1 สําหรบัวิศวกร     
ห้อง 8105 ห้องปฏิบัตกิารเคมีสําหรับวิศวกร     
ห้อง 8106 ห้องปฏิบัตกิารฟิสิกส์ทั่วไป     
ห้อง 8106/2 ห้องปฏิบัตกิารฟิสิกส์ 2 สําหรบัวิศวกร     

ชั้น 2      
ห้อง 8201 ห้องเรียน    40 
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ชื่ออาคาร ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
ประเภท 

อุปกรณ์การศึกษาภายในห้อง ความจุ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

ห้อง 8202 ห้องเรียน 

 

  โปรเจคเตอร ์
 คอมพิวเตอร์จํานวน 1 เครือ่ง 
 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ 

40 

ห้อง 8203 ห้องเรียน    60 
ห้อง 8205 ห้องเรียน    60 
ห้อง 8204 ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า     
ห้อง 8204/2 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กําลัง     
ห้อง 8206 ห้องเครื่องมือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า     
ห้อง 8206/2 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม     

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

ชั้น 4      
ห้อง 8401 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1     
ห้อง 8402 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากําลัง     
ห้อง 8403 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2     
ห้อง 8404 ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า     
อาคารปฏิบัติการ (อาคาร 8) โรงฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม -    
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ชื่ออาคาร ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
ประเภท 

อุปกรณ์การศึกษาภายในห้อง ความจุ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

อาคารปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม      
ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์    ชุดเจาะสํารวจดินและเก็บตัวอย่าง ความลึก

ไม่น้อย 24 เมตร   
 ชุดทดสอบหาปริมาณความชื้นในมวลดิน 
 ทดสอบการหาค่า ถ.พ.  ของเม็ดดิน  
 ชุดทดสอบหาค่า  Atterberg ‘ s Limits 
 ชุดทดสอบจําแนกขนาดของเม็ดดิน 
 ชุดทดสอบจําแนกขนาดของเม็ดดินโดยวิธีใช้ 

Hydrometer  
 ชุดทดสอบบดอัดดินแบบมาตรฐานและแบบ

สูงกว่ามาตรฐาน 
 ชุดทดสอบแคลิฟอร์เนียแบริ่งเรโซ (C.B.R.) 
 ชุดทดสอบหาค่าความแน่นของดินในสนาม  
 ชุดทดสอบหาค่าความซึมได้ของน้ําในดิน 
 ชุดทดสอบ Direct Shear Test  
 ชุดทดสอบ Unconfined Compression 

Test    
 ชุดทดสอบ Triaxial Test   
 ชุดทดสอบ Consolidation Test 
 ชุดทดสอบ Pocket Vane Shear  

25 
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 ชื่ออาคาร ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
ประเภท 

อุปกรณ์การศึกษาภายในห้อง ความจุ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ     เครื่องทดสอบ  
  เครื่องทดสอบแรงกด   
  เครื่องทดสอบแบบไม่ทําลาย 
  เครื่องทดสอบแรงบิด  

   

25 

ห้องปฏิบัติการคอนกรีต ห้องปฏิบัติการคอนกรีต    ชุดทดสอบการหาค่า ถ.พ.  ของซีเมนต์ 
 ชุดทดสอบการหาค่าขีดจํากัดความข้นเหลวปกติ

ของซีเมนต์เพส 
 ชุดทดสอบการหาค่าเวลาการก่อตัวของซีเมนต์

เพส  
 ชุดทดสอบกําลังอัดของแท่งซีเมนต์มอร์ต้า 
 ชุดทดสอบหาค่า ถ.พ. ของวัสดุมวลรวมละเอียด 
 ชุดทดสอบหาค่า ถ.พ.  ของวัสดุมวลรวมหยาบ  
 ชุดทดสอบการร่อนผ่านตะแกรงของวัสดุมวลรวม 
 ชุดทดสอบการสึกหรอของวัสดุมวลรวม 
 ชุดทดสอบสารอินทรีย์ในวัสดุมวลรวมละเอียด 

  
  
 
 
  

25 
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ชื่ออาคาร ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
ประเภท 

อุปกรณ์การศึกษาภายในห้อง ความจุ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

     ชุดทดสอบการหาค่าหน่วยน้ําหนักของ
คอนกรีต    

 ชุดทดสอบการหาค่าการยุบตัวของคอนกรีต 
 ชุดทดสอบเวลาการก่อตัวของคอนกรีต 
 ชุดทดสอบโต๊ะการไหล 
 ชุดทดสอบการทดสอบวีบี  
 ชุดทดสอบการจมของลูกบอลเคลลี่ 
 ชุดทดสอบกําลังอัดและดัดของคอนกรีต 
 ชุดทดสอบแรงดึงของมอร์ต้า 

 

ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง    ชุดทดสอบการทะลวงของวัสดุบิทูเมน 
 ชุดทดสอบความหนืดแบบเซย์โบลฟูโร 
 ชุดทดสอบจุดอ่อนตัว  
 ชุดทดสอบความยืดตัว   
 ชุดทดสอบความถ่วงจําเพาะของวัสดุบิทูเมน

โดยใช้ขวด ถ.พ.   
 ชุดทดสอบจุวาบไฟและจุดติดไฟ  
 ชุดทดสอบหาความสูญเสียเมื่อได้รับความร้อน 
 ชุดทดสอบการหลุดลอก 
 

 
 

25 

     



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 16 

 

 ชื่ออาคาร ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
ประเภท 

อุปกรณ์การศึกษาภายในห้อง ความจุ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

     ชุดทดสอบหาปริมาณน้ําในยางมะตอยน้ํา 
 ชุดทดสอบอัสฟัลท์คอนกรีตมิกซ์โดยวิธี

มาร์แชล 
 ชุดทดสอบความต้านทานการไถลของผิวจาร

จร 
 เครื่องบริติชเพนตูลั่มเทสเตอร์ 
 ชุดทดสอบการกลั่นผลิตภัณฑ์คัทแบคอัสฟัลท์ 

 

 

อาคารช่างอุตสาหกรรม (8107)      
ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์     ชุดทดสอบ Hydrostatic pressure 

  ชุดทดสอบ Stability of Floating Bodie 
  ชุดทดสอบ Bernoulli’s Theorem and 

Venturi Meter  
  ชุดทดสอบ Energy Loss in Pipes 
  ชุดทดสอบคุณบัติของน้ํา (Properties of   

Fluid)  
  ชุดทดสอบการวัดอัตราการไหล และแรง
เสียดทานในท่อปิด  

 
 

 

25 
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ชื่ออาคาร ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
ประเภท 

อุปกรณ์การศึกษาภายในห้อง ความจุ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

      ชุดทดสอบ Impact of A Jet  
  ชุดสอบ Flow over Notch  
  ชุดทดสอบไหลในรางน้ําเปิด  
  ชุดทดสอบไหลผ่านรูระบายขนาดเล็กและ
สายน้ําที่พุ่งแบบอิสระ  
  ชุดทดสอบการวัดอัตราการไหลในทางน้ําเปิด
โดย Parshall Flume   
  ชุดทดสอบปั๊มน้ําแบบอนุกรมและขนาน 

 

ห้องปฏิบัติการสํารวจ ห้องปฏิบัติการสํารวจ     กล้องระดับชนิดต่างๆ 
  กล้อง Total Station และปริซึม 
  อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม                     
  อุปกรณ์ประกอบสําหรับชุดปฏิบัติการสํารวจ 
 

25 
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1.10 อัตลักษณ์ เอกลักษณห์รือวัฒนธรรมของวิทยาลยั 
       อัตลักษณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
           "บัณฑิตนักปฏิบัติ" 
       เอกลักษณ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
           "เช่ียวชาญเทคโนโลยี  มีทักษะปฏิบัติ" 
 
1.11  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทีผ่่านมา 
   ผลการประเมินในปีที่ผ่านมามีประเด็นที่วิทยาลัยฯ ควรปรับปรุง ประกอบด้วย ควรเพ่ิมงานวิจัยและการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ, ควรมีการบริการวิชาการให้ตรงกับความต้องการของชุมชนตาม
สภาพจริง และควรพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะปฏิบัติงานเก่ียวกับ 3ดี 
 จากประเด็นที่ควรปรับปรุงดังกล่าว วิทยาลัยฯ มีการดําเนินการปรับปรุงในส่วนการบริการวิชาการให้ตรง
กับความต้องการของชุมชนมากขึ้น ดังน้ี 
   1. วิทยาลัยฯ มีการทําความร่วมมือ (MOU) กับผู้นําชุมชนโดยตรงทําให้โครงการบริการวิชาการมาจาก
การร้องขอจากชุมชนโดยแท้จริง ประกอบกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการแบบ 
1 วิทยาลัย 1 ชุมชน เพ่ือให้ความรู้กับชุมชนแบบยั่งยืน ดังน้ันการของบประมาณโครงการบริการวิชาการจึงอยู่ใน
รูปแบบมีโครงการหลักและให้แต่ละหลักสูตรวิชาเพ่ิมโครงการย่อย ซึ่งโครงการดังกล่าวมาจากการร้องขอจาก
ชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
 2. การประเมินโครงการบริการวิชาการ มีการประเมินที่เข้มข้นขึ้นจากเดิมวิทยาลัยประเมินโครงการ
ภายในวิทยาลัยเอง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ มีการแต่งต้ังคําสั่งคณะกรรมการบริการวิชาการโดยใช้บุคลากรจาก
ทุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ และแบ่งกลุ่มการประเมินในแต่ละพ้ืนที่ ยกตัวอย่างเช่น วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ รับการประเมินโครงการจากวิทยาลัยรัตภูมิ 
 3. คณาจารย์มีการลงพื้นที่สู่ชุมชนมากขึ้นจากเข้าร่วมประชุม จากการสํารวจพ้ืนที่ และการพบปะกับ
ชุมชน ทําให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างชุมชนกับวิทยาลัยฯ ซึ่งจากการลงชุมชนของคณาจารย์และบุคลากรทํา
ให้ผลตอบรับจากชุมชนดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เกิดความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯ ต่อชุมชน ในกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมในวันสําคัญ เป็นต้น  
 สําหรับสิ่งที่ควรปรับปรุงในประเด็นอ่ืนๆ  อยู่ในระหว่างที่วิทยาลัยฯ เร่งดําเนินการเพ่ือให้มีการพัฒนา 
และเป็นประโยชน์มากย่ิงขึ้น 
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บทที่ 2 ผลการดําเนินงาน 
คําอธิบาย :  เกณฑ์การประเมินระดับวิทยาลัยประกอบด้วย  ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตรและ

เพ่ิมเติมตัวบ่งช้ีที่ดําเนินการในระดับวิทยาลัยจํานวนรวม 13 ตัวบ่งช้ีของ สกอ. และเพ่ิมเติมตัวบ่งช้ีของ
มหาวิทยาลัย 11 ตัวบ่งช้ีดังน้ี 
องค์ประกอบในการประกัน

คุณภาพวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี ้ ประเด็นพิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบรหิารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉล่ียของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรที่วิทยาลัยรับผิดชอบ 

 1.2 อาจารย์ประจําวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัย
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

 1.3 อาจารย์ประจําวิทยาลัยที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัย
ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัย 

 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

ผลงานวิชาการทุกประเภทต่อ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
4. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของวิทยาลัยเพ่ือการ
กํากับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
Srivijaya 1 กิจกรรม 5ส Srivijaya1.1 การมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินกิจกรรม 5ส ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  
 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
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องค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี ้ ประเด็นพิจารณา 

Srivijaya 2 อัตลักษณ์ มทร.
ศรีวิชัย 

Srivijaya 2.1 ระบบกลไกพัฒนา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลให้เป็นนักปฏิบัติ (Hands-on) 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 2.2 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน 
(Technology Based Education-
Training) 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 2.3 มีระบบและกลไกการ
สร้างความเช่ียวชาญวิชาชีพ 
(Professional Oriented) ให้กับ
นักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 2.4 งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือเพ่ือท้องถิ่น 

ร้อยละของโครงการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหรือเพ่ือท้องถิ่น 

Srivijaya 2.5 การสืบสานโครงการ
พระราชดําริ 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 3 คุณภาพของ
หน่วยงานสนับสนุน 

Srivijaya 3.1 มีระบบและกลไกในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 3.2 ระดับความสําเร็จในการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
บริการ 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 3.3 ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

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

Srivijaya 4.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 4.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตาม
นโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D)  
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 
ผลการดําเนนิงานและการประเมินตนเอง 
ตารางที่ 1.1-1 แสดงคะแนนเฉล่ียของตัวบ่งช้ีพัฒนาของแต่ละหลักสูตร ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการรับผิดชอบ 

ที่ หลักสูตร / สาขาวิชา 

ผลการประเมินใน
องค์ประกอบที่ 1 
(หลักสูตรไม่ได้

มาตรฐาน/หลกัสูตร
เป็นไปตาม
มาตรฐาน) 

คะแนนเฉลี่ย 
ของตัวบ่งชีพ้ฒันา
ในองคป์ระกอบที่ 

2-6 ในระดับ
หลักสูตร 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มีจํานวน 6 หลักสูตร  ดังนี้ 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เป็นไปตามมาตรฐาน 1.65 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 1.65 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 0.90 

4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี เป็นไปตามมาตรฐาน 2.16 

5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐาน 2.03 

6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 1.49 

ผลรวมของคา่คะแนน 9.88 
คะแนนเฉลี่ย 1.65 

 
หมายเหตุ : ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 วิทยาลัยฯ ไม่ขอรับการประเมินเน่ืองจากเป็นหลักสูตรขอใช้ 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 :  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  ผลลัพธ์ 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นายไพโรจน์ แสงอําไพ       

  2. นางสาวเนตรลดา  ละอองทอง 
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 

คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
          ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในวิทยาลัยซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่
วิทยาลัยรับผิดชอบ 
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ตารางที่ 1.1-2 การกํากับให้เปน็ไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับหลักสูตร)หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน (ทําเครื่องหมาย  หรือ ) 

หลั
กสู

ตร
วิช

าร
ะบ

บ
สา

รส
นเ

ทศ
ทา

งธ
ุรกิ
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 ห
ลัก

สูต
รวิ

ชา
กา

รจ
ัดก

าร
 

หลั
กสู

ตร
วิช

าก
าร

โร
งแ

รม
แล

ะก
าร

ท่อ
งเที่

ยว
 

หลั
กสู

ตร
วิช

าก
าร

บัญ
ชี 

หลั
กสู

ตร
วิช

าวิ
ศว

กร
รม

โย
ธา

 

หลั
กสู

ตร
วิช

าวิ
ศว

กร
รม

ไฟ
ฟ้า

 

1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร      
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร      
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด      
12 การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงานเพื่อการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

     

 12.1  อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

     

 12.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา 

     

 12.3 มีรายละเอียดของกระบวนวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
กระบวนวิชา 

     

 12.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของกระบวนวิชาและ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี
เปิดสอนให้ครบทุกกระบวนวิชา 

     

 12.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

ผลการประเมิน      
 
หมายเหตุ ผลการประเมิน กรณี เคร่ืองหมาย  แสดงถึงหลักสูตรไม่ได้มาตรฐานและ แสดงถึง หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐาน 
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เกณฑ์การประเมิน  
: ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิทุกหลักสูตรที่วิทยาลัยรับผดิชอบ 

 
สูตรการคํานวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่วิทยาลัยรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา

เห็นชอบ ไม่ต้องนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบ่งช้ีน้ี แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบน้ันๆ ในตัวบ่งช้ีน้ีให้ครบถ้วน 
 
แทนค่า 
1. ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลกัสูตร (1) 9.88 
2. จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่วิทยาลัยรับผิดชอบ (2) 6 

คะแนนเฉลี่ย (1) ÷ (2) 1.65 
 
เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  1.65 คะแนน เกณฑ์ประเมิน :  1.65 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  2.94 คะแนน ผลการดําเนินงาน  :  X  ไม่บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายของปีต่อไป  :  3.00 คะแนน เกณฑ์ประเมิน  :  3.00 ระบุคะแนน 
 
เอกสารหลักฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

CIM 1.1-01 รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2557 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 24 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 :  ร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  ปัจจัยนําเข้า 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายไพโรจน์ แสงอําไพ ตําแหน่ง   รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
    2. นางสาวเนตรลดา  ละอองทอง ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
          การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต  ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังน้ันวิทยาลัยจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 
ตารางที่ 1.2-1 จํานวนอาจารย์ประจํา จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 

จํานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ปีการศึกษา 

2557 

อาจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน 3 
อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 39 
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 5 
รวมจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 47 
ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 6.38 
ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาโท ร้อยละ 82.98 
ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 10.64 

หมายเหตุ : 
 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งน้ี อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่
เหมาะสมกว่า ทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ใน
กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คํานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจําที่ระบุในคําช้ีแจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย ดังน้ี 

 9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
 6  เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6เดือน    ไม่สามารถนํามานับได้ 
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เกณฑ์การประเมิน :  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

= ร้อยละ40 ขึน้ไป 
สูตรการคํานวณ 
 1. คํานวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่มีวุฒิปริญญาเอก  ตามสูตร 

 จํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
x 100 

 
 จํานวนอาจารย์ประจําวิทยาลัยทั้งหมด  

 

 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้= 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

x 5 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

แทนค่า 
1. จํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก(1) 5 
2. จํานวนอาจารย์ประจําวิทยาลัยทั้งหมด(2) 47 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก (3) 

((1) ÷ (2)) x 100 
10.64 

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

1.33 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ากับ 1.33 
 
เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  ร้อยละ 4.88 เกณฑ์ประเมิน           :  ร้อยละ 4.88  
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  ร้อยละ 10.64 เกณฑ์ประเมิน           :  1.33 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  ร้อยละ 12.24 ผลการดําเนินงาน       :  X  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  ร้อยละ 12.24  เกณฑ์ประเมิน           :  1.53 คะแนน 
เอกสารหลักฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

CIM 1.2 - 01 ข้อมูลบุคลากรสายผู้สอนทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 
CIM 1.2 - 02 ข้อมูลบุคลากรสายผู้สอนจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 

2557 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 :  ร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  ปัจจัยนําเข้า 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายไพโรจน์ แสงอําไพ ตําแหน่ง   รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
    2. นางสาวเนตรลดา  ละอองทอง ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 
คําอธิบายตัวบ่งชี้ 
          สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือนําไปใช้
ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อน
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

ตารางที่ 1.3-1 จํานวนอาจารย์ประจํา จําแนกตามตําแหน่งวิชาการ(นับรวมลาศึกษาต่อ) 

จํานวนอาจารย์ตามตําแหนง่วิชาการ หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2557 

อาจารย์ที่ไม่มตํีาแหน่งทางวิชาการ  (อาจารย์) คน 45 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์(ผศ.) คน 2 
รองศาสตราจารย์(รศ.) คน - 
ศาสตราจารย์ (ศ.) คน - 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 47 
รวมอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน) คน 2 
ร้อยละอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 4.26 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรการคํานวณ 
 1. คํานวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 จํานวนอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
x 100 

 จํานวนอาจารย์ประจําวิทยาลัยทั้งหมด 
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 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  คะแนนทีไ่ด้  

คะแนนที่ได้= 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

x 5 
 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
แทนค่า 
1. จํานวนอาจารย์ประจําวิทยาลัยที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (1) 2 
2. จํานวนอาจารย์ประจําวิทยาลัยทั้งหมด (2) 47 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (3) 

((1) ÷ (2)) x 100 
4.26 

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

0.36 

ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 0.36 
 
เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  ร้อยละ 4.35 เกณฑ์ประเมิน  :  ร้อยละ 4.35 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  ร้อยละ 4.26 เกณฑ์ประเมิน :  0.36 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  0.34 คะแนน ผลการดําเนินงาน  :   /  บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายของปีต่อไป  :  ร้อยละ 5.88 เกณฑ์ประเมิน  :  0.49 คะแนน 
 
เอกสารหลักฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

CIM 1.3 - 01 ข้อมูลบุคลากรสายผู้สอนทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 
CIM 1.3 - 02 ข้อมูลบุคลากรสายผู้สอนจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 

2557 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 :  จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  ปัจจัยนําเข้า 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายไพโรจน์ แสงอําไพ    

   2. นางสาวเมธาพร  มีเดช    
   3. นางกัญญารัตน์  ใจรักษ์   

ตําแหน่ง   รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 

คําอธบิายตัวบ่งชี ้  

 ปัจจัยสําคัญประการหน่ึงสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเช่ือมโยง
ไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังน้ัน สถาบันจึง
ควรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชา 
เกณฑ์การประเมิน :  
 คํานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน และ
นํามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ํากว่าที่กําหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ดังน้ี 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 กําหนดเป็นคะแนน 5 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 20 กําหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20  
ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรน้ันๆ 
 
 
สูตรการคํานวณจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

1. คํานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสตูร
การคํานวณ ดังน้ี 

 SCH  =    nici 
 เมื่อ  ni =    จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
  ci =    จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

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

 จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ  
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การปรับจํานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 ให้มีการปรับค่าจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือ
นํามารวมคํานวณหาสัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปรญิญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ =FTES ระดับปริญญาตรี =FTES ระดับบัณฑิตศึกษา  
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 xFTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 xFTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 
 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําหลกัสูตรแยกตามกลุ่มสาขา 
 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจํานวนนักศึกษา 

เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8 : 1 

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 
3. วิศวกรรมศาสตร์ 20 : 1 
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8:1 
5. เกษตร ป่าไม้และประมง 20:1 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การทอ่งเที่ยว 
   เศรษฐศาสตร ์

25 :1 

7. นิติศาสตร ์ 50:1 
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์ 30:1 
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8:1 
10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 :1 

 
การคิดคะแนน 
1) คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นร้อยละ ดังสูตร 
 
 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาท่ีเป็นจริง – สัดส่วนจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

X 100 
 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
2) นําค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคํานวณคะแนน ดังน้ี 

 2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ   10   คิดเป็น 5 คะแนน 
 2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20   คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นํามาคิดคะแนนดังน้ี 
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คะแนนที่ได้ = 
 (20 – ค่าร้อยละที่คํานวณได้จาก 1) 

X 5 
 

 10  
 
 
ตัวอย่างการคาํนวณ 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหน่ึงทางด้านสังคมศาสตร์ = 24 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  
 

= 
 24-25 

x 100  = ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน 
 25 

 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหน่ึงทางด้านสังคมศาสตร์ = 32 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  
 

= 
 32-25 

x 100  = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน 
 25 

 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหน่ึงทางด้านสังคมศาสตร์ = 28 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  
 

= 
 28-25 

x 100  = ร้อยละ 12 
 25 

 

 

แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ 20 – 12 = 8 ได้คะแนน = 
8x5 

= 4 คะแนน 
10 

 

แทนค่า   -ใหแ้สดงการคํานวณ- 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มีนักศึกษาอยู่ 2 กลุ่มสาขา จําแนกได้ดังน้ี 
1. กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา 20 : 1 

  2. กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา     25 : 1 
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มีรายละเอียดแสดงการคํานวณ แยกเป็นแต่ละหลักสูตรได้ ดังน้ี 
1. หลักสูตรวิชาการจัดการ อยู่ในกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจํา  25:1 

1 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่เป็นจริง 18.73  
2. สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน - 25.10  
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรวิชาการจัดการทางด้านบริหารธุรกิจ = 5 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  
 

= 
 18.73  -  25 

x 100  = ร้อยละ  - 25.10  ได้คะแนน  0 คะแนน 
 25 

 
2.  หลักสูตรวิชาการบญัชี อยู่ในกลุ่มสาขาบรหิารธุรกิจ สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา  
25:1 

1 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่เป็นจริง 17.41  
2. สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน - 30.36  
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรวิชาการบัญชีทางด้านบริหารธุรกิจ = 5 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  
 

= 
 17.41 - 25 

x 100  = ร้อยละ  - 30.36 ได้คะแนน  0  คะแนน 
 25 

 
3.  หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ อยู่ในกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจํา  25:1 

1 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่เป็นจริง 5.96  
2. สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน - 76.16  
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจทางด้าน
บริหารธุรกิจ = 0 คะแนน 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  
 

= 
 5.96 - 25 

x 100  = ร้อยละ - 76.16  ได้คะแนน 0  คะแนน 
 25 

 
4.  หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว อยู่ในกลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ สัดสว่นจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจํา  25 : 1 

1 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่เป็นจริง 8.48  
2. สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน - 66.08  
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จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวทางด้าน
บริหารธุรกิจ = 0 คะแนน 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  
 

= 
 8.48 - 25 

x 100  = ร้อยละ – 66.08  ได้คะแนน  0  คะแนน 
 25 

 
5.  หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อยู่ในกลุม่สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วนจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจํา  20:1 

1 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่เป็นจริง 7.48  
2. สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน - 62.60  
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ = 0 คะแนน 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  
 

= 
 7.48- 20 

x 100  = ร้อยละ – 62.60 ได้คะแนน 0 คะแนน 
 20 

 
6.  หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา อยู่ในกลุม่สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วนจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจํา  20:1 

1 สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่เป็นจริง 11.02  
2. สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน - 44.90  
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี  (FTES) ของหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธาทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์  = 0 คะแนน 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  

 

= 
 11.02 - 20 

x 100  = ร้อยละ  - 44.90  ได้คะแนน  0  คะแนน 
 20 

 
เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  ร้อยละ 0 เกณฑ์ประเมิน :  0   คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  5.00 คะแนน ผลการดําเนินงาน  :  X  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  ร้อยละ 5 เกณฑ์ประเมิน  :  5 คะแนน 
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 สรุป FTES ในภาพรวมของวิทยาลัย 

 
เอกสารหลักฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

CIM 1.4-01 ข้อมูล FTES นักศึกษา ปีการศึกษา 2557  (1/2557 และ 2/ 2557) 
CIM 1.4-02 รายช่ือนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557  
 
 
 

คณะ/สาขา/สาขาวิชา 

จํานวน
นักศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเท่า 
(FTES) 

จํานวนนักศึกษา 
1/57 

จํานวนนักศึกษา 
2/57 

จํานวน 
ผู้สําเร็จการศึกษา

ปก
ติ 

พิเ
ศษ

 

รว
ม 

ปก
ติ 

พิเ
ศษ

 

รว
ม 

ปก
ติ 

พิเ
ศษ

 

รว
ม 

สาขาบริหารธุรกิจ   553.53 287 - 287 269 - 269 72 - 72 
หลักสูตรวิชาการบัญชี (4 ปี) 150.50 79 - 79 75 - 75 19 - 19 
หลักสูตรวิชาการบัญชี (เทียบโอน)  93.28 40 - 40 40 - 40 18 - 18 
หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศฯ (4ปี) 53.26 33 - 33 33 - 33 8 - 8 
หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศฯ (เทียบโอน) 18.28 10 - 10 10 - 10 4 - 4 
หลักสูตรวิชาการจัดการ (4 ปี)    167.71 92 - 92 80 - 80 19 - 19 
หลักสูตรวิชาการจัดการ(เทียบโอน) 19.61 10 - 10 9 - 9 4 - 4 
หลักสูตรการโรงแรมและการท่องเท่ียว (4ปี) 50.89 23 - 23 22 - 22 - - - 
สาขาวิศวกรรมโยธา 199.60 115 25 140 97 28 125 15 6 21 
หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา (4 ปี) 114.94 76 - 76 67 - 67 9 - 9 
หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน) 84.66 39 25 64 30 28 58 6 6 12 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 121.22 66 5 71 63 1 64 17 2 19 
หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี) 104.38 50 - 50 48 - 48 2 - 2 
หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) 16.84 16 5 21 15 1 16 15 2 17 

รวมทั้งสิ้น 874.35 468 30 498 429 29 458 104 8 112



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 34 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 :  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ :  1. ดร.จิราภา  ชาลาธราวัฒน์ 

   2. นายเข้มนที  ศรีสุขล้อม   
ตําแหน่ง   รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 

คําอธบิายตัวบ่งชี ้  

 วิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพ่ือ
การดํารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในวิทยาลัย ต้ังแต่การให้คําปรึกษา ทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ 
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการ
ทั้งหมดต้องให้ความสําคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 

เกณฑ์การประเมิน:  6 ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลการดําเนนิงาน: 
มีการ 

ดําเนนิการ 
ทําเครื่องหมายหน้า

ข้อที่ดําเนนิการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 1. จัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในวิทยาลัยฯ 
   1. วิทยาลัยฯ จัดให้มีการให้คําปรึกษา
ทางวิชาการแก่นักศึกษา โดยการแต่งต้ัง
อาจารย์ที่ปรึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 
และฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ใช้แนวทางการ
ให้คําปรึกษาตามคู่มือการให้คําปรึกษาของ
อาจารย์และในคู่มือการให้คาํปรึกษา ซึ่งมี
แบบฟอร์มสําหรับแบบขอรบัคําปรึกษา/ 
บันทึกการให้คาํปรกึษา อีกทั้งวิทยาลัยฯ ได้
จัดตารางกิจกรรมโฮมรูมให้แก่นักศึกษาทุก
ช้ันปี  
    2. ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดทําแฟ้ม
ประวัตินักศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการดูแล
นักศึกษา 
 
 

CIM 1.5-1-01 คําสั่งแต่งต้ัง
อาจารย์ที่ปรึกษา 
CIM 1.5-1-02 คู่มือการให้คํา 
ปรึกษาของอาจารย์ 
CIM 1.5-1-03 แบบขอรับคํา 
ปรึกษา/บันทึกการให้คําปรึกษา 
CIM 1.5-1-04 แฟ้มประวัติ 
นักศึกษา 
CIM 1.5-1-05 ตารางกิจกรรม 
คาบโฮมรูม 
CIM 1.5-1-06 แบบสรุปผล
ประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทําเครื่องหมายหน้า
ข้อที่ดําเนนิการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

   3. ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดทําแบบ
ประเมินการจัดบริการของฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาเกี่ยวกับการให้บริการได้คะแนน 
4.21 จากคะแนนเต็ม 5 

 2. มีการให้ข้อมลูของหน่วยงานท่ีให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
    1. วิทยาลัยฯ มีการให้ข้อมูลแหล่งงานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา กิจกรรม
นอกหลักสูตร และผ่านทางภาพเว็บไซต์ของ
วิทยาลัยฯ และผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์  
    2. วิทยาลัยฯ ได้ทําแบบประเมินความ
พึงพอใจในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
    3. วิทยาลัยฯ ได้จัดทําแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลได้
ระดับคะแนน 4.11 จากคะแนนเต็ม 5  

CIM 1.5-2-01 ภาพเว็บไซต์ของ 
วิทยาลัยฯ 
CIM 1.5-2-02 ภาพบอร์ด 
ประชาสัมพันธ์  
CIM 1.5-2-03 แบบสรุปผลการ 
ประเมินความพึงพอใจในการให้ 
บริการข้อมูล 
 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
   1. วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
ให้กับนักศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การออกไปสู่ตลาดนัดแรงงาน โดยมี
กิจกรรมการฝกึเขียนประวัติส่วนตัว การฝึก 
สัมภาษณ์งานในสถานการณ์จําลอง พร้อม
ทั้งในบุคคลทีม่ปีระสบการณ์ด้านอาเซียน  
    2. วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมโครงการ    
การฝึกอาชีพอิสระและตลาดนัดแรงงาน 
ครั้งที่ 5 เพ่ือเตรียมให้นักศึกษาที่ต้องการ
ประกอบอาชีพอิสระ ได้ฝึกฝนและได้ทราบ
ถึงแหล่งงานโดยตรง โดยได้เชิญหน่วยงานที่
ความชํานาญ คือ สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดนครศรีธรรมราชมาให้ 
    3. ได้คะแนนประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมทั้งสองกิจกรรมเฉลี่ย 4.53 จาก
คะแนนเต็ม 5 

CIM 1.5- 3-01 สรุปโครงการ
ปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา 
2557 
CIM 1.5- 3-02 สรุปผลโครงการ 
การฝึกอาชีพอิสระและตลาดนัด
แรง งาน ครั้งที่ 5 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทําเครื่องหมายหน้า
ข้อที่ดําเนนิการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกขอ้ไม่ตํ่ากว่า 
3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 
     ข้อ 1 คะแนน 4.21 จากคะแนนเต็ม 5 
     ข้อ 2 คะแนน 4.11 จากคะแนนเต็ม 5 
     ข้อ 3 คะแนน 4.53 จากคะแนนเต็ม 5 
เฉลี่ยทั้ง 3 ข้อ  4.28 คะแนน  

CIM 1.5-1-06 แบบประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการ 
CIM 1.5-2-03 แบบประเมิน
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ข้อมูล 
CIM 1.5- 3-01 สรุปโครงการ
ปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา 
2557 
CIM 1.5- 3-02 สรุปผลโครงการ 
การฝึกอาชีพอิสระและตลาดนัด
แรงงาน ครั้งที่ 5 
CIM 1.5- 4-01 รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2558 รายงาน
สรุปผลการดําเนินงาน 

 5. นําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือ
ส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา 
    ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ ประชุมเพ่ือนํา
ข้อมูลการประเมินทั้ง 3 ด้าน คือ  
  1. ด้านให้คําปรึกษา   
  2. ด้านให้บรกิารข้อมูลข่าวสาร  
  3. ด้านการเตรียมพร้อมการทํางานเมื่อ
นักศึกษาจบ เพ่ือมาปรับปรุงและนําข้อมูล 
มาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

CIM 1.5- 5-01 รายงานการ
ประชุม เพ่ือปรับปรุงการ
ให้บริการ ทั้ง 3 ด้าน คือ  
1. ด้านให้คําปรึกษา        
2. ด้านให้บริการข้อมูลข่าวสาร    
3. ด้านการเตรียมพร้อมการ
ทํางานเมื่อนักศึกษาจบการศึกษา 

 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสาย
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 
    1. วิทยาลัยฯ มีการให้ข้อมูลแก่ศษิย์เก่า 
โดยผ่านทางเว็บไซของวิทยาลัยฯ เก่ียวกับ
ตําแหน่งงานว่างแหล่งงานต่าง ๆ 
   2. วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า ครั้งที ่1 โดยเชิญศิษย์
เก่ามาพัฒนาทักษะด้านอาชีพและภาษา  

CIM 1.5- 6-01 ภาพเว็บไซต์ของ 
วิทยาลัยฯ แหล่งงาน 
CIM 1.5- 6-02 สรุปผลโครงการ 
พัฒนาความรู้และประสบการณ์
ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์
เก่าครั้งที่ 1 
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เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  6  ข้อ เกณฑ์ประเมิน :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  5  ข้อ   ผลการดําเนินงาน  :   /  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  6  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ :  1. ดร.จิราภา  ชาลาธราวัฒน์ 

   2. นายเข้มนที  ศรีสุขล้อม   
ตําแหน่ง  รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 

คําอธบิายตัวบ่งชี ้  
 วิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยวิทยาลัยและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ วิทยาลัย สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพ่ิมเติม ตลอดจน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และนําหลัก PDSA (Plan, Do, Study, Act) ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
เป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างย่ังยืน 
 
เกณฑ์การประเมิน:  6  ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
วิทยาลัยโดยให้นักศึกษามีสว่นร่วมในการจัดทําแผนและ
การจัดกิจกรรม 
     วิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา 
ของวิทยาลัยโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดแผน
กิจกรรม โดยออกมาเป็นแผนปฏิบัติงานโครงการของฝ่าย
พัฒนานักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 และแผนปฏิบัติ
การของสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2557  
 
 
 

CIM 1.6- 1-01 แผนปฏิบัติงาน 
โครงการของฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2557 
CIM 1.6- 1-02 แผนปฏิบัติการ 
ของสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา 
2557 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยฯ ให้
ดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
   1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดโครงการอบรม
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยนักศึกษา 
   2. ด้านความรู้ มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมกับ
การเรียนการสอน 
   3. ด้านทักษะทางปัญญา มกีารจัดโครงการเตรียมความ
พร้อมกับการเรียนการสอน 
   4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการพัฒนาบุคลิกภาพ 
   5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดโครงการเตรียมความ
พร้อมกับการเรียนการสอน 

CIM 1.6 - 2-01 รายงานผล
โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3ดี 
 CIM 1.6 - 2-02 สรุปผล
โครงการเตรียมความพร้อมกับ
การเรียนการสอน 
CIM 1.6 - 2-03 สรุปผล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ 

 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
     วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับนักศึกษาในโครงการ
ปฐมนิเทศ นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557  

CIM 1.6 - 3-01 สรุปผล 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2557  

 4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ  วิทยาลัยฯ มีการประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ังต่อไป จากการ
ประชุมสรุปงานแต่ละโครงการ 
     

CIM 1.6 - 2-01 รายงานผล
โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3ดี 
CIM 1.6 - 2-02 สรุปผล
โครงการเตรียมความพร้อมกับ
การเรียนการสอน 
CIM 1.6 - 2-03 สรุปผล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ 
CIM 1.6 - 3-01 สรุปผล 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ ปีการศึกษา 2557 

 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
     ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มีการประชุมประเมินผลของแผน 
การจัดกิจกรรมนักศึกษา 

CIM 1.6- 5-01 เอกสารการ
ประชุมประกอบด้วย 
1. หนังสือเชิญประชุมพร้อม
วาระการประชุม 
2. เอกสารเซ็นรับทราบการ
ประชุม 
3. ใบเซ็นช่ือเข้าร่วมประชุม 
4. รายงานการประชุมสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานโครงการประจําปีการศึกษา 
2557 

 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
     ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มีการประชุมประเมินผลของแผน 
การจัดกิจกรรมนักศึกษาและวางแนวทางในการปรับปรุงแก้ 
ไขเพ่ือใช้ประโยชน์ในปีต่อไป 

CIM 1.6- 5-01 เอกสารการ
ประชุมประกอบด้วย 
1. หนังสือเชิญประชุมพร้อม
วาระการประชุม 
2. เอกสารเซ็นรับทราบการ
ประชุม 
3. ใบเซ็นช่ือเข้าร่วมประชุม 
4. รายงานการประชุมสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานโครงการประจําปีการศึกษา 
2557 

 

เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  6  ข้อ เกณฑ์ประเมิน :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  5  ข้อ ผลการดําเนินงาน  :   /  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  6  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์
ชนิดของตัวบง่ชี ้ : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นายไพโรจน์ แสงอําไพ 

  2. ดร.อาคม ลักษณะสกุล    
  3. น.ส.ศิริทรพัย์ คล้ายโพธ์ิ   

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 

คําอธบิายตัวบ่งชี ้  
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ทั้ง
การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรการเงินเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกําลังใจแก่นักวิจัยอย่าง
เหมาะสมตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์ 
เกณฑ์การประเมิน:  6  ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3– 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 
ทําเครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
     วิทยาลัยฯ มีระบบสารสนเทศในการบริหารงานวิจัย 
โดยงานวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ และ
งานวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี(งบ
แผ่นดิน) มีการบริหารงาน 2 ระบบ ดังน้ี 

1. ระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย(ระบบ RISS) 
2. ระบบ NRMS 

(รายงานผลการดําเนินงานตามปีงบประมาณ เพ่ือให้
สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558) 
 

CIM 2.1-1-01 ภาพแสดง
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศ
งานวิจัย 
CIM 2.1-1-02 ภาพแสดง
เว็บไซต์ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยแห่งชาติ 
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มีการ 
ดําเนนิการ 
ทําเครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปน้ี                                                    
     - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์  
หน่วยวิจัย  ศนูย์เครื่องมือ ศูนย์ให้คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
     - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์
     - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรอืการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
     - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การเข้าร่วมการประชุมวิชาการ  
     นอกจากวิทยาลัยฯ จะมกีารจัดการเรียนการสอนแล้ว 
วิทยาลัยฯ ยังมีการส่งเสริมบุคลากรประจําวิทยาลัยใน
ด้านต่างๆ อาทิ ด้านงานวิจัย โดยจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกและสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในด้านต่างๆ ที่มีประโยชน์ ประกอบด้วย 
   1. ห้องสมุดในการบริการแหล่งค้นคว้าข้อมูลงานวิจัย 
   2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานวิจัยประจําวิทยาลัย 
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่อํานวยความสะดวกที่นักวิจัยสามารถ
สืบค้นได้ 
   3. ระบบบรหิารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ซึ่งนักวิจัยทุก
ท่านต้องเป็นสมาชิก และมีการใช้เข้างานระบบ โดยแผนก
งานวิจัยมีคู่มือการใช้ระบบ NRMS 
   4. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากการเข้าร่วมโครงการ อบรมและสัมมนา
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยของนักวิจัย ซึ่งจัดขึ้นโดย
ส่วนราชการทางสถาบันการศึกษา  

CIM 2.1-2-01 ภาพห้องสมุด
(แหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัย) 
CIM 2.1-2-02 ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการสืบค้น 
CIM 2.1-2-03 คู่มือการใช้
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แห่งชาติ ระบบ NRMS 
CIM 2.1-2-04 กิจกรรมวิชาการ
ที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
CIM 2.1-2-05 การสืบค้นผ่าน
ระบบ 
http://opac.rmutsv.ac.th/m
ain/index.aspx 

 3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
     วิทยาลัยฯ ให้ความสําคญัต่อการทําวิจัยของนักวิจัย 
เพราะถือเป็นพันธกิจหน่ึงของหน่วยงานซึ่งในแต่ละ
ปีงบประมาณมีการจัดสรรเงินงบประมาณสําหรับการ

CIM 2.1-3-01 แผนการ
ปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
CIM 2.1-3-02 ผลการพิจารณา
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มีการ 
ดําเนนิการ 
ทําเครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

ดําเนินโครงการวิจัยในปีงบประมาณน้ันๆ โดยจําแนก
งบประมาณ ดังน้ี 
   1. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
   2. งบประมาณรายจ่าย (เงินแผ่นดิน) 
(รายงานผลการดําเนินงานตามปีงบประมาณ เพ่ือให้
สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558) 

ข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้
ประจําปีงบประมาณ 2558 
CIM 2.1-3-03 เอกสารแจ้ง
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 
CIM 2.1-3-04 เอกสารแจ้งผล
การพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 
CIM 2.1-3-05 แจ้งจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
     วิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมพันธกิจด้าน
การวิจัย และมกีารจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าว  ให้มศีักยภาพการพัฒนา
คณาจารย์และนักวิชาการให้มีความรู้ความสามารถที่จะ
ทํางานวิจัย จึงมีกองทุนเพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม
พันธกิจด้านการวิจัย ดังน้ี 
   1. กองทุนสง่เสริมและพัฒนางานวิจัย 
   2. ผลการดําเนินงานกองทุนฯ ไตรมาสที่ 2 
   3. ยอดเงินงบประมาณ ณ ปัจจุบัน 

CIM 2.1-4-01 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
พ.ศ. 2554 
CIM 2.1-4-02 รายงานผลการ
ดําเนินงานกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัย ประจําไตรมาส
ที่ 2 
CIM 2.1-4-03 งบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยฯ ยอด ณ ปัจจุบัน 
 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้าง
ขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
     วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย 
รวมถึงการยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น มีการส่งเสริม 
สนับสนุนให้งานวิจัยมีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีการสร้างขวัญและกําลังใจดังน้ี 

CIM 2.1-5-01 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัยว่าด้วยกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
CIM 2.1-5-02 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่าย
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มีการ 
ดําเนนิการ 
ทําเครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

   1. มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สําหรับนักวิจัย 
   2. มีการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ 
   3. มีการสนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยเขา้ร่วมการ
อบรมโครงการ อบรมและสัมมนาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
งานวิจัยของนักวิจัย  
   4. กรณีที่อาจารย์และนักวิจัยมีผลงานที่โดดเด่น และ
ได้รับรางวัล วิทยาลัยฯมีแนวทางในการส่งเสริม ยกย่อง
และสร้างขวัญกําลังใจ ด้วยการเผยแพร่ และช่ืนชมผลงาน 
ผ่านเว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิ
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย  
ติดตามและประเมินผลงานวิจัย  
ต้นฉบับบทความประจําวารสาร
วิจัย  และต้นฉบับบทความวิจัย
เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่พ.ศ. 2556 
CIM 2.1-5-03 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนค่าตอบแทนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ 
CIM 2.1-5-04 รายงานการ
ประชุม  
CIM 2.1-2-04 กิจกรรมวิชาการ
ที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 
     วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ใน
การสร้างระบบและกลไกเพ่ือช่วยคุ้มครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในหน่วยงานที่นําไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งวิทยาลัยได้ดําเนินการส่งรายช่ือ
คณะอนุกรรมการด้านทรัพย์สินทางปัญญาประจํา
วิทยาลัยฯ และอยู่ในระหว่างดําเนินการจัดทําคําสั่งจาก
มหาวิทยาลัย  

CIM 2.1-6-01 บันทึกข้อความ
เสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาประจํา
วิทยาลัยฯ 
CIM 2.1-6-02 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัยว่าด้วย การ
ดําเนินการด้านสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรอันเกิดจากการ
ประดิษฐ์ พ.ศ.  2549 
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เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  6  ข้อ เกณฑ์ประเมิน : 5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  5  ข้อ ผลการดําเนินงาน  :   /  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  6  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  : 5  คะแนน 
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มทร.ศรีวิชัย เป็นสถาบนักลุม่ ค2 จําแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา ทีท่ําการเปิดสอน ดังนี ้

 1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 : เงินสนบัสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ปัจจัยนําเข้า  (ปีงบประมาณ) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นายไพโรจน์ แสงอําไพ 

  2. ดร.อาคม ลักษณะสกุล   
  3. น.ส.ศิริทรพัย์ คล้ายโพธ์ิ 

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ตําแหน่ง หัวหน้าแผนกงานวิจัยและพัฒนา 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 

คําอธบิายตัวบ่งชี ้  
ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษาคือเงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับ
จากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและ
จุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งช้ีที่สําคัญที่
แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของวิทยาลัยโดยเฉพาะวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
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ตารางที่ 2.2-1 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ จําแนกตามสาขาวิชา 

วิทยาลยัวิชา/หนว่ยงาน 

จํานวน
อาจารย์และ
นักวิจัยท่ี
ปฏิบัต ิ
งานจริง  

(ปีการศึกษา 
2557) 

จํานวนเงินสนบัสนุนภายใน 

จํานวน
เงิน

สนับสนุน
ภายนอก
สถาบัน 

รวม 

เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย
และงาน

สร้างสรรค์
ภายในและ
ภายนอก
สถาบันต่อ
จํานวน
อาจารย์
ประจํา  

คะแนน
ตาม 
เกณฑ์ 
สกอ. 

งบประ 
มาณแผ่นดิน 

เงินรายได้ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : คะแนนเต็ม 5 = 60,000  บาทขึ้นไปต่อคน 
1. สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป 3 - 16,000.00 - 16,000.00 5,333.33 0.44 
2. หลักสตูรวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า 7 - 59,000.00 - 59,000.00 8,428.57 0.70 
3. หลักสตูรวิชาวศิวกรรมโยธา 8 575,700.00 - - 575,700.00 71,962.50 6.00 
4. หลักสตูรวิชา 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

4 284,400.00 - - 284,400.00 71,100.00 5.93 

รวมสาขาวิทยาศาสตร์ฯ 22 860,100.00 75,000.00 - 935,100.00 42,504.55 3.54 

กลุ่มสาขาวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
1.หลกัสตูรวิชาการจัดการ  5 14,000.00 - 14,000.00 2,800.00 0.56 
2. หลักสตูรวิชาการบญัชี 5 - 32,000.00 - 32,000.00 6,400.00 1.28 
3. หลักสตูรการโรงแรมฯ 3 - - - - - - 
4.สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป 5 - - - - - - 
รวมสาขามนุษยศาสตร์ฯ 18 - 46,000.00 - 46,000.00 2,555.56 0.51 

รวมทั้งสิ้น 40 860,100.00 121,000.00 - 981,100.00 3.54+0.51  = 2.03 
         2 

ที่มา:  ข้อมูลงบประมาณเกี่ยวกับการจัดทํางานวิจัย ของอาจารย์และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
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ตารางที่ 2.2-2  แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกหลกัสูตรวิชาในวิทยาลัย 

วิทยาลัย ค่าเฉลี่ย 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
1. สาขาวิชาศึกษาท่ัวไป  =  16,000  =  5,333.34             = 5,333.34x 5 
                                      3                                         60,000 

 
0.44 

2. หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  = 59,000 = 8,428.57      = 8,428.57x5 = 
                                              7                               60,000 

0.70 

3. หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา  = 575,700= 71,962.50      =  71,962.50x5 
                                              8                                  60,000 

6.00 

4. หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ = 284,400  = 71,100 =71,100 x5 = 
                                                           4                        60,000 

5.93 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
5. หลักสูตรวิชาการจัดการท่ัวไป  = 14,000   =  2,800        = 2,800x5  = 
                                               5                              25,000 

0.56 

6. หลักสูตรวิชาการบัญชี    =  32,000=  6,400                  = 6,400x5   = 
                                          5                                     25,000 

1.28 

7. หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  - 
คะแนนท่ีได้ในระดับวิทยาลยั(ค่าเฉลี่ยจากทุกหลักสูตรวิชา) 3.54+0.51  = 2.03 

         2 

 

เกณฑ์การประเมิน: 
โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 
สูตรการคํานวณ 

1.คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวน
อาจารย์ ประจําและนักวิจัยประจํา 
   

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 
  2. แปลงค่าจํานวนเงินที่คํานวณได้ใน ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก  

x 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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สรุปคะแนนทีไ่ด้ในระดับหลกัสูตรวิชา 
คะแนนที่ได้ในระดับวิทยาลัย = ค่าเฉล่ียของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในวิทยาลัย 

หมายเหตุ : 
1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม  

ผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินน้ันๆ 

ไม่ใช่จํานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ 

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี 
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละวิทยาลัย 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัย
เป็นผู้ดําเนินการ 

 
เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว  :  - เกณฑ์ประเมิน         :  - 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :  2.03 คะแนน เกณฑ์ประเมิน         :  2.03 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี                  :  2.50 ผลการดําเนินงาน     :   x  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ  จํานวน  60,000  บาท/คน   ผลการดําเนินงาน     :  42,504.55 บาท/คน 
2) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ จํานวน  25,000  บาท/คน   ผลการดําเนินงาน     :  2,555.56 บาท/คน 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  3.50 คะแนน เกณฑ์ประเมิน         :  3.50 คะแนน 
1.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ จํานวน  40,000 บาท/คน 
2.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ จํานวน  15,000 บาท/คน 
  
 
เอกสารหลักฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

CIM 2.2-01 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2557 
CIM 2.2-02 ตารางสรุปโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
CIM 2.2-03 ตารางสรุปเงินวิจัยแยกตามสาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
CIM 2.2-04 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนกัวิจัยประจํา 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ : ผลลัพธ์ 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นายไพโรจน์ แสงอําไพ 

  2. ดร.อาคม ลักษณะสกุล   
  3. น.ส.ศิริทรพัย์ คล้ายโพธ์ิ 

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 

คําอธบิายตัวบ่งชี ้  
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเน่ืองเป็นผลงานที่มีคุณค่า
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศผลงาน
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  

ผลการดําเนนิงาน 

ผลงานทางวิชาการ 

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ค่า 

น้ําหนัก 

กลุ่มวิทยฯ กลุ่มมนุษยฯ 

จํานวน
เรื่อง 

คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 
(นน. * เรื่อง) 

จํานวน
เรื่อง 

คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 
(นน. * เรื่อง) 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ 

0.20 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 
สาขาศึกษาท่ัวไป  1 0.20 - - 
หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา  1 0.20 - - 

หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  1 0.20 - - 

หลักสูตรวิชาการบัญชี  - - 1 0.20 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ 
หรือที่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอ

0.40 - - - - 
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ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ค่า 

น้ําหนัก 

กลุ่มวิทยฯ กลุ่มมนุษยฯ 

จํานวน
เรื่อง 

คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 
(นน. * เรื่อง) 

จํานวน
เรื่อง 

คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 
(นน. * เรื่อง) 

สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูลTCI 
กลุ่มท่ี2 

0.60 - - - - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - - - 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาตีท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
-ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
-ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
-ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 
-ตําราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - - - - 

รวม  3 0.60 1 0.20 
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ผลงานสร้างสรรค ์

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
ค่า 

น้ําหนัก 

กลุ่มวิทยฯ กลุ่มมนุษยฯ 

จํานวน
เรื่อง 

คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 
(นน. * เรื่อง) 

จํานวน
เรื่อง 

คะแนน
ถ่วง

น้ําหนัก 
(นน. * เรื่อง) 

- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 
- งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - - - 

-งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 - - - - 
- งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.80 - - - - 

- งานสร้างสรรคท่ี์ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 - - - - 

รวม  - - - - 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ  

1 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

0.60 

2 จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําท้ังหมด 22 

3 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

2.73 

4 ค่าคะแนน (ข้อ 3 /30)*5 0.46 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ  

5 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

0.20 

6 จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจําท้ังหมด 18 

7 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

1.11 

8 ค่าคะแนน (ข้อ 7 /20)*5 0.28 

9 คะแนนเฉลี่ย กรณีมี 2 กลุ่ม (ข้อ 4+ข้อ 8) / 2 (0.46+0.28)/2=0.37 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 53 

 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยตามสูตร 

 
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

x  100 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด 

 
 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ใน ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

X 5 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
คํานวณ  1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ =  0.60x100   =  2.73         2.  =   2.73 x 5  =  0.46 คะแนน 
                                                   22             30 
   2. สาขาวิขามนุษย์ฯ       =  0.20x100  =  1.11        2.  =   1.11 x 5  =  0.28 คะแนน 
     18                       20 
 
กําหนดระดับคุณภาพผลงาน ดังนี ้
ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการ ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับ นานาชาติ หรือที่ในวารสารวชิาการระดับชาตทิีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัตแิละจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วัน นับแตว่นัที่ออกประกาศ 

เกณฑ์การประเมิน :  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังน้ี 

1. เกณฑ์เฉพาะวิทยาลัย กลุ่ม ข และ ค2 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยทีกํ่าหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

2. กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยทีกํ่าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
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ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร 

0.60 -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มกีารตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI 
กลุ่มที2่ 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตว่ันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตีที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวา่ดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556  
-ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
-ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-ผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
-ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค์ดังนี ้
ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
online  

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
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เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  ร้อยละ 1.92 เกณฑ์ประเมิน :  0.37 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  0.82 คะแนน ผลการดําเนินงาน  :  X  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  ร้อยละ  เกณฑ์ประเมิน  :  0.82 คะแนน 
 
เอกสารหลักฐาน : 
 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
CIM 2.3-01 โครงการวิจัย : ศักยภาพการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลอง  

มทร. ศรีวิชัย 
CIM 2.3-02 โครงการวิจัย : ขวัญและกําลงัใจในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย 
CIM 2.3-03 โครงการวิจัย : การประเมินความถ่ีนํ้าท่วมขังสําหรับชุดของสะพานบนถนนทางหลวง

แผ่นดินภาคใต้ หมายเลข 401 
CIM 2.3-04 โครงการวิจัย : การวิเคราะห์ความเข้มสนามแม่เหล็กในการออกแบบหม้อแปลงชนิดหลาย

เอาท์พุทด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 :  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายไพโรจน์ แสงอําไพ 

   2. นางสาวนํ้าฝน จันทร์นวล     
   3. นางสาวศิริทรัพย์ คล้ายโพธ์ิ   

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 

คําอธบิายตัวบ่งชี ้  
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษาวิทยาลัยควรคํานึงถึงกระบวนการ

ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ
ประจําปีทั้งการบริการวิชาการที่ทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีวิทยาลัยจัดทําเพ่ือสร้างประโยชน์แก่
ชุมชนโดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการและนํามาจัดทําเป็นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
แก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนํามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชน
และสังคมอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 
 
เกณฑ์การประเมิน:  6 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 – 4  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและกําหนดตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการ
ประจําวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
     ในปีการศึกษา 2557 ทางวิทยาลัยฯ ได้มีคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริการวิชาการระดับวิทยาลัยฯ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการทํางานบริการวิชาการให้สู่เป้าหมายตาม
แผนที่วางไว้ 
     ปีการศึกษา 2557 ทางแผนกงานบริการวิชาการได้รับ
เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณอ่ืนๆ ของ
หน่วยงานต่างๆ ทีส่นับสนุนโครงการบริการวิชาการรวม
ทั้งสิ้น 180,000 บาท และได้จัดทําแผนการปฏิบัติงาน

CIM 3.1-1-01 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
CIM 3.1-1-02 แผนการ
อนุมัติเงินงบประมาณ
รายจ่ายและเงินงบประมาณ
อ่ืนๆ 
CIM 3.1-1-03 แผนการ
ปฏิบัติงานด้านบริการ
วิชาการ 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

ด้านบริการวิชาการ โดยนําตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธศาสตร์
ที่ 3 คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขนั และพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีตามความต้องการของสังคม โดยมี
เป้าประสงค์เพ่ือพัฒนาให้วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ เป็นศูนย์กลาง โดยทางคณะกรรมการได้
ยึดหลักตามแผนกลยุทธ์ที่ 1 ว่าด้วยบริการทางวิชาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและช้ีนํา
สังคมอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน ตามมาตราที่ 1 ให้บริการ
ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพวิชาชีพตามความต้องการ
ของชุมชน 

 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มกีารจัดทํา
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผล
ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
     ปีการศึกษา 2557 ทางแผนกงานบริการวิชาการได้
จัดทําแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการโดยในแผนปฏิบัติ
งานมีการผนวกแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการซึ่งจากแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการได้แบ่ง
แผนงาน ดังน้ี 
   1. แผนงานพัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการเพ่ือให้
เกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอนและวิจัยกิจกรรม
กระตุ้นให้มีการนําความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและวิจัย 
   2. แผนงานถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
บนพ้ืนฐานเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเอง
ของชุมชนและแผนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มีตัวโครงการที่ตรงกับแผนงานน้ี 5 โครงการ ดังน้ี 
    1. โครงการนักบัญชีรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 5  
มีแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ คือ  
      1.1 นักศกึษาสามารถบูรณาการการเรียนการสอน
จากประสบการณ์จริงในการช่วยเหลือกิจกรรมบริการ
วิชาการ 
 

CIM 3.1-1-03 แผนการ
ปฏิบัติงานด้านบริการ
วิชาการ 
CIM 3.1-2-01 เล่มรายงาน
โครงการบริการวิชาการ
จํานวน 5 โครงการดังน้ี 
1. โครงการนักบัญชีรุ่นเยาว์ 
รุ่นที่ 5 
2. โครงการค่าย
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันสําหรับ
เยาวชนในท้องถิ่น ครั้งที ่5 
3. โครงการอบรมทักษะ
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
และบริการวิชาการ ครั้งที่ 1
4. โครงการออกแบบตู้รับ
บริจาคคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เจดีย์ปะการังเขาธาตุ วัด
จันทน์ธาตุทาราม 
5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน
ขั้นพ้ืนฐานรุ่นที่ 2 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

      1.2 กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และมีทกัษะในเรื่อง
บัญชี 
    2 .โครงการค่ายภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันสําหรับ
เยาวชนในท้องถิ่น ครั้งที ่5 
มีแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ คือ 
      2.1 ผู้เข้าร่วมอบรมได้นําความรู้และทกัษะต่างๆ ไป
พัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพต่อไป 
      2.2 ได้เครือข่ายและความร่วมมือในการดําเนิน
โครงการต่างๆ ระหว่างวิทยาลัยฯ และชุมชนใกล้เคียง 
    3. โครงการอบรมทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและ
บริการวิชาการ ครั้งที ่1 
มีแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ คือ 
      3.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยวได้อย่างดี 
      3.2 หน่วยงานหรือสถานประกอบการต่างๆ รู้จัก
หลักสูตรและวิทยาลัยฯ มากขึ้นสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
    4. โครงการออกแบบตู้รับบริจาคคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เจดีย์ปะการังเขาธาตุ วัดจันทน์ธาตุทาราม 
มีแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ คือ 
      4.1 นักศกึษาได้รับประโยชน์อันเกิดจากการเรียนรู้
และปฏิบัติงานตามหลักวิศวกรรม 
    5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนขั้น
พ้ืนฐานรุ่นที ่2 
มีแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ คือ 
      5.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้นําความรู้ความเข้าใจ
ดังกล่าวไปดําเนินการจัดทํางานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ 

 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมี
โครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
     ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีการจัดทําโครงการ
บริการวิชาการ ทั้งหมด 5 โครงการทุกๆ โครงการเป็น

CIM 3.1-2-01 เล่มรายงาน
โครงการบริการวิชาการแต่
ละโครงการ 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

โครงการที่เกิดจากการร้องขอจากกลุ่มเป้าหมายและทุกๆ
โครงการล้วนเป็นโครงการแบบให้เปล่าไม่มีค่าใช้จ่าย
สําหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 

 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนําเสนอกรรมการ
ประจําวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
     แผนกงานบริการวิชาการได้ให้หัวหน้าโครงการหรือ
ผู้รับผิดชอบหลักสรุปและส่งเล่มรายงานผลการปฏิบัติงาน
มายังแผนงานบริการวิชาการเพ่ือประเมินตามตัวบ่งช้ีต่างๆ
ของแผนภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 
เมื่อทางแผนกงานบริการการวิชาการได้เล่มรายงาน
โครงการบริการทางวิชาการต่างๆ ทางแผนกงานได้ตรวจ
เล่มตามตัวบ่งช้ีตามแผนและได้นําเสนอต่อคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เพ่ือ
ประเมินผลโครงการบริการทางวิชาการ 

CIM 3.1-4-01 หนังสือ
กําหนดการส่งเล่มรายงาน 
CIM 3.1-4-02 หนังสือ
กําหนดการตรวจประเมินผล
โครงการบริการวิชาการ 

 5. นําผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
     วิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินการดําเนินงานในปี
การศึกษา 2557 คือ ปัญหาการจัดทําโครงการที่มีการลง
ชุมชนค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่โครงการจะจัดภายใน
วิทยาลัยฯ ดังน้ันในปีการศึกษา 2558 ทางวิทยาลัยฯ ได้มี
การจัดทําโครงการบริการวิชาการ MOU ชุมชนเป้าหมาย
แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและวิทยาลัยฯ ระยะเวลา 2 ปี    
โดยทางแผนกงานบริการวิชาการได้มอบหมายให้แต่ละ
หลักสูตรได้เขยีนโครงการที่มีส่วนร่วมกับชุมชนเป้าหมาย
พร้อมทั้งลงพ้ืนที่ชุมชนเป้าหมายเป็นระยะๆ 
    จากการที่ลงพ้ืนที่ชุมชนเป้าหมายทางวิทยาลัยฯได้รับ
ข้อมูลต่างๆของชุมชนจากตัวแทนกรรมการบริหารหมู่บ้าน
ทําให้ทราบปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยแท้จรงิ 
โดยวิทยาลัยฯ ได้ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาระดับ
วิทยาลัยเพ่ือที่จะนําข้อเสนอของชุมชนมาจัดทําเป็น
โครงการบริการวิชาการในปีการศึกษา 2558 ต่อไป 

CIM 3.1-5-01 หนังสือ
โครงการชุมชนเป้าหมาย 
MOU 
CIM 3.1-5-02 หนังสือเชิญ
คณะกรรมการลงพ้ืนที่
เป้าหมาย 
CIM 3.1-5-03 ภาพ
กิจกรรมกับชุมชน 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 6. วิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
สถาบัน 
     บุคลากรของวิทยาลัยฯ นางสาวนํ้าฝน จันทร์นวล 
ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการดําเนินงานบริการ
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย 
     บุคลากรของวิทยาลัยฯ จํานวน 2 ท่าน คือ 
นางสาวนํ้าฝน จันทร์นวล และ นายทวีศักด์ิ ศรีภูงา ได้เข้า
ร่วมโครงการบริการวิชาการ Engagement Thailand 
จัดโดยหน่วยบริการวิชาการแก่สังคม มทร.ศรีวิชัย        
21 ม.ค.58 
       บุคลากรของวิทยาลัยฯ จํานวน 2 ท่าน คือ 
นางสาวนํ้าฝน จันทร์นวล และ นางสาวศิริทรัพย์ คล้าย
โพธ์ิ ได้เข้าร่วมในกิจกรรมบรกิารวิชาการ "การอบรมเชิง
ปฏิบัติเติมความรู้ด้านการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมภายใต้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา" ภายใต้
โครงการกิจกรรมเติมความรู้และสร้างความเข้มแข็งของ
กระบวนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปี 2
ผู้รับผิดชอบโครงการคือหน่วยงานบริการวิชาการแก่สังคม 
มทร.ศรีวิชัย จดัในวันที่ 21-22 พ.ค. 2558 ตําบลกะปาง 
อําเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
       บุคลากรของวิทยาลัยฯ จํานวน 1 ท่าน คือ  
นางสาวนํ้าฝน จันทร์นวล ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน 
ชุมชนกล้วยกรอบทอง ชุมชนเป้าหมายของวิทยาลัย
อุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 
 

CIM 3.1-6-01 หนังสือคําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานบริการวิชาการ 
CIM 3.1-6-02 หนังสือขอ
อนุมัติเดินทาไปราชการ 
Engagement Thailand 
CIM 3.1-6-03 หนังสือขอ
อนุมัติเดินทางไปราชการ
ตําบลกะปาง อําเภอทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช 
CIM 3.1-6-03 โครงการ
ศึกษาดูงาน ชุมชนกล้วย
กรอบทอง ชุมชนเป้าหมาย
ของวิทยาลัยอุตสาหกรรม
เกษตร ในวันที ่15 
กรกฎาคม 2558 
 
 

 

เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :    - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  6  ข้อ เกณฑ์ประเมิน : 5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  5  ข้อ ผลการดําเนินงาน  :   /  บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายของปีต่อไป  :  6  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  : 5  คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 :  การทํานบุํารุงศลิปะและวัฒนธรรมไทย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ :  1.  ดร. จิราภา  ชาลาธราวัฒน์ 

   2.  นางภิริญาภรณ์  ชูน่ิม   
ตําแหน่ง   รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ผู้รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

คําอธบิายตัวบ่งชี ้ : 
          สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบายแผนงานโครงสร้างและการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑ์การประเมิน: 7 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 1. กําหนดผู้รับผดิชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     วิทยาลัยฯ ได้แต่งต้ังคําสั่งผู้รับผิดชอบเก่ียวกับฝ่าย
ศิลปะและวัฒนธรรม คือ อาจารย์ภิริญาภรณ์  ชูน่ิม ซึ่ง
เป็นผู้กํากับดูแลด้านน้ี      

CIM 4.1- 1-01 คําสั่งแต่งต้ัง 
ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

 2. จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนด
ตัวบ่งช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้ตามแผน 
     วิทยาลัยฯ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์และจัดสรร 
งบประมาณเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมตามตัวบ่งช้ี
ความสําเร็จ 

CIM 4.1 - 2-01 แผน
ดําเนินการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
CIM 4.1 - 2-02 แผน
งบประมาณจัดสรร 
ปีงบประมาณ 2558 

 3. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
       ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ติดตามการดําเนินงานของ
แผนกงานศิลปวัฒนธรรม โดยมีหนังสือติดตาม ปฏิบัติการ
ของแผนกงาน 

CIM 4.1 - 3-01 หนังสือ
ติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการของแผนกงาน
ศิลปวัฒนธรรมฯ  
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

CIM 4.1- 2-01 แผนปฏิบัติ
งาน แผนกงาน
ศิลปวัฒนธรรม  

 4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  วิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมและสรุปผลการดําเนินงาน
เพ่ือประเมินความสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนก
งานศิลปะและวัฒนธรรม 

CIM 4.1 - 4-01 รายงาน
การประชุมสรุปผลการ
ดําเนินงานของแผนกงาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  วิทยาลัยฯ ได้สรุปผลโครงการของแผนกงาน
ศิลปะวัฒนธรรมฯ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงต่อไป

CIM 4.1- 5-01 สรุปผล
โครงการสักการะเจดีย์
ปะการังเขาธาตุ วัดจันทน์
ธาตุทาราม 
CIM 4.1- 5-02 สรุปผล
โครงการศิลปวัฒนธรรม   
ศรีวิชัย ครั้งที ่8 
CIM 4.1- 5-03 สรุปผล 
โครงการสืบสานวันสําคญั
ทางศาสนา 

 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบรกิารด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
     วิทยาลัยฯ ได้เผยแพร่กิจกรรมโดยการให้ชุมชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม เช่น โครงการศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย ครั้งที่ 8  
และไปมีส่วนรว่มกับชุมชน เช่น โครงการสักการะเจดีย์
ปะการังเขาธาตุ วัดจันทน์ธาตุทารามและโครงการสืบสาน
วันสําคญัทางศาสนา 
       อีกทั้งโครงการสกัการะเจดีย์ปะการังเขาธาตุ วัดจันทน์
ธาตุทาราม ได้นําเสนอผา่นสือ่หนังสือพิมพ์แก่      
สาธารณชนด้วย 

CIM 4.1 - 5-01 สรุปผล
โครงการสักการะเจดีย์
ปะการังเขาธาตุ วัดจันทน์
ธาตุทาราม 
CIM 4.1 - 5-02 สรุปผล
โครงการศิลปวัฒนธรรมศรี
วิชัย ครั้งที ่8 
CIM 4.1 - 5-03 สรุปผล
โครงการสืบสานวันสําคญั
ทางศาสนา 
CIM 4.1 - 6-01 ภาพข่าว 
โครงการสักการะเจดีย์
ปะการังเขาธาตุ วัดจันทน์
ธาตุทาราม 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 7. กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
     วิทยาลัยฯ มีการจัดโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
แต่ยังไม่มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 

- 

 

เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :   -  เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  6  ข้อ เกณฑ์ประเมิน :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  5  ข้อ ผลการดําเนินงาน  :   /  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  6  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : การบริหารของวิทยาลัยเพือ่การกํากับติดตามผลลพัธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นายชยณัฐ  บัวทองเกื้อ 

  2. นายทวิช  กล้าแท ้  
  3. นางรัชนู  ใยสุหร่าย 

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและวางแผน 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 

คําอธบิายตัวบ่งชี ้  

             สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคมและการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการดําเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องดําเนินงานผ่านวิทยาลัย  ดังน้ัน 
วิทยาลัยต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากรการเงินความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 
เกณฑ์การประเมิน:  7  ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 7 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
และแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหาร
ระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
     วิทยาลัยฯ ได้มีกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ของ
วิทยาลัยและได้นําผลการวิเคราะห์มาใช้ในการวางแผน  
การจัดทําและทบทวนแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ  โดยให้
สอดคล้องกับพันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ คือ การเรียนการ
สอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากน้ี แผนกลยุทธ์ของ

CIM 5.1-1 –01คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมดําเนินการจัดทํา
และทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 
2557-2561 
CIM 5.1-1 – 02 รายงานผล
การดําเนินโครงการ
ประชุมสัมมนาเพ่ือจัดทําแผน
กลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัย 
วันที่ 23- 24 มีนาคม 2558 
พร้อมเอกสารประกอบที่ใช้ใน
โครงการฯ 
CIM 5.1-1 –03 บันทึก
ข้อความขอรายงานแผนกล
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

วิทยาลัยที่จัดทาํยังมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ได้ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากร อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมได้นําเสนอผู้บริหารและผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ  
     วิทยาลัยฯ ได้จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ใหส้อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯและ
หน่วยงานได้มีระบบติดตามการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ ผ่านระบบบัญชี 3 มติิ 
และติดตามภายในหน่วยงานโดยมีหนังสือแจ้งติดตาม
รายงานผลการดําเนินงานโครงการเป็นรายไตรมาสเพ่ือเป็น
ข้อมูลใหผู้้บริหารนําไปตัดสินใจในการปรับแผนปฏิบัติงาน
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการวางแผน
ในการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป 
 

ยุทธ์ประจําปี 2558 – 2561 
วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 
CIM 5.1-1 – 04 บันทึก
ข้อความแจ้งแผนปฏิบัติงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 
CIM 5.1-1 – 05 แผนปฏิบัติ
งาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ 
CIM 5.1-1 – 06 บันทึก
ข้อความขอรายงานโครงการที่
มีสถานการดําเนินโครงการ 
“อยู่ระหว่างดําเนินการ” 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 
ถึงวันที่   31 มีนาคม 2558 
CIM 5.1-1 – 07 บันทึก
ข้อความขอรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ 
สิ้นไตรมาส 1 
CIM 5.1-1 – 08 บันทึก
ข้อความขอรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ 
สิ้นไตรมาส 2 
CIM 5.1-1 – 09 บันทึก
ข้อความติดตามรายงานผล
การดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

ประจําไตรมาส 2 
CIM 5.1-1 – 10 บันทึก
ข้อความเร่งรัดดําเนินงานและ
รายงานโครงการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตร
มาส 3 
CIM 5.1-1 – 11 บันทึก
ข้อความเร่งรัดดําเนินงานและ
รายงานโครงการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558     
ไตรมาส 4 
CIM 5.1-1 – 12 แจ้งทบทวน
และปรับแผนปฏิบัติงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 

 2. ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลกัสูตร สัดส่วนคา่ใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอน อย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในกรแข่งขัน 
     ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีจํานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 458 คน ค่า FTES=438.11ได้รับเงินงบประมาณ 
40,352,839.32 บาท เงินนอกงบประมาณ 8,111,350.43 
บาท เงินงบกลาง 426,674.68 บาท ค่าเสื่อมราคา 
22,795,997.88 บาท รวมต้นทุน 71,686,862.31 บาท 
คํานวณต้นทุนต่อหน่วย(FTES)=163,623.81 บาท คํานวณ
ต้นทุนต่อหน่วยไม่คิดค่าเสื่อมราคา=111,592.40 บาท 
     ค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วย(FTES) ของมหาวิทยาลัย = 
61,971.12 บาท 
     จากข้อมลูการคํานวณต้นทุนต่อหน่วย(FTES)เรียงลําดับ
จากมากไปหาน้อยดังน้ี 

CIM 5.1-2 – 01 ตาราง
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตด้าน
การเรยีนการสอนแยกกลุ่ม
วิชา สมศ. ประจําปี
งบประมาณ 2557  
CIM 5.1-2 – 02 ตาราง
คํานวณ FTES ของแต่ละ
สาขา/หลักสูตรของวิทยาลัยฯ 
ภาคเรียนที่ 1/2557 และ 
2/2557 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

     1. หลักสูตรวิชาการโรงแรมและท่องเทีย่ว (55,539.45) 
     2. หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
(45,024.12) 
     3. หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (23,518.03) 
     4. หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา (15,218.74) 
     5. หลักสูตรวิชาการจัดการ (14,225.15) 
     6. หลักสูตรวิชาการบัญชี (11,098.31)  
   แนวทางการลดอัตราต้นทุนต่อหน่วย(FTES) กระทําได้
ดังน้ี 
     1. เพ่ิมอัตราจํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ไม่น้อยกว่า
หลักสูตรละ 15 คน ได้แก่ หลักสูตรวิชาการโรงแรมและ
ท่องเที่ยว หลกัสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
     2. เพ่ิมจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาตกค้าง
ภายใต้การจัดการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน 

 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดําเนินงานตาม
พันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
     การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยฯ มีการ
ดําเนินการดังน้ีกําหนดขอบเขตและแบบฟอร์มแผนบริหาร
ความเสี่ยงโดยนําเอาแผนบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นแนวทางในการจัดทํา แต่งต้ัง
คณะกรรมการรับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงของ
วิทยาลัยฯ มีทัง้หมด 16 แผน จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการ
จัดทําแผนบรหิารความเสี่ยงวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร  บุคลากร 
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดทํา ปรับปรุง แผนบริหาร
ความเสี่ยงของวิทยาลัย รวบรวมความเสี่ยงที่วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ รายงานผู้บริหารวิทยาลัยและรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยฯ 
 

CIM 5.1-3 –01คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของวิทยาลัยฯ 
CIM 5.1-3 –02 รายงานผล
การดําเนินโครงการโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การบริหารความเสี่ยงพร้อม
เอกสารประกอบโครงการ 
CIM 5.1-3 –03 บันทึก
ข้อความรายงานผลความเสี่ยง
หน่วยงานถึงผู้บริหารวิทยาลัย 
CIM 5.1-3 –04 บันทึก
ข้อความขอรายงานผลตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงถึง
ผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์
และการประกนัคุณภาพ  
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 68 

 

มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 
ประการที่อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 
     ผลการดําเนินงาน 
     1. หลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการดําเนินงาน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการได้ดําเนิน
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 61 
โครงการ รวมเงินงบประมาณ 2,409,700 บาท โดยแยก
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้ดังน้ี(ดังตารางแนบ) 

ด้าน จํานวน
โครงการ 

เงิน
งบประมาณ

ดําเนิน  
งานแล้ว 

บรรลุ
เป้าหมาย

ยกเลิก 

บริการวิชาการ 4 610,000 4 p ไม่มี 
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

9 469,500 9 P ไม่มี 

พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

37 289,100 36 P 
1

โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมฯ 1 - 1 P ไม่มี 

งานวิจัย 8 981,100 8 

อยู่
ระหว่าง
ดําเนิน  
งาน 

ไม่มี 

การพัฒนา
การศึกษาในเขต
พิเศษเฉพาะกิจ
ชายแดนภาคใต ้

2 60,000 2 P ไม่มี 

รวม 61 2,409,700 60  1 

    พบว่าโครงการส่วนใหญส่ามารถดําเนินงานได้ตาม
แผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมาย ซึ่งมีเพียงแค่ 1 
โครงการ เท่าน้ันที่ยกเลิกเน่ืองจากไม่สามารถจัดได้ คือ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพแก่นักศึกษาวิชา
เครื่องจักรไฟฟ้า (ดังเอกสารแนบ1) 
     2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผลการดําเนินงาน
(แนบเอกสาร บัญชี 3D โครงการทดสอบวัสดุโยธา) 
        2.1 การนําระบบบัญชี 3D มาช่วยในการบริหารงาน
แผนงานโครงการของวิทยาลัยฯ การกํากับติดตามการ
ดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
        2.2 การนําครุภัณฑ์ทางด้านวิศวกรรมโยธา มาใช้ใน
การบริการทดสอบวัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธา จนทําให้เกิด

CIM 5.1-4 – 01 รายงาน
สรุปผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2557 
CIM 5.1-4 – 02 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 
ประจําเดือนสิงหาคม 
CIM 5.1-4 – 03 ฐานข้อมูล
ระบบ 3D ของวิทยาลัย 
CIM 5.1-4 – 04 โครงการ
บริการวิชาการของสาขา
วิศวกรรมโยธา 
CIM 5.1-4 – 05 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดสรร
งบประมาณ 
CIM 5.1-4 – 06 คําสั่งแต่งต้ัง
บุคลากรประจําหลักสูตร 
CIM 5.1-4 – 07 คําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน
ทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 
2557-2561 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

รายได้แก่วิทยาลัยฯ 
        2.3 หลกัการตอบสนอง(Responsiveness) ผลการ
ดําเนินงาน 
     จากข้อมลูการดําเนินการโครงการของวิทยาลัยฯ พบว่า
โครงการที่ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดจํานวน 60 
โครงการ ไม่ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด 1 โครงการ 
     สาเหตุและกระบวนการแก้ไขปัญหา  
สาเหตุ 
     ส่วนใหญผู่ร้ับผิดชอบโครงการจะรับผิดชอบงานหลาย
อย่างทําให้ไม่สามารถควบคุมดูแลได้ตามท่ีกําหนด  
แนวทางการแก้ไข  
     กระจายความรับผิดชอบให้บุคคลอ่ืนได้ดําเนินการหรือ
เปลี่ยนแปลงผูร้ับผิดชอบ 
     4. หลักการรับผิดชอบ (Accountability) ผลการ
ดําเนินงาน 
      จากข้อมลูการดําเนินงานโครงการของวิทยาลัยฯ   
พบว่าภาระความรับผิดชอบของโครงการส่วนใหญ่จะอยู่ที่
หัวหน้าสาขา/หัวหน้างาน เป็นส่วนใหญ ่เช่น ของฝ่าย
พัฒนานักศึกษา แนวทางการแก้ไขปัญหา ควรดําเนินการ
ประชุมและแบ่งหรือกระจายความรับผิดชอบไปตาม
ภาระหน้าที่ ได้รับคําสั่ง 
     5. หลักความโปร่งใส (Transparency) ผลการ
ดําเนินงาน 
      จากการดําเนินงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ของวิทยาลัยฯ
ได้ตลอดเวลา นอกจากน้ันแล้วยังรับเรื่องร้องเรียน เรียกร้อง 
ผ่านเว็บไซด์ได้หรือส่งข้อความต่างๆ ผ่านสังคมออนไลน์ได้
ตลอดเวลา 
     6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ผลการ
ดําเนินงานตามหลักการมสี่วนร่วม 
         6.1 มคีณะกรรมการพิจารณาคําเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

         6.2 มีการจัดประชุมประจําภาคการศึกษาโดยเป็น
การประชุมบุคลากรรวมท้ังหมด 
         6.3 มคีณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย 
         6.4 มคีณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับวิทยาลัย  
     7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ผล
การดําเนินงานหลักการกระจายอํานาจ 
       7.1 มีการถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจให้แก่ ฝ่ายต่างๆ ในวิทยาลัยฯ เพ่ือดําเนินงานโดยมี
อิสระตามสมควร 
       7.2 มีการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจ และดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการและผูม้ีส่วนได้เสีย 
       7.3 มีการปรับปรุงระบบการทํางาน ได้แก่ การให้
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการประจําหลักสูตรวิชา เพ่ือผลการ
ดําเนินงานที่ดีแก่วิทยาลัยฯ 
    8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
      การใช้อํานาจและกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและ
คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ 
    9. ความเสมอภาค (Equity) 
       ตามหลักความเสมอภาค ได้ดําเนินการจัดต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการจัดทําทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 
2557-2561 โดยมีตัวแทนของแต่ละส่วนงานและแผนกงาน
ครอบคลุมทุกส่วนของวิทยาลัยฯ เพ่ือเสนอความคิดเห็น 
แนวทางในการพัฒนาแผนพัฒนาวิทยาลัยฯที่ตรงกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แบบการมีส่วนร่วม ซึ่งได้ผล
ตอบรับที่ดีและได้แผนพัฒนาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2557-2561 
(เอกสารแนบคณะกรรมการ และแผน) 
      10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
       ตามหลักมุ่งเน้นฉันทามติ ได้ดําเนินการจัดต้ัง
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

คณะกรรมการพิจารณาแผนงานและโครงการในวิทยาลัยฯ 
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
ครุภัณฑ์และสิง่ก่อสร้าง โดยมีการจัดประชุมและดําเนินการ
จัดลําดับได้ใช้หลักการเน้นฉนัทามติเป็นผลในการดําเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรูอ่ื้นๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

 

 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 

 7. ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดําเนินงานด้านประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 
     วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
ตามระบบและกลไก ประกอบไปด้วยมีระบบและกลไกการ
ควบคุมคุณภาพเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  วิทยาลัย
มีการควบคุม การติดตามผลการดําเนินงานและการประเมิน
คุณภาพทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
 

CIM 5.1 – 7 - 01 คู่มือ
ปฏิบัติงานระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา “ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
CIM 5.1 – 7 – 02 รายงาน
การประชุมการทบทวนการ
กําหนดเป้าหมายคุณภาพ 
(KPI) ประจําปีการศึกษา 
2557 ในระดับหลักสูตรและ
ระดับวิทยาลัยฯ 
CIM 5.1 – 7 – 03 แผนการ
ดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
CIM 5.1 – 7 – 04  เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดทําคู่มอืการ
ปฏิบัติงานตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพระดับ
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

หลักสูตร ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ
จัดโครงการ 

เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน :  4  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  5  ข้อ ผลการดําเนินงาน  :   /  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  6  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 :  ระบบการประกันคณุภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นายไพโรจน์  แสงอําไพ 

  2. นางสุพัชชา คงเมือง     
  3. นางสาวสธุาทิพย์  เจียรศิริ  
  4. นางสาวธิดาทิพย์  แซ่ฉา่ง   

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 

คําอธบิายตัวบ่งชี ้  

           บทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการ
ต้ังแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
การประเมิน จะมุ่งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม 
สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานให้เป็นไปตามที่กําหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์การประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 -4  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสตูรให้เป็นไปตามองค์ประกอบประกัน
คุณภาพหลักสตูร 
      วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการกํากับการ
ดําเนินการประกันคุณภาพต้ังแต่ระดับหลักสูตร ระดับ
วิทยาลัย และดําเนินการตามระบบดังกล่าว ดังน้ี 
การดําเนินงานประกันคุณภาพ การจัดเก็บเอกสาร และ
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
    1. การกําหนดเป้าหมายคุณภาพในระดับหลักสูตร และ
ระดับวิทยาลัยประจําปี 2557 และเผยแพรเ่ป้าหมาย
ให้กับหน่วยงานในวิทยาลัยรบัทราบ 
    2. การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี 2557 เพ่ือการ
ดําเนินงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

CIM 5.1 – 7 - 01 คู่มือ
ปฏิบัติงานระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา “ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
CIM 5.1 – 7 – 02 รายงาน
การประชุมการทบทวนการ
กําหนดเป้าหมายคุณภาพ 
(KPI) ประจําปีการศึกษา 
2557 ในระดับหลักสูตรและ
ระดับวิทยาลัยฯ 
CIM 5.1 – 7 – 03 แผนการ
ดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

    3. การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 
    4. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับ
หลักสูตร และระดับวิทยาลัย จากน้ันดําเนินการเตรียม
บันทึกข้อมูลผา่นระบบ CHE QA Online โดยมีการอบรม
การบันทึกข้อมูลผ่านระบบฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด
โครงการฝึกอบรมในวันที่ 4 กันยายน 2558 และแผนก
งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยฯ ดําเนินการอบรมให้กับ
ผู้รับผิดชอบในระดับหลักสูตรในวันที่ 16 กันยายน 2558 
    5. มีการจัดเก็บเอกสารตลอดปีการศึกษา 2557 โดยมี
การจัดเก็บเอกสารเพ่ือประกอบรายงานการประเมิน
ตนเอง(SAR) ในรอบ 6, 9 และ 12 เดือน 
    6. มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร และระดับวิทยาลัย ตามแผนการดําเนินงาน 
 

CIM 5.2 – 7 – 04  เอกสาร
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “การจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงานตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ที่ทาง
มหาวิทยาลัยฯจัดโครงการ 
CIM 5.2 – 1 – 01  คูม่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2557  
CIM 5.1 – 1 – 02 บันทึก
ข้อความการส่งผลการจัดเก็บ
เอกสารของแผนกงานต่างๆ  
CIM 5.1– 1 – 03 รายงาน
สรุปผลการตรวจประเมินใน
ระดับหลักสูตร    

 2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
ระบบที่กําหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจําวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
      วิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือ
กํากับติดตาม ประจําปีการศึกษา 2557  และดําเนินงาน
งานประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย 
     ผลจากการกํากับติดตามได้นําเข้าที่ประชุมกรรมการ
ประจําวิทยาลัย ในคราวการประชุม ครั้งที่ 5/2557 เมื่อ
วันที่ 4 กันยายน 2557 
 
 

CIM 5.2 – 2 – 01 คําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการกํากับ 
ติดตามการดําเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสตูร ประจําปี
การศึกษา 2557 
CIM 5.2 – 2 – 02 คําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับวิทยาลัย 
CIM 5.2 – 2 – 03 คําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการเตรียม
ความพร้อมรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

CIM 5.2 – 2 – 04 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 
5/2557 วันที่ 4 กันยายน 
2557 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
      วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสูตรให้ผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ประกอบด้วย  
    1. การสนับสนุนข้อมูลสาํหรับการจัดทํารายงาน
ประเมินตนเอง 
    2. การเข้าร่วมโครงพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2557 
    3. การเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 
    4. การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสตูรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
    5. การเข้าร่วมประชุมสัมมนา เก่ียวกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 

CIM 5.2 – 3 – 01 การเข้า
ร่วมโครงพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการปฏิบัติงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําปี 2557 
CIM 5.2 – 3 – 02 การเข้า
ร่วมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง“การเขียน
รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ปีการศึกษา 2557 
CIM 5.2 – 3 – 03 การเข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
CIM 5.2 – 3 – 04 การเข้า
ร่วมประชุมสัมมนา เก่ียวกับ
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสตูรตามกําหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจํา
วิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

- 

 5. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจํา
วิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง 
     วิทยาลัยฯ มีการนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัยมาปรับปรุง โดยมีประเด็นข้อเสนอแนะ

CIM 5.2 – 2 – 04 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 
5/2557 วันที่ 4 กันยายน 
2557 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

จากคณะกรรมการฯ คือ งานวิจัย และการประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาใหกั้บแผนกงาน
ต่าง ๆ ทราบ ซึ่งวิทยาลัยฯ มีการปรับปรุงในแต่ละ
ประเด็น ดังน้ี 
     งานวิจัย วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนให้อาจารย์ทํางาน
วิจัย โดยสนับสนุนทั้งงบประมาณ และการส่งบุคลากรเข้า
อบรมในโครงการต่างๆ เช่น การเข้าร่วมประชุมช้ีแจง
กรอบการวิจัย  การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยพ่ีเลี้ยง  และการเข้า
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยสําหรับนักวิจัยหน้าใหม่  
     การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประเมินฯ ให้กับ
แผนกงานทราบ วิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การประเมินฯ ข้อมูลที่เก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา เช่น คู่มือการประกันคุณภาพ เกณฑ์
การประเมินของ สกอ. และสมศ. และข้อมลูพ้ืนฐานที่ใช้
ประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของทั้ง
ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย  ผ่านทางเว็บไซต์
วิทยาลัยฯ   

CIM 5.2 – 5 – 01 รายงาน
การเดินทางไปราชการ เรื่อง
การเข้าร่วมประชุมช้ีแจง
กรอบการวิจัย 
CIM 5.2 – 5 – 02 รายงาน
การเดินทางไปราชการเรื่อง
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โครงการส่งเสริม
และพัฒนานักวิจัยพ่ีเลี้ยง 
 
CIM 5.2 – 5 – 03 รายงาน
การเดินทางไปราชการการเข้า
ร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยสําหรับ
นักวิจัยหน้าใหม่  
CIM 5.2 – 5 – 04 หน้า
เว็บไซต์วิทยาลัย ที่ใช้ 
download ข้อมูลงาน
ประกันฯ 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 
1 การกํากับมาตรฐาน 
      

- 

เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :   เกณฑ์ประเมิน  :   
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  4  ข้อ เกณฑ์ประเมิน :  3 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  6 ข้อ ผลการดําเนินงาน  :  X  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  6 ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5  ข้อ 
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องค์ประกอบที่ Srivijaya 1 กิจกรรม 5ส  
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 1.1 :  การมีส่วนรว่มในการดําเนินกิจกรรม 5ส ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายไพโรจน์  แสงอําไพ 

   2. นางสุพัชชา คงเมือง       
   3. นางสาวธิดาทิพย์  แซ่ฉา่ง 

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ 5ส ของหน่วยงาน โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
     ผลการดําเนินงาน วิทยาลัยฯ ได้มีการดําเนินการจัด
กิจกรรม 5ส โดยจะเน้นระบบ PDCA ในการดําเนินงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการกําหนดและได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส โดยแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบจากส่วนงานทั้ง 3 งาน ประกอบด้วย ฝ่าย
วิชาการและวิจัย ฝ่ายบริหารและวางแผนก และฝ่าย
พัฒนานักศึกษา รวมถึงบุคลากรทุกสาขา/หลักสูตร  

CIM Srivijaya 1.1 – 1-01 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารและดําเนินกิจกรรม   
5ส ระดับฝ่ายงานและสาขา  
ที่ 83/2558 
CIM Srivijaya 1.1 – 1-02 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารและดําเนินกิจกรรม   
5ส ระดับฝ่ายงานและสาขา 
(เพ่ิมเติม)ที่ 121/2558 
CIM Srivijaya 1.1 – 1-03
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามผลการดําเนินกิจกรรม 
5ส ระดับหน่วยงานและสาขา 
ที่ 122/2558 
CIM Srivijaya 1.1 – 1-04 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
เตรียมความพร้อมรับรอง
คณะกรรมการติดตาม
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

กิจกรรม 5ส ของวิทยาลัยฯ ที่ 
143/2558 
CIM Srivijaya 1.1 – 1-05 
คําสั่งมหาวิทยาลัยฯแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจติดตาม
กิจกรรม 5ส ประจําปี
การศึกษา 2557 ที่ 
490/2558 

 2. มีแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส ทีแ่สดงให้เห็นถึงความ
ต่อเน่ืองในการดําเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน และมี
การดําเนินงานตามแผนของกิจกรรม 5ส อย่างน้อย    
ร้อยละ 70 ของแผน 
     ในแต่ละปีวิทยาลัยได้ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว้
อย่างต่อเน่ืองด้วยการจัดกิจกรรม 5ส เป็นระยะ เช่น Big 
Cleaning Day 
     วิทยาลัยฯ ได้ดําเนินงานตามแผนของกิจกรรม 5ส คิด
เป็นร้อยละ 89 ของแผนปฏิบัติงาน 
 

CIM Srivijaya 1.1 – 2-01 
แผนการดําเนินงานกิจกรรม 
5ส ประจําปีการศึกษา 2557 
ของวิทยาลัยฯ 
CIM Srivijaya 1.1 – 2-02 
ระเบียบวาระการประชุมการ
เตรียมความพร้อมรับการ
ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 
ประจําปีการศึกษา 2557 
CIM Srivijaya 1.1 – 2-03 
ภาพประชาสัมพันธ์  กิจกรรม 
5ส 

 3. มีการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส โดยหน่วยงานเองอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี 
      วิทยาลัยฯ ได้มีการตรวจกิจกรรม 5ส ประจําปี
การศึกษา 2557 จํานวน 2 ครั้ง ในแต่ละรอบปีการศึกษา 
โดยจะการดําเนินตรวจกิจกรรม 5ส ทั้งจากคณะกรรมการ
ภายในหน่วยงานและคณะกรรมการจากภายนอก ทั้งน้ี
เพ่ือให้พ้ืนที่ที่รองรับการตรวจประเมินฯ จากภายใน 
สามารถปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรม 5ส ตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการจากภายใน เพ่ือพัฒนาและรองรับการ
ตรวจติดตามจากคณะกรรมการจากภายนอก 
 

CIM Srivijaya 1.1 – 3-01 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามผลการดําเนินกิจกรรม 
5ส ระดับหน่วยงานและสาขา 
ประจําปีการศึกษา 2557 
(ภายในวิทยาลัย) 
CIM Srivijaya 1.1 – 3-02 
คําสั่งคณะกรรมการตรวจ
ติดตามกิจกรรม 5ส ประจําปี
การศึกษา 2557 (จาก
หน่วยงานภายนอกวิทยาลัย) 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

CIM Srivijaya 1.1 – 3-03 
รายงานผลการตรวจติดตาม
กิจกรรม 5ส ประจําปี
การศึกษา 2557 จาก
คณะกรรมการภายใน
หน่วยงาน 
CIM Srivijaya 1.1 – 3-04 
รายงานผลการตรวจติดตาม
กิจกรรม 5ส ประจําปี
การศึกษา 2557 จาก
คณะกรรมการภายนอก
หน่วยงาน 

 4. มีผลการประเมินกิจกรรม 5ส ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
      วิทยาลัยฯมีผลการดําเนินการจัดกิจกรรม 5ส ร้อยละ 
92.23 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

Cim Srivijaya 1.1 – 3-03 
รายงานผลการตรวจติดตาม
กิจกรรม 5ส ประจําปี
การศึกษา 2557 จาก
คณะกรรมการภายใน
หน่วยงาน 
Cim Srivijaya 1.1 – 3-04 
รายงานผลการตรวจติดตาม
กิจกรรม 5ส ประจําปี
การศึกษา 2557 จาก
คณะกรรมการภายนอก
หน่วยงาน 

 5. มีผลการประเมินกิจกรรม 5ส ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
       วิทยาลัยฯมีผลการดําเนินการจัดกิจกรรม 5ส ร้อย
ละ 92.23 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

Cim Srivijaya 1.1 – 3-03 
รายงานผลการตรวจติดตาม
กิจกรรม 5ส ประจําปี
การศึกษา 2557 จาก
คณะกรรมการภายใน
หน่วยงาน 
Cim Srivijaya 1.1 – 3-04 
รายงานผลการตรวจติดตาม
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

กิจกรรม 5ส ประจําปี
การศึกษา 2557 จาก
คณะกรรมการภายนอก
หน่วยงาน 
 

เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  5  ข้อ ผลการดําเนินงาน  :   /  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ Srivijaya 2 อัตลักษณ์ของ มทร.ศรีวิชัย  

 
เกณฑ์การประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 1. มีระบบและกลไกในการดําเนินการด้านสหกิจศึกษา 
     แผนกงานสหกิจศึกษา  ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้สรุปและจัดทํา
ข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับการดําเนินงานสหกิจศึกษา เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบและกลไก ดังขั้นตอนต่อไปน้ี 
     1. ลําดับขัน้ตอนการดําเนินงานสหกิจศึกษา  
     2. คู่มือการดําเนินงานสหกิจศึกษา 
     3. ปฏิทินกําหนดการแผนงานสหกิจศึกษา 
     4. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการสหกิจ
ศึกษาโดยคณะกรรมการชุดน้ีจะเป็นผู้ดูแลระบบและกลไก
การดําเนินงานสหกิจศึกษาของวิทยาลัยฯ  
     โดยข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทําให้นักศึกษา อาจารย์ และ 
เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับงานสหกิจศึกษา ได้ทราบและเขา้ใจ
ถึงกระบวนการดําเนินงานของสหกิจศึกษามากย่ิงขึ้น 

CIM Srivijaya 2.1 – 1-01 
ลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน
สหกิจศึกษา 
CIM Srivijaya 2.1– 1-02
คู่มือการดําเนินงานด้านสหกิจ
ศึกษา 
CIM Srivijaya 2.1 – 1-03 
ปฏิทินฝึกงานสหกิจศึกษา 
CIM Srivijaya 2.1 – 1-04 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการสหกิจ
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.1 :  ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้เปน็บณัฑิต
นักปฏิบัติ (Hands-on)  

ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายไพโรจน์ แสงอําไพ    

   2. นางสาวเนตรลดา  ละอองทอง 
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 2. มีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยเพ่ิมประสบการณ์ตรงใน
สถานประกอบการ 
    วิทยาลัยฯ ได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเข้าร่วม
อบรมพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์โดยตรงจากสถาน
ประกอบการ หรือ จากหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชาน้ัน ประกอบด้วย 
     1. วันที่ 24 – 28 พ.ค. 2557 นายอาคม  ลักษณะสกุล 
อาจารย์ประจําหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการประยุกต์ใช้เทคนิค Model-
Based Design  และ Rapid Prototyping ด้วยอุปกรณ์
ราคาประหยัด ในการเรียนการสอนวิชา  Automatic 
Feedback Control Systems ณ กองวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ 
     2. วันที่ 8 – 19 ก.ค. 2557 นางสาวจริญญา  ศรีมณี 
อาจารย์ประจําสาขาศึกษาทั่วไป ได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการสอนภาษาอังกฤษ ณ Central Luzon 
State University ประเทศฟิลิปปินส ์

CIM Srivijaya 2.1 – 2-01 
บันทึกข้อความขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ 
CIM Srivijaya 2.1 – 2-02 
แบบรายงานผลการฝึกอบรม/
สัมมนา/ดูงาน 
 
 

 3. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักของ WIL เป็น
แนวทางในการพัฒนา 
     วิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนเชิง
ประสบการณ์ที่บูรณากับการทํางานได้ โดยในหลักสูตรที่
วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรจะระบุ
รายวิชาสหกิจศึกษา ในแต่ละหลักสูตรวิชาประกอบด้วย 
     1. หลักสูตรวิชาการบัญชี 
     2. หลักสูตรวิชาการจัดการ 
     3. หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
     4. หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
     5. หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
     6. หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา 
 
 
 

CIM Srivijaya 2.1 – 3-01 
แผนการศึกษาของแต่ละ
หลักสูตรวิชา 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 4. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมที่
ดําเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
     แผนกงานสหกิจศึกษา ฝา่ยวิชาการและวิจัย วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้มีกระบวนการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมที่
ดําเนินการโครงการสหกิจศึกษา อย่างเป็นระบบและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยมีกระบวนการดังต่อไปน้ี 
     1. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจาํปี
การศึกษา 2557 เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับ
ข้อแนะนําเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา 
     2. จัดทําปฏิทินฝึกงานสหกิจศึกษา 
     3. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาสหกิจศึกษา 
     4. จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาฝีก
ประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา 
     5. สถานประกอบการณ์ตอบรับนักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา 
    6. จัดทําหนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสหกิจศึกษา 
    7. สมุดบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
    8. แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
    9. แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา จากสถาน
ประกอบการ 
    10. จัดทําโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 
    11. นักศึกษาสหกิจศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

CIM Srivijaya 2.1 – 4-01 
โครงการปฐมนิเทศ 
CIM Srivijaya 2.1 – 4-02
ปฏิทินฝึกงานสหกิจศึกษา 
CIM Srivijaya 2.1 – 4-03 
ตัวอย่างเอกสารหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ให้นักศึกษา
ฝีกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจ
ศึกษา 
CIM Srivijaya 2.1 – 4-04 
ตัวอย่างเอกสารสถาน
ประกอบการณ์ตอบรับ
นักศึกษาเข้าฝกึประสบการณ์
วิชาชีพสหกิจศึกษา 
CIM Srivijaya 2.1 – 4-05 
ตัวอย่างหนังสือส่งตัว
นักศึกษาเข้าฝกึประสบการณ์
วิชาชีพสหกิจศึกษา 
CIM Srivijaya 2.1 – 4-06 
ตัวอย่างสมุดบันทึกการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาCIM 
Srivijaya 2.1 – 4-07 
ตัวอย่างแบบบันทึกการนิเทศ
งานสหกิจศึกษา 
CIM Srivijaya 2.1 – 4-08  
ตัวอย่างแบบประเมินผล
นักศึกษาสหกิจศึกษา จาก
สถานประกอบการ 
CIM Srivijaya 2.1 – 4-09 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
สหกิจศึกษา 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

CIM Srivijaya 2.1 – 4-10 
ตัวอย่าง รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 5. มีผลลัพธ์ที่เกิดจากการดําเนินการจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเป็น
ที่ยอมรับหรือได้รับการยกย่อง 
       วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแนว
ปฏิบัติที่ดี CoPที่ 7 การพัฒนานักศึกษา “การนํา PDCA มา
ใช้ในกิจกรรมนักศึกษา จากกองวิเทศสัมพันธ์และการ
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องสมิหลาแกรนด์  
บอลรูม โรมแรมพาวีเลี่ยนสงขลา จังหวัดสงขลา 

CIM Srivijaya 2.1 – 5-01
หนังสือเชิญและขอนุญาตให้
บุคลากรเขาร่วมโครงการและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้แนวปฏิบัติ
ที่ดีในโครงการ สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
จากกระบวนการและระบบ
การดําเนินการตาม   
ศรีวิชัย QA 
CIM Srivijaya 2.1 – 5-02 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานและผู้เข้าร่วม
โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
จากกระบวนการและผลการ
ดําเนินงานตาม ศรีวิชัย QA” 
CIM Srivijaya 2.1 – 5-03
เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
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เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  4  ข้อ ผลการดําเนินงาน  :   /  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.2 :  กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช้ทกัษะท่ีมีเทคโนโลยีเปน็ฐาน 
(Technology Based Education-Training)  

ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายไพโรจน์ แสงอําไพ     

   2. นางสาวเนตรลดา  ละอองทอง
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 1. กระบวนการเรียนการสอนใหค้วามสําคัญกับ 
Technology Based และฝกึทักษะในการทํางาน 
     วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดย
ให้ความสําคญักับการจัดการเรียนรู้บนพ้ืนฐานเทคโนโลยี
โดยการนํานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในสถานที่จริง เพ่ือให้
นักศึกษาได้เกิดทักษะและกระบวนการคิด สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้กับการเรียน และการทํางานได้ ดังน้ี 
     1. วันที่ 8 ก.ย. 2557 หลกัสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้นํา
นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และ
อนุรักษ์พลังงาน ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 
     2. วันที่ 19 - 21 พ.ย. 2557 หลักสูตรวิชาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว ได้นํานักศึกษาเข้าดูงานการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนอย่างย่ังยืน  
     3. วันที่ 25 - 26 พ.ย. 2557  หลักสูตรวิชาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว ได้นํานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน
ระบบการจัดการโรงแรม ณ KatathaniPhuker Beach 
Resort , Orchidacea Resort  
     4. วันที่ 26 พ.ย. 2557 หลักสูตรวิชาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว ได้นํานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานโรงแรม PSU 
LODGE และหอ้งปฏิบัติการเครื่องบินจําลอง ณ วิทยาลัย

CIM Srivijaya 2.2 – 1-01 
บันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์วิทยากร และขอ
อนุญาตเข้าศึกษาดูงาน 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

บริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
จ. ภูเก็ต 

 2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     นักศึกษาได้นําความรู้จากกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ทางด้านเน้ือหาความรู้ การใช้เคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์ มาประยุกต์ใช้ในการจัดทําปริญญานิพนธ์ 
ตัวอย่างเช่น 
    1. นักศึกษาหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา จัดทําปริญญา
นิพนธ์เรื่อง ศึกษาการแทนทีปู่นซีเมนต์ด้วยเถ้าปาล์ม
นํ้ามันในอิฐบลอ๊กประสาน  
    2. นักศึกษาหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดทํา
ปริญญานิพนธ์เรื่อง ชุดป้องกันระบบไฟฟ้า 3 เฟส ควบคุม
โดยไมโครคอลโทรลเลอร ์
    3. นักศึกษาหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
จัดทําปริญญานิพนธ์เรื่อง อนิเมช่ัน 2 มิติ เรื่อง การทํา
กะปิของกลุ่มวิสหกิจชุมชนขนอม 

CIM Srivijaya  2.2 – 2-01 
ปริญญานิพนธ์ของนักศึกษา 
  1. หลักสูตรวิชาวิศวกรรม
โยธา 
  2.  หลักสูตรวิชาวิศวกรรม ไฟฟ้า 
  3. หลักสูตรวิชาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ 
 

 3. นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้าน Technology 
Based กับชุมชน สังคม ภายใต้การให้คําแนะนําของ
อาจารย์ผู้สอน 
     นักศึกษาหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
ร่วมกับ แผนกงานวิทยบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยี   
อุตสาหกรรมและการจัดการ ได้มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยีร่วมกับ
อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าจันทน์ โดยการให้
ความรู้กับอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าจันทน์ 
พร้อมทั้งสนับสนุนสถานที่การใช้หอ้งปฏิบัติการทางด้าน
คอมพิวเตอร์ 

CIM Srivijaya 2.2 – 3-01 
บันทึกข้อความการขอใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
CIMSrivijaya 2.2 – 3-02 
รายช่ือผู้เข้าใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 

 4. นักศึกษาใช้หลกั Technology Based ในงานวิจัย 
โครงงาน กรณีศึกษา 
     นักศึกษาวิทยาลัยฯ ได้มกีารเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี 
และได้นําหลักของ Technology Based มาประยุกต์ใช้ใน

CIM Srivijaya 2.2 – 2-01 
ปริญญานิพนธ์นักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2557 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

การจัดทําโครงการ และปรญิญานิพนธ์ในหลักสูตรวิชา 
ตัวอย่างปริญญานิพนธ์ในการนํา Technology Based มา
ใช้ในการจัดทํา ประกอบด้วย 
     1. นักศึกษาหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา จัดทํา
ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ศึกษาการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้า
ปาล์มนํ้ามันดิบในอิฐบล็อกประสาน 
     2. นักศึกษาหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดทํา
ปริญญานิพนธ์ เรื่อง ชุดป้องกันระบบไฟฟ้า 3 เฟสควบคุม
โดยไมโครคอนโทรลเลอร ์
     3. นักศึกษาหลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
จัดทําปริญญานิพนธ์ เรื่อง อนิเมช่ัน 2 มิติ เรื่อง การทํา
กะปิของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 5. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการอย่างเป็น
ระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทําให้             
นักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ 

- 

 

เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  4 ข้อ เกณฑ์ประเมิน :  4 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  5  ข้อ ผลการดําเนินงาน  :   /  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.3 :  มีระบบและกลไกการสรา้งความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional 
Oriented) ให้กับนักศึกษา  

ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายไพโรจน์ แสงอําไพ     

   2. นางสาวเนตรลดา  ละอองทอง
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาแนวทางการสร้างความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพ มีการนําสู่การปฏิบัติและมีผลลัพธ์
ชัดเจน 
       วิทยาลัยฯ ได้มีการกําหนดแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติงานราชการ เพ่ือเป็นการกําหนดแนวทางใน
การปฏิบัติและดําเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ตาม
พันธกิจอย่างชัดเจน  มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากร ด้านจุดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะของวิทยาลัยฯ 

CIM Srivijaya 2.3 – 1-01 แผนกล
ยุทธ์ของวิทยาลัยฯ 
CIM Srivijaya 2.3 – 1-02
แผนปฏิบัติงานราชการ 4 ปี 
CIM Srivijaya 2.3 – 1-03 ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร 
ด้านจุดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะของวิทยาลัย 
 

 2. มีแผนพัฒนาความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพ 
       วิทยาลัยฯ มีนโยบายให้บุคลากรของวิทยาลัยมี
การพัฒนาความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพ โดยมี
งบประมาณสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาตนเอง หรือ การฝังตัวในสถานประกอบการ 
 
 

CIM Srivijaya 2.3 – 2-01 แผนกล
ยุทธ์ของวิทยาลัยฯ 
CIM  Srivijaya 2.3 – 2-02
แผนปฏิบัติงานราชการ 4 ปี 
CIM Srivijaya 2.3 – 2-03 บันทึก
ข้อความขออนุญาตไปราชการ 
CIM Srivijaya 2.3 – 2-04 
โครงการเพ่ิมทักษะความเช่ียวชาญ
ด้านวิชาชีพ 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรในการสร้างความเช่ียวชาญด้าน
วิชาชีพตามแผนที่ได้กําหนดไว้ 
       วิทยาลัยฯ ได้มีการสนับสนุนและมีการจัดสรร
งบประมาณด้านสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้มี
ความเพียงพอในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้บุคลากร
และนักศึกษาเกิดความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพตามแผนที่
ได้กําหนดไว้ 

CIM Srivijaya 2.3 – 3-01 
เอกสารจัดสรรงบประมาณด้านสื่อ 
อุปกรณ์การเรียนการสอน 
CIM Srivijaya 2.3 – 3-02 สรุป
การให้บริการนักศึกษาของ
ห้องสมุดและหอ้งคอมพิวเตอร์ 
CIM Srivijaya 2.3 – 3-01 
ภาพถ่ายห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 4. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเช่ียวชาญ
ทางด้านวิชาชีพ และส่งเสริมความเป็นคนดีของสังคม 
       วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา
ความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพ โดยการขอความ
อนุเคราะห์วิทยากรจากสถานประกอบการต่างๆ มาให้
ความรู้แก่นักศกึษา เช่น  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 
และขออนุญาตเข้าศึกษาดูงานของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ตําบทหัวไทร อําเภอหัว
ไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบรรยายในหัวข้อ 
“พลังงานทดแทนในด้านพลังงานลม” เพ่ือนําไปสู่การ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

       นอกจากจัดกิจกรรมที่วิทยาลัยฯ สนับสนุนการ
พัฒนาความเช่ียวชาญทางด้านวิชาชีพแล้ว วิทยาลัยฯ
ยังมีการส่งเสริมความเป็นคนดีของสังคมแก่นักศึกษา
โดยมีการจัดโครงการนักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจธรรม ณ     
วัดวิสุทธิชลาราม (วัดบางนํ้าจืด) ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก 
จ.สุราษฏร์ธานี ในระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๘  โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้ขัดเกลา
จิตใจโดยการฝึกธรรมะและปลูกจิตสํานึกใหกั้บ
นักศึกษาในการสร้างคุณงามความดี 

CIM Srivijaya 2.3 – 4-01 หนังสือ
เชิญวิทยากรจากสถาน
ประกอบการมาให้ความรู้แก่
นักศึกษา 
CIM 2.3 – 4-02 รายงานโครงการ
นักศึกษารุ่นใหม่ใสใ่จธรรม 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 5. มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
อย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

- 

เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  4  ข้อ เกณฑ์ประเมิน :  4 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  5  ข้อ ผลการดําเนินงาน  :   /  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.4 :  งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์บนพืน้ฐานภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือเพื่อทอ้งถ่ิน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  ผลลัพธ์ 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายไพโรจน์  แสงอําไพ   

   2. ดร.อาคม  ลักษณะสกุล   
   3. น.ส.ศิรทิรัพย์  คล้ายโพธ์ิ 

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ผู้รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
ผู้รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

 
ผลการดําเนนิงาน: 
1. จํานวนโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรร

งบประมาณเงินรายได้ จํานวน 5 โครงการเป็นเงิน 
121,000 บาท และงบประมาณเงินแผ่นดิน จํานวน 3 
โครงการ เป็นเงิน 935,100 บาท รวม 8 โครงการ 
เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 991,100 บาท ซึ่งผลการ
ดําเนินงานของโครงการวิจัยดังกล่าว อยู่ในช่วงขยายเวลา 
การดําเนินงานคร้ังที่ 1 

2. จํานวนโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐาน
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพ่ือท้องถิ่น 

จํานวนโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐาน 
ของภูมิ ปัญญาท้องถิ่นหรือเ พ่ือท้องถิ่น มีจํานวน 4 
โครงการ ดังน้ี 
1. โครงการ การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรการเงินชุมชน
บ้านท่า หมู่ที่ 7 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีฯ 
2. โครงการ การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างจิต 
สํานึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน 
3. โครงการ การใช้เขื่อนกันคลื่นและการออกแบบบ้านพัก
อาศัยช้ันเดียวสําหรับบริเวณเสี่ยงภัยสึนามิ 
4. โครงการ ศักยภาพของการเก็บเก่ียวนํ้าฝนเพ่ือใช้ใน
ครัวเรือน 

3. ร้อยละของโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพ่ือท้องถิ่น  
(2/1)*100 

การคํานวณ = (4/8) x 100  =  50 

4. คะแนนที่ได้ (ข้อ3/30)*5 คะแนน =  (50/30) x 5  =  5.00 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

ผลรวมของโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐาน
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพ่ือท้องถิ่น x 100 

จํานวนโครงการวิจัยทั้งหมด 
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คะแนนที่ได้ 
 

 

=

โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพ่ือ

ท้องถิ่น 

 

x 5 

30 
เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมนิตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์การประเมิน   :  - 
ผลการประเมนิตนเองคร้ังน้ี   :  ร้อยละ 50 เกณฑ์การประเมิน   :  5.00 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี               :  5  คะแนน ผลการดําเนินงาน    :  / บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป          :  ร้อยละ 60 เกณฑ์การประเมิน   :  5 คะแนน 
 
เอกสารหลักฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
CIM Srivijaya 2.4-01 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย “การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรการเงินชุมชนบ้านท่า 

หมู่ที่ 7 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช” 
CIM Srivijaya 2.4-02 แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด) การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรการเงินชุมชน

บ้านท่า หมู่ที่ 7 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
CIM Srivijaya 2.4-03 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย “การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างจิตสาํนึกของ

เยาวชนในการอนุรักษ์ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน” 
CIM Srivijaya 2.4-04 แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด) การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสรา้งจิตสํานึก

ของเยาวชนในการอนุรักษ์ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน 
CIM Srivijaya 2.4-05 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย “การใช้เขื่อนกันคลื่นและการออกแบบบ้านพักอาศัย

ช้ันเดียวสําหรับบริเวณเสี่ยงภัยสึนามิ” 
CIM Srivijaya2.4-06 แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด) การใช้เขื่อนกันคลื่นและการออกแบบบ้านพัก

อาศัยช้ันเดียวสําหรับบริเวณเสี่ยงภัยสึนามิ 
CIM Srivijaya 2.4-07 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย “ศักยภาพของการเก็บเก่ียวนํ้าฝนเพ่ือใช้ในครัวเรือน”
CIM Srivijaya 2.4-08 แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด) ศักยภาพของการเก็บเก่ียวนํ้าฝนเพ่ือใช้ใน

ครัวเรือน 
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ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.5 :  การสืบสานโครงการพระราชดําริ   
ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ :  1. ดร.จิราภา  ชาลาธราวัฒน์ 

   2. นายเข้มนที  ศรีสุขล้อม   
ตําแหน่ง  รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
     1.1 การวางแผนการดําเนินงาน (P) 
         วิทยาลยัฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการคืนบ้านให้ปูปลา คืนบ้านให้ขนอม เฉลิมพระ
เกียรติฯ และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมจัดทําแผนการ
ดําเนินงานโดยพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
บุคลากรและชุมชนโดยในข้ันต้นจะเน้นการส่งเสริมที่
บุคลากรและใช้พ้ืนที่ดําเนินการภายในวิทยาลัยฯก่อนเป็น
ลําดับแรกแล้วเสนอแผนการดําเนินงานต่อหัวหน้า
หน่วยงานพิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานเพ่ือ
ดําเนินการต่อไป 
     1.2 การดําเนินงานตามแผน (D) 
         ผู้รับผดิชอบกิจกรรม/โครงการตามแผนฯ
ดําเนินการตามแผนฯที่วางไว้โดยการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาและบุคลากรตลอดทั้งชุมชนที่เก่ียวข้อง 
     1.3 การติดตามและประเมินผล (C) 
         ผู้รับผดิชอบกิจกรรม/โครงการตามแผนฯทําการ
ประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตัวช้ีวัดที่ระบุไว้ในกิจกรรม/
โครงการแล้วรายงานสรุปผลการดําเนินงานต่อ
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 

CIM Srivijaya 2.5 - 1-01 
แผนการจัดกิจกรรม 
ประจําปีการศึกษา 2557 
CIM Srivijaya 2.5 - 1-02
รายงานการประชุม 
CIM Srivijaya 2.5 - 1-03 
รายงานผลการโครงการคืน
บ้านให้ปูปลา คืนบ้านให้ขน
อม เฉลมิพระเกียรติฯ 
CIM Srivijaya 2.5 - 1-04 
รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการฯประจําปี
การศึกษา 
2557  
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

     1.4 ปรับปรุงงานจากผลการดําเนินงาน (A) 
         คณะกรรมการดําเนินงานฯประชุมพิจารณาเพ่ือ
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯที่วางไว้พร้อมเสนอแนะ
แนวทางในการดําเนินงานในปีต่อไปแล้วนําข้อสรุปเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานพิจารณา 

 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
     วิทยาลัยฯ มีผลการดําเนินงานโครงการพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแผนร้อยละ 100 

CIM Srivijaya 2.5 - 1-04 
รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการฯประจําปี
การศึกษา 
2557  

 3. เป็นแบบอย่างหรือแหล่งเรียนรู้สําหรับชุมชนหรือท้องถิ่น 
       วิทยาลัยฯได้เผยแพร่กิจกรรมการดําเนินงานใน
โครงการฯเช่นกิจกรรมจัดนิทรรศการ, กิจกรรมส่งเสริม
การปลูกพืชผักสวนครัวซึ่งได้รับการตอบรับจากนักศึกษา
และบุคลากรพอสมควร 

CIM Srivijaya 2.5 - 1-04 
รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการฯประจําปี
การศึกษา 
2557 

 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือทําให้
ชุมชน/องค์กรมีความเข้มแขง็ 
     จากการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ มีส่วนทําให้ชุมชน
บริเวณใกล้เคียงมีความสนใจเห็นคุณค่าในการนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 

CIM Srivijaya 2.5 - 1-04 
รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการฯประจําปี
การศึกษา 
2557 

 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ 
     วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรม แต่ยังไม่มกีารได้รับการ
ยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ 

- 

 

เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :   
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  4  ข้อ เกณฑ์ประเมิน : 4 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  4  ข้อ ผลการดําเนินงาน  :   /  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ Srivijaya 3 คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน  
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.1 : มีระบบและกลไกในการพฒันาการปฏิบติังาน  
ชนิดของตัวบง่ชี ้ : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นายชยณัฐ  บัวทองเกื้อ 

  2. นายทวิช  กล้าแท ้   
  3. นางรัชนู  ใยสุหร่าย 

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและวางแผน 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 1. มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารงานภายในหน่วยงาน มี
กําหนดภารกิจของหน่วยงานตามโครงสร้างอย่างชัดเจน 
     วิทยาลัยฯ มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารงาน
ภายในหน่วยงาน มีการกําหนดภารกิจของหน่วยงานตาม
โครงสร้างอย่างชัดเจน ประกอบด้วย 
1. ฝ่ายวิชาการและวิจัย ประกอบด้วย 9 แผนกงาน 
2. ฝ่ายบริหารและวางแผน ประกอบด้วย 12 แผนกงาน 
3. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย 9 แผนกงาน 

CIM Srivijaya 3.1 - 1-01 
โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ 

 2. มีการจัดทําคู่มอืการทํางานของหน่วยงานที่ครอบคลุมทุก
ภารกิจ 

- 

 3. มีการแจกจ่ายและประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนงานท่ี
เก่ียวข้องรับทราบ 
     วิทยาลัยฯ มีการแจกจ่ายและประชาสัมพันธ์คู่มือการ
ปฏิบัติงาน ให้ทุกส่วนงานที่เก่ียวข้องรับทราบ
ประกอบด้วย 
     1. ฝ่ายวิชาการและวิจัย  จํานวนแผนก 9  แผนกงาน  
จํานวนคู่มือ 3  เล่ม มีการเผยแพร่ 2  เลม่  คิดเป็นร้อย
ละ 33.33 

CIM Srivijaya 3.1- 3-01 สรปุ
จํานวนคู่มือการปฏิบัติงาน และ
การเผยแพร่คูม่ือการปฏิบัติงาน 
CIM Srivijaya 3.1- 3-02 
เอกสารหน้าเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

     2. ฝ่ายบรหิารและวางแผน จํานวนแผนก  12  แผนก
งาน  จํานวนคู่มือ3  เล่ม มีการเผยแพร่ 2  เล่ม  คิดเป็น
ร้อยละ 25 
     3. ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจํานวนแผนก 9  แผนกงาน  
จํานวนคู่มือ 3  เล่ม มีการเผยแพร่ 3 เล่ม  คดิเป็นร้อยละ  
33.33 
แนวทางการปรับปรุง 
   1.กระตุ้นให้ทุกแผนกงานมกีารแจกจ่ายและ
ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนงานที่เก่ียวข้องทราบมากขึ้น 
2. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้มีผลกับคะแนนการ
ประเมนิการปฏิบัติงานด้วย 

 4. มีการปฏิบัติตามคู่มือและปรับปรุงใหม่ให้ทนัสมัย
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 

- 

 5. มีงานวิจัยสถาบันที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 

- 

เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :   เกณฑ์ประเมิน  :   
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  2  ข้อ เกณฑ์ประเมิน :  2 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  5  ข้อ ผลการดําเนินงาน  :  X  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.2 :  ระดับความสําเร็จในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานบรกิาร  
ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายชยณฐั  บัวทองเกื้อ 

   2. นายทวิช  กล้าแท้   
   3. นางรัชนู  ใยสุหร่าย 

ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและวางแผน 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 1. มีการกําหนดกระบวนงานที่ต้องการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาอย่างน้อย 2 กระบวนงานและประกาศขั้นตอน
และระยะเวลาในการบริการในแต่ละกระบวนงานให้ทราบ
อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการดําเนินงานและเก็บข้อมูลในการ
บริการอย่างต่อเน่ือง 

วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบงานโดยมีการลด
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจนทั้งในส่วนงาน
ของฝ่ายบริหารและวางแผน ฝ่ายวิชาการและวิจัย และ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดยกําหนดแผนและแนวทางปฏิบัติ
ได้อย่างชัดเจน และได้นําไปปฏิบัติในงานแล้ว 

CIM Srivijaya 3.2 – 1-01 แผน
ลดขั้นตอนของฝ่ายบริหารและ
วางแผน 
CIM Srivijaya 3.2 – 1-02 แผน
ลดขั้นตอนของฝ่ายวิชาการและ
วิจัย 
CIM Srivijaya 3.2 – 1-03 แผน
ลดขั้นตอนของฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
CIM Srivijaya 3.2 – 1-04 
ประกาศวิทยาลัยเรื่องการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 2. สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 

วิทยาลัยได้มีขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  โดยแสดงให้เห็นถึงช่วงระยะเวลา
ในการลดขั้นตอนทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติ 

 
 
 

CIM Srivijaya 3.2 – 2-01 ผงั
การดําเนินงานการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 3. สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 
     วิทยาลัยฯ ได้กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยแสดงให้เห็นถึงช่วง
ระยะเวลาในการลดขั้นตอนทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติ 

CIM Srivijaya 3.2 – 2-01 ผงั
การดําเนินงานการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 

 4. จํานวนผู้รับบริการได้รับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
     วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาการลดขั้นตอนในเรื่องของการ
ให้บริการแผนกงานยานพาหนะ โดยมีจํานวนผู้รับบริการ
ที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน ร้อยละ 
86.50 ส่วนในขั้นตอนพิจารณาความผิดทางวินัย โดยมี
จํานวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐาน ร้อยละ 81.50 

CIM Srivijaya 3.2 – 4-01 
เอกสารแสดงจํานวนผู้รับบริการ
ได้รับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
เรื่องการให้บริการแผนกงาน
ยานพาหนะ 
CIM Srivijaya 3.2 – 4-02 
เอกสารแสดงจํานวนผู้รับบริการ
ได้รับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
เรื่องขั้นตอนพิจารณาความผิด
ทางวินัย 

 5. จํานวนผู้รับบริการได้รับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
     วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาการลดขั้นตอนในเรื่องการขอ
เอกสารใบรับรองการเป็นนักศึกษาโดยมีจํานวน
ผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน 
ร้อยละ 100 

CIM Srivijaya 3.2 – 5-01  
เอกสารแสดงจํานวนผู้รับบริการ
ได้รับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
เรื่องการขอเอกสารใบรับรอง
การเป็นนักศึกษา 

 
ตาราง Srivijaya 3.2-1 การกําหนดช่ือกระบวนงานลดข้ันตอนและระยะเวลา 

ชื่อกระบวนงานท่ีคัดเลือก น้ําหนัก ผู้รับผิดชอบหลัก 

1. การขอเอกสารใบรับรองการเป็นนักศึกษา 0.34 แผนกงานทะเบียนและวัดผล 
2. การให้บริการแผนกงานยานพาหนะ 0.34 แผนกงานยานพาหนะ 

3. ขั้นตอนพิจารณาความผิดทางวินัย 0.34 แผนกงานวินัยพัฒนานักศึกษา 
รวม 1.00 
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ตาราง Srivijaya 3.2-2 จํานวนขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง Srivijaya 3.2-3 ผู้รับบริการได้รับบริการตามรอบระยะมาตรฐาน 

วิธีการคิดคะแนนถ่วงนํ้าหนัก =                                
                            คะแนนที่ได้ตามเกณฑ์ระดับ X ร้อยละของผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลาฯ 
  100 

 

รายชื่อกระบวนงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน
เดิม 

ขั้นตอนที่
ปฏิบัติได้จริง

ระยะเวลา
เดิม 

ระยะเวลา
ที่ปฏิบัติได้

จริง 

ร้อยละของ
ระยะเวลาที่

ลดลง 
1. การขอเอกสารใบรับรองการ
เป็นนักศึกษา 

6 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน 16 วัน 3 วัน 83.33 

2. การให้บริการแผนกงาน
ยานพาหนะ 

5 ขั้นตอน 4 ขั้นตอน 5 วัน 3 วัน 80 

3. ขั้นตอนพิจารณาความผิดทาง
วินัย 

7 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน 9.5 วัน 6.5 วัน 28.57 

  

ชื่อกระบวนงาน 

น้ํา
หน

ัก 

รอ
บร

ะย
ะเว

ลา
มา

ตร
ฐา

น 

จํา
นว

นผ
ู้รบั

บร
ิกา

รที่
ได้

รับ
บร

ิกา
ร

ตา
มร

อบ
ระ

ยะ
เว

ลา
มา

ตร
ฐา

น 
จํา

นว
นผ

ู้รบั
 

บร
ิกา

รทั้
งห

มด
 

ร้อ
ยล

ะข
อง

ผูร้
บับ

ริก
าร

ที่ไ
ด้ร

บั
บร

ิกา
รต

าม
รอ

บร
ะย

ะเว
ลา

มา
ตร

ฐา
นเ

ทีย
บกั

บจํ
าน

วน
ผู้ร

ับบ
ริก

าร
ทั้ง

หม
ด 

คะ
แน

น 
ได้

ตา
มเ

กณ
ฑ์ร

ะดั
บ 

คะ
แน

นถ่
วง

น้าํ
หน

ัก 
1 

การขอเอกสารใบรับรองการ
เป็นนักศึกษา 

 3 วัน 88 88 100% 5 5.00 

2 
การให้บริการแผนกงาน
ยานพาหนะ 

 3 วัน 26 30 86.67% 4 3.46 

3 
ขั้นตอนพิจารณาความผิดทาง
วินัย 

 6.5 วัน 163 200 81.50% 4 3.46 

เฉลี่ย 89.34 4.34  

รวม 1.00
ผลคะแนนของตัวชี้วัดตามเกณฑ์คะแนนระดับ 5 

3.98 (หรือผลรวมของคะแนนถ่วงน้ําหนักของทกุ
กระบวนงาน) 
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เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน  
เป้าหมายของปีน้ี  :  5  ข้อ ผลการดําเนินงาน  :   /  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  : 5  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.3 :  ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  ผลลัพธ์ 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายชยณฐั  บัวทองเกื้อ 

   2. นายทวิช  กล้าแท้   
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและวางแผน 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

65 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

70 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

75 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

85 
 
ผลการดําเนนิงาน: 
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3 ด้าน 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 81.08 
2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 80.85 
3. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ร้อยละ 80.74 

เฉลี่ยทัง้ 3 ด้าน ร้อยละ 80.89 
4. จํานวนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในระดับดี 
(3.51) ขึ้นไป (คน) 

 402 

5. จํานวนผู้รับบริการที่ตอบแบบสํารวจความพึงพอใจ
ทั้งหมด (คน) 

 435 

6. ร้อยละของผู้รับบริการที่มคีวามพึงพอใจในระดับดี 
(3.51) ขึ้นไป (ข้อ 4 / ข้อ 5)*100 

ร้อยละ 92.41 

 
เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  ร้อยละ 92.41 เกณฑ์ประเมิน :  5  คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  ร้อยละ 85 ผลการดําเนินงาน  :   /  บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายของปีต่อไป  :  ร้อยละ 95 เกณฑ์ประเมิน  :  5 คะแนน 
 
เอกสารหลักฐาน : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
CIM Srivijaya 3.3- 01 เอกสารสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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องค์ประกอบที่ Srivijaya 4 สถานศึกษา 3 ดี (3D)  
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 4.1 :  การบริหารจัดการสถานศกึษา 3 ดี   
ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ :  1. ดร. จิราภา  ชาลาธราวัฒน์

   2. นายเข้มนที  ศรีสุขล้อม   
ตําแหน่ง   รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5ข้อ 
 
ผลการดําเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 1. มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร 
สิ่งอํานวยความสะดวกและบุคคล 
     วิทยาลัยฯ มีการวางแผนการจัดเตรียมการ
สถานศึกษา 3 ดี ตามแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี (3D) และ ได้จัดสรรงบประมาณสําหรับ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี   

CIM Srivijaya 4.1- 1-01 แผน
ยุทธศาสตร์ตามนโยบาย 
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 
CIM Srivijaya 4.1- 1-02 แผน
กิจกรรมประจาํปีการศึกษา
2557 
CIM Srivijaya 4.1- 1-03
เอกสารจัดสรรงบประมาณ 
ประจําปี 2557 

 2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
     วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ตามแนวนโยบายสถานศกึษา 3 ดีเพ่ือให้นักศกึษาเข้าใจ
และ มีความรู้เรื่อง คณุธรรมจริยธรรม ยาเสพติดและ
ประชาธิปไตยในสถานศกึษา  

CIM Srivijaya 4.1- 2-01 
สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 

 3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์
ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ 
     วิทยาลัยฯ ได้ส่งอาจารย์ด้านพัฒนาวินัยนักศึกษา เข้า
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน

CIM Srivijaya 4.1- 3-01 
หนังสือเชิญและขออนุมัติไป
ราชการการอบรมของอาจารย์
และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
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มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงแรมอนันตรา 
รีสอร์ท อ.สิเกา จ.ตรัง  

ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 4. ให้ความร่วมมอืกับทุกฝ่าย ในการดําเนินงานตามนโยบาย
คุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
     วิทยาลัยฯ ได้แต่งต้ังคําสั่งคณะกรรมการเฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือทีมงานในการ ดําเนินการเรื่อง
ยาเสพติดในสถานศึกษาพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับสถานศึกษา 3 ดี  

CIM Srivijaya 4.1- 4-01 คําสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
CIM Srivijaya 4.1- 4-02 
เอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
พฤติกรรมนักศึกษาทั่วทั้ง
วิทยาลัย 

 5. กํากับ ติดตาม ให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรม
ส่งเสริมให้การดําเนินงานตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) 
     วิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับสถานศึกษา  
3ดี  และได้ประชุม ติดตามผลเก่ียวกับการ ดําเนินการ
ของสถานศึกษา 3 ดี   

CIM Srivijaya 4.1- 4-02 
เอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่
เก่ียวกับสถานศึกษา 3ดี ทั่วทั้ง
วิทยาลัย และบันทึกข้อความ
รายงานผลการติดตาม
สถานการณ์ยาเสพติด 
 

 

เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :   เกณฑ์ประเมิน  :   
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  5  ข้อ ผลการดําเนินงาน  :   /  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 4.2 :  ผลทีเ่กิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงคท์ั้ง 3 ด้าน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ :  กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ :  1. ดร. จิราภา  ชาลาธราวัฒน์ 

   2. นายเข้มนที  ศรีสุขล้อม   
ตําแหน่ง  รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขยีนรายงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ด้าน 
- มีการดําเนินการ 

2ด้าน 
- มีการดําเนินการ 

3 ด้าน 
 
ผลการดําเนนิงาน: 

มีการ 
ดําเนนิการ 

ทํา
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ดําเนินการ) 

ข้อ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 1. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
จํานวน 1 ด้าน 
       วิทยาลัยฯได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ตามแนวนโยบายสถานศกึษา 3 ดีเพ่ือให้นักศกึษาเข้าใจและ 
มีความรู้เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม ยาเสพติดและ
ประชาธิปไตยในสถานศกึษา  

CIM Srivijaya 4.1- 2-01 
สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 

 2. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
จํานวน 2 ด้าน 
     วิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม
แนวนโยบายสถานศกึษา 3 ดีเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและ มี
ความรูเ้รื่อง คณุธรรมจริยธรรม ยาเสพติดและ
ประชาธิปไตยในสถานศกึษา   

CIM Srivijaya 4.1- 2-01 
สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 

 3. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
จํานวน 3 ด้าน 
     วิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม
แนวนโยบายสถานศกึษา 3 ดีเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและ มี
ความรูเ้รื่อง คณุธรรมจริยธรรมยาเสพติดและประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา   

CIM Srivijaya 4.1- 2-01 
สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 
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เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  :  3 ด้าน เกณฑ์ประเมิน :  5 คะแนน 
เป้าหมายของปีน้ี  :  5 คะแนน ผลการดําเนินงาน  :   /  บรรลุเป้าหมาย
เป้าหมายของปีต่อไป  :  3 ด้าน เกณฑ์ประเมิน  :  5 คะแนน 
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บทที่ 3 การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบ่งช้ี ระดับวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี ้ ชนิดตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลลัพธ์ 2.94 9.88 - 1.65 

6 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ปัจจัยนําเข้า ร้อยละ 12.24 5x100 10.64 1.33 

47 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ปัจจัยนําเข้า ร้อยละ 4.08 2x100 4.26 0.36 

47 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ปัจจัยนําเข้า ร้อยละ 5 - - 0 

- 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กระบวนการ 5 ข้อ - 6 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กระบวนการ 5 ข้อ - 6 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 กระบวนการ 5 ข้อ - 6 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ปัจจัยนําเข้า ค่าเฉล่ีย 2.50 14.86 - 2.03 

2 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลลัพธ์ 0.82 0.46+0.28 1.92 0.37 

2 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 กระบวนการ 5 ข้อ - 6 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 กระบวนการ 5 ข้อ - 6 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 กระบวนการ 5 ข้อ - 5 ข้อ 4.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 กระบวนการ 6 ข้อ - 4 ข้อ 3.00 

เฉลี่ยรวม 12 ตัวบ่งชี ้    (36.09/12)=3.01
Srivijaya 1.1 กระบวนการ 5 ข้อ - 5 ข้อ 5.00 
Srivijaya 2.1 กระบวนการ 4 ข้อ - 5 ข้อ 5.00 
Srivijaya 2.2 กระบวนการ 5 ข้อ - 4 ข้อ 4.00 
Srivijaya 2.3 กระบวนการ 5 ข้อ - 4 ข้อ 4.00 
Srivijaya 2.4 ผลลัพธ์ ร้อยละ 40 4x100 50 5.00 

8 
Srivijaya 2.5 กระบวนการ 4 ข้อ - 4 ข้อ 4.00 
Srivijaya 3.1 กระบวนการ 5 ข้อ - 2 ข้อ 2.00 
Srivijaya 3.2 กระบวนการ 5 ข้อ - 5 ข้อ 5.00 
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ตัวบ่งชี ้ ชนิดตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
Srivijaya 3.3 ผลลัพธ์ ร้อยละ 85 402x100 92.41 5.00 

435 
Srivijaya 4.1 กระบวนการ 5 ข้อ - 5 ข้อ 5.00 
Srivijaya 4.2 กระบวนการ 3 ด้าน - 3 ด้าน 5.00 
เฉลี่ยรวม 11 ตัวบ่งชี ้    (49/11)=4.45 
เฉลี่ยรวม
ทั้งหมด 

12+11  
ตัวบ่งชี ้

   (85.09/23)=3.70

 
 
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับวิทยาลัย  จําแนกรายองค์ประกอบ ระดับวิทยาลัย 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

ตัวบ่งช้ี I P O คะแนนเฉล่ีย 

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 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
5 2 - 3.50 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

รวม 12 4 7 2   
ผลการประเมนิ    3.01 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
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3.2 การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
องค์ประกอบที่ จุดเด่น จุดที่ควรพฒันา 

1 1. บุคลากรมคีวามรู้ความเช่ียวชาญท่ี
หลากหลายสาขา 
2. วิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วม
การแข่งขันทางทักษะ  
3. วิทยาลัยฯ มีเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนที่
ทันสมัยและมจีํานวนเหมาะสมกับความ
ต้องการของนักศึกษา 

1. ควรนําการพัฒนาความเช่ียวชาญทักษะ
วิชาชีพมาจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 
2. ควรมีความร่วมมือในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นอัตลักษณ์ 
3. ควรสร้างแรงจูงใจในการเพ่ิมคุณวุฒิ
อาจารย์ในระดับปริญญาเอกและส่งเสริมการ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

2 1. วิทยาลัยฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
นําเสนอผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
2. วิทยาลัยฯ มีการพัฒนากระบวนการวิจัยที่
มุ่งพัฒนาชุมชน 
 

1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ดําเนินการจัดทํางานวิจัยสําหรับนักวิจัยหน้า
ใหม ่
2. ควรกระตุ้นให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ของ
งานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

3 1. โครงการบริการวิชาการสามารถนํามา
บูรณาการกับการเรียนการสอน 
 

1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการ
เผยแพร่ข้อมูล โดยอาศัยเครือข่ายและข้อมลู
ทางอินเตอร์เน็ต 
2. ควรมีการติดตามผลหลังการให้บริการ
วิชาการแก่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือนําผลที่ได้มา
ปรับปรุง 
3. ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการที่สร้างองค์
ความรู้ต่อชุมชนแบบยั่งยืน 

4 1. โครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมมีการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

1. เมื่อดําเนินโครงการด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเสร็จแลว้ควรระบุปัญหา
และข้อเสนอแนะเพ่ือจะได้นํามาพิจารณาและ
ปรับปรุง 

5 1. วิทยาลัยฯ มีการจัดบริหารจัดการ ครบทั้ง 
4 ด้านตามแผนยุทธศาสตร์โดยมาสังเคราะห์
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
2. วิทยาลัยฯ สามารถนําความรู้ที่ได้รับการ
พัฒนามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้จริง
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน 

1. ควรมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่การ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการตลอดจน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของอาจารย์
ผู้สอน 
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ภาคผนวก 

1. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําวิทยาลัย 

2. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย(เชื่อมโยงกับเกณฑ์ในระดับหลกัสูตร ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2) 
 
ตารางที่ 4.2-1บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติปีการศึกษา 2557 (1 ส.ค. 57 - 31 ก.ค. 58)  
(ค่าน้าํหนัก 0.20) 
ลําดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ํา 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบรูณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติ 
1 ศักยภาพการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ใน

ห้องปฏิบัติการทดลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย Science Practical Potential in 
Science Laboratory of Rajamangala University 
of Technology Srivijaya 

นางสาวมริสา ไกรนรา การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 5  วันที่ 16 พ.ค. 57  ณ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 
ประเทศไทย  หน้า 851-859 

CIM2.3-01 

2 ขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Morale 
and Encouragement for Staffs  of 
Rajamangala University of Technology 
Srivijaya 

นางนิตยา ทัดเทียม และ 
นางพัชรินทร์ บุญนุ่น 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 5  วันที่ 16 พ.ค. 57  ณ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 
ประเทศไทย  หน้า 361-378 

CIM2.3-02 

3 การประเมินความถี่น้ําท่วมขังสําหรับชุดของสะพาน
บนถนนทางหลวงแผ่นดินภาคใต้ หมายเลข 401 
Assessment of Flood Inundation Frequency 
for a Series of Bridges on Southern Nation 

นายชยณัฐ บัวทองเกื้อ  
นายชัพวิชญ์ ไตรแพทย์  
นายนภดล ศรภักดี 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 
19  วันที่ 14-16 พ.ค. 57  ณ โรงแรมพูลแมน 
ขอนแก่น ราชา ออคิด  จ.ขอนแก่น ประเทศไทย  
หน้า 2679-2687 

CIM2.3-03 
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ลําดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ํา 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

Highway Route 401 
4 การวิเคราะห์ความเข้มสนามแม่เหล็กในการออกแบบ

หม้อแปลงชนิดหลายเอาท์พุทด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ 
Magnetic  Field  Intensity  Analysis in 
Multiple  Output  Transformer  Design  using  
Finite  Element  Method 

นายไพโรจน์  แสงอําไพ 
กุสุมาลย์      เฉลิมยานนท ์

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 37 
วันที่ 19-20 พ.ย. 2557 ณ โรงแรมพูลแมน 
ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น ประเทศไทย 

CIM2.3-04 

บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 -    
 -    
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ตารางที่ 4.2-2บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รบัการจดอนุสทิธิบตัรปีการศึกษา 2557 (1 ส.ค. 57 - 31 ก.ค. 58)  
(ค่าน้าํหนัก 0.40) 
ลําดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ํา 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบรูณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับนานาชาติ 
 -    
 -    
 -    
บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 -    
 -    
 -    
บทความวิจัยฉบับสมบรูณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาํเสนอสภาสถาบันเพือ่อนุมัติและจัดทําเปน็ประกาศใหท้ราบเปน็การ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออกประกาศ 
 -    
 -    
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติและจัดทําเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
 -    
 -    
ผลงานที่ได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 
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ลําดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ํา 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

ลําดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก
ให้เพื่อรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

 -    
 -    
 -    

 
ตารางที่ 4.2-3บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 ปีการศกึษา 2557 (1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58)  
(ค่าน้าํหนัก 0.60) 
ลําดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ํา 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 
 -    
 -    
 -    
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
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ลําดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ํา 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

 -    
 -    

 
ตารางที่ 4.2-4บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีการศกึษา 2557 (1 ส.ค. 57 - 31 ก.ค. 58)  
(ค่าน้าํหนัก 0.80) 
ลําดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ํา 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเปน็ประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันทีอ่อกประกาศ 
 -    
 -    
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนาํเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทําเปน็ประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
 -    
 -    
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
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ลําดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ํา 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

 -    
 -    
บทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
 -    
 -    
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ตารางที่ 4.2-5บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ      
ปีการศึกษา 2557 (1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) (ค่าน้ําหนัก 1.00) 
ลําดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ํา 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
 -    
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
 -    
 -    
 -    
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบตัร    
ลําดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก

ให้เพื่อรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

 -    
 -    
 -    
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ลําดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ํา 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

ผลงานวิชาการรับใชส้ังคมทีไ่ด้รับการประเมินผ่านการประเมินตําแหนง่ทางวิชาการแล้ว 
ลําดับที่ ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

 -    
 -    
ผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนนิการ 
ลําดับที่ ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม หน่วยงานที่ว่าจ้าง หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

 -    
 -    

 -    
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุส์ัตว์ ที่คน้พบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
ลําดับที่ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ

ได้รับการจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก

ให้เพื่อรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

 -    
 -    
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ลําดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ํา 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รบัการประเมินผา่นเกณฑ์การขอตาํแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ลําดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

 -    
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหนง่ทางวิชาการ 
ลําดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

 -    
 -    
 -    

 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 122 

 

ตารางที่ 4.2-6งานสรา้งสรรค์ที่มีการเผยแพร่ ปีการศึกษา 2557 (1 ส.ค. 57-31 ก.ค. 58) 
ลําดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค ์ ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม แหล่งเผยแพร ่ หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้าํหนัก 0.20) 
 -    
 -    

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบนั (ค่าน้ําหนัก 0.40) 
 -    
 -    
 -    

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ(ค่าน้ําหนัก 0.60) 
 -    
 -    

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้ําหนกั 0.80) 
 -    
 -    

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้าํหนัก 1.00) 
 -    
 -    

 
 
 
 


