
 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
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สารบัญ 
 

หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร 
บทน า 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บทสรุปผูบ้ริหาร 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เป็นสถาบันอุดมศึกษา    

โดยด าเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2562  
มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 
1 การผลิตบัณฑิต  องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  องค์ประกอบที่ 4 การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ  รวมทั้งสิ้น  19  ตัวบ่งชี้ โดย
ด าเนินการตามเกณฑ์ สกอ. 13 ตัวบ่งชี้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 6 ตัวบ่งชี้ สรุปผลการ
ประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  ดังนี้ 

โดยมีผลการประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ.และเกณ์มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลศรีวิชัย           
มีค่าคะแนนเฉลี่ย  4.23  อยู่ในระดับดี  ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) มีผลการประเมิน 3.62 อยู่ในระดับดี  ด้าน
กระบวนการ (Process) มีผลการประเมิน 5.00  อยู่ในระดับดีมาก  และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) มี
ผลการประเมิน 3.87  อยู่ในระดับดี   

 ผลการประเมิน ตามเกณฑ์ สกอ.  มีค่าคะแนนเฉลี่ย  4.46 อยู่ในระดับดี  ด้านปัจจัยน าเข้า 
(Input) มีผลการประเมิน 3.69  อยู่ในระดับดี  ด้านกระบวนการ (Process) มีผลการประเมิน 5.00 อยู่ใน
ระดับดีมาก  และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) มีผลการประเมิน 4.26  อยู่ในระดับดี 

        ผลการประเมิน ตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   มีค่าคะแนนเฉลี่ย  
3.88  อยู่ในระดับดี  ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) มีผลการประเมิน  -   ด้านกระบวนการ (Process) มีผลการ
ประเมิน -   และด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) มผีลการประเมิน 3.88  อยู่ในระดับดี 

 

องค์ประกอบ ปีการศึกษา 
2563   ผลการด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์ สกอ.    

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต   4.23  การด าเนินงานระดับพด ี

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย   4.84 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   5.00 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ        5.00 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวม สกอ+มหาวิทยาลัย    18 ตัวบ่งชี้ 4.72 การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวม เกณฑ์ สกอ. รวม  12 ตัวบ่งชี้        4.57 การด าเนินงานระดับดีมาก  

                  เฉลี่ยเกณฑ์มหาวิทยาลัย 6  ตัวบ่งชี้        5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 
หมายเหตุ เนื่องการปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร            

ตามเกณฑ์ AUN QA ดังนนั้น ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับคณะ มีหลักเกณฑ์ ประเมิน : ผ่านมาตรฐาน/ไม่ผ่านมาตราฐานโดยไม่
น ามาค านวนเป็นค่าคะแนนในภาพรวมของคณะ 



 

 

           
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ตามเกณฑ์สกอ. และเกณฑ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต  ผลการประเมิน  4.07 การด าเนินงานระดับดี 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีผลการพัฒนาการผลิตบัณฑิต     

ซึ่งผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ย ที่ได้จากการประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.50 โดยมีจุดเด่นใน
เรื่องของบริการและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาและมีกิจกรรมให้นักศึกษาอย่างเพียงพอต่อความต้องการ  และได้
มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  มีการด าเนินงาน ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม คณะได้มีร้อยละ 100  ของนวัตกรรมของผู้เรียน ที่ได้น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม จ านวน 6 เรื่อง จากแผนงานที่ตั้งไว้ จ านวน 7 เรื่อง 

จุดแข็ง 
  

จุดที่ควรพัฒนา 
 
  

องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย  ผลการประเมิน 4.72 การด าเนินงานระดับดีมาก 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีระบบและกลไกการพัฒนา

และบริหารและพัฒนางานวิจัยด าเนินการได้ 6 ข้อ  มีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ซึ่ง
แบ่งกลุ่ม กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน  368,000 ÷ 13 = 28,308 บาท/คนและ กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ฯ จ านวน   32,918,640 ÷ 40 = 72,966 บาท/คน และมีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย ผลถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยกลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์  ร้อยละ  22.40  ผลถ่วงน้ าหนักของงานวิจัย
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 24.30   

จุดที่ควรพัฒนา 
1.การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจด้านอ่ืนๆ ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
แนวทางเสริม 
1.ควรจัดท าแผนในการบูรณาการฯ เพื่อก าหนดทิศทางในการบูรณาการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

และควรมีการติดตามผลการบูรณาการฯ เป็นระยะ 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ  ผลการประเมิน 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการบริการทางวิชาการแก่

สังคม วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา/แก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม ชุมชน โดย
ใช้ระบบกลไกการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีการด าเนินการ และมีการลงบริการวิชาการที่ชุมชน
บ้านน้ าพุ อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งมีผลด าเนินการได้ 6 ข้อ คะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
 

         จุดแข็ง 
 
 
 



 

 

         จุดที่ควรพัฒนา 

1.การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจด้านอ่ืนๆ ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
2.ควรจัดท าแผนในการบูรณาการฯ เพื่อก าหนดทิศทางในการบูรณาการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
และควรมีการติดตามผลการบูรณาการฯ เป็นระยะ 

องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมิน 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีระบบและกลไกการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  คณะฯ ได้มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ชัดเจน ซึ่งมีผล
ด าเนินการได้ 6 ข้อ คะแนน 5.00  

จุดที่ควรพัฒนา 
1.การบูรณาการฯ กับพันธกิจอ่ืนๆ ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
แนวทางเสริม 
1.ควรจัดท าแผนในการบูรณาการฯ เพื่อก าหนดทิศทางในการบูรณาการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

และควรมีการติดตามผลการบูรณาการฯ เป็นระยะ 
2.ควรเพิ่มรายวิชาที่ใช้ในการการบูรณาการฯ และควรบูรณาการให้ครบทุกประเด็นพันธกิจ 
 

องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ  ผลการประเมิน 4.13 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 คณะเทคโนโลยีการจัดการ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการบริหารของคณะเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ มีการด าเนินการ 6 ข้อ  และระบบ
ก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

จุดแข็ง 
              1.คณะมีผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่น มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมีบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนอยู่ในวัยท างานมีความพร้อมในการร่วมมือกับการพัฒนาคณะ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ
ความส าเร็จขององค์กร  ทั้งนี้ คณะควรก าหนดแผนและระบบบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมีวิธีการที่จะ
สะท้อนถึงการส่งเสริมการเกิดธรรมาภิบาล ส่งเสริมการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง สร้างบรรยากาศในการท างานที่
เกื้อหนุนต่อการท าศักยภาพของบุคลากรผูกพัน และทุ่มเทกับเป้าหมายของคณะให้คณะได้พัฒนาเป็น
ครอบครัว MT ที่โดนเด่นยิ่งขึ้นต่อไป 

             2.คณะมีระบบกลไหลการประกันคุณภาพ การศึกษาที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้การด าเนินงานประกัน
คุณภาพระดับคณะมีคุณภาพในระดับดีมาก โดยกรรมการ (Proess) อยู่ในระดับมาก และปัจจัยน าเข้า (Input) 
และผลผลิตผลลัพท์ (cutput) อยู่ในระดับดี  ทั้งนี้คณะควรน าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาทบทวน
วิเคราะห์เพ่ือปรับแผนกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบละโอกาศเชิงกลยุทธ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
วางแผนการประเมินผลลัพธ์เพ่ือการพัฒนาคณะอย่างท้าท้านต่อไป 

          3.การด าเนินการตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานของคณะเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
(75.86%) (บรรลุ 22 ตัว จาก 29 ตังชี้วัด) ทั้งนี้คณะ ควรร่วมกันวิเคราะห์และตั้งคณะท างานโดยการมีส่วน



 

 

ร่วมของบุคลากรทุกระดับเพ่ือขับเคลื่อนการแก้ปัญหา ผลักดันให้ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายมีการก ากับ
ติดตามและประเมินผลและรายงานต่อผู้บริหารเพื่อการแก้ไขปรับปรุงได้ทันเวลา 
 

 

        จุดที่ควรพัฒนา 
    1. คณะควรมีการทบทวนแผน,วิเคราะห์และเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์กับแผนอ่ืนๆ ที่เป็นแผนย่อยในแต่ละ

มาตรฐานทั้ง 5 มาตรฐาน เช่น แผนบริหารการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา แผนบริการวิชาการ แผนธรรมนุบ ารุง
ศิลป์และวัฒนธรรม แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารความเสียง แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ฯลฯ ร่วม
ทั้งให้สอดคล้องกับมตราฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยใช้การประกันคุณภาพในการขับเคลื่อนแผนทุก
แผนมีการก ากับติดตามประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
            2.คณะควรทบทวนแผนบริหารความเสียง ซึ่งนอกจากจะครอบคลุมทุกพันธ์กิจแล้วควรพิจารณา
ความเสียงที่เกิดจากกการด าเนินงานท่ไม่บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี การ
ด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA งานทั้งความเสียงที่เกิดขึ้นในสถานการ์โควิค 19 มาร่วมกัน
วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบเพ่ือด าเนินการควบคุมและบริหารความเสียงมีการก ากับติดตามและรายงานผล
อย่างต่อเนื่องแก้ไขปรับปรุงให้รวดเร็วทันเวลาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพองค์กร 
         3.คณะมีการวางแผนด าเนินงานในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN-QA ให้มีประสิทธิภาพโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา 
ร่วมทั้งก าหนดให้ทุกหลักสูตรน าผลการประกันคุณภาพปีการศึกษา 2563 มาร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็งจุดที่จะ
สามารถพัฒนาได้ วิเคราะห์ช่อง วาง (Eap Analysis) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหลักสูตรร่วมกัน
จัดท าแผนพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2564 ต่อไป 

      
 
 



 

 

บทน า 
 
   ประวัติความเป็นมาของคณะหรือวิทยาลัย (โดยสังเขป) 
 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ เดิมชื่อคณะวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ในอดีต ปี พ.ศ. 2522   
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช ได้มีการเปิดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมใน
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร  ต่อมา วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช  ได้รับพระราชทานชื่อใหม่เป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา
เขตนครศรีธรรมราช และ ในปี พ.ศ. 2532  คณะวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เปิดการเรียนการสอนใน
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งมี หลักสูตรการจัดการธุรกิจเกษตร และ หลักสูตรคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จนถึง ปีพ.ศ. 2545  มีการสอน
เพ่ิมเติมอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการ และ หลักสูตรการตลาด ต่อมา มีการเปิดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีของหลักสูตรการจัดการ  ในปีพ.ศ. 2545 หลักสูตรการตลาด  ในปีพ.ศ.2546  หลักสูตรระบบ
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ในปีพ.ศ. 2548 และ หลักสูตรการบัญชี  ในปีพ.ศ. 2549   

พ.ศ. 2551  คณะวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้เปลี่ยนเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านสังคมศาสตร์                 สาย
บริหารธุรกิจ  4 สาขา  ด้วยกัน คือ  สาขาการจัดการ  สาขาการบัญชี  สาขาการตลาด และสาขาระบบสารสนเทศ   
ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  โดยเดิมทีนั้นการบริหาร
จัดการทั้ง  4  สาขา  อยู่ภายใต้สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตภายใต้
วิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นความเป็นวิทยาศาสตร์  ซึ่งมีความแตกต่างกับวิสัยทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนและการผลิต
บัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ สายบริหารธุรกิจ  ดังนั้นเพ่ือความชัดเจนในการบริหารการศึกษา  และการจัดกรอบ
ในการพัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์สายบริหารธุรกิจให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยฯ
จึงมีนโยบายให้จัดตั้งเป็น คณะเทคโนโลยีการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยสาขาทางด้านบริหารธุรกิจทั้ง  4  สาขา  
ดังกล่าว 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีนโยบายในการขยายโอกาสทางการศึกษา   และมี
นโยบายในการกระจายโอกาสแก่นักศึกษา  อีกท้ังลักษณะพ้ืนที่ตั้งและโครงสร้างการบริหารงานของ             คณะ
บริหารธุรกิจ ในภาพรวมตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา จึงอยู่
ห่างไกลจากพ้ืนที่จัดตั้งคณะเทคโนโลยีการจัดการ ซึ่งตั้งอยู่  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช  ต าบลถ้ าใหญ่  อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร 
ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการบริหารจัดการ ประกอบกับเขตพ้ืนที่ให้บริการ ของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
(ไสใหญ่) ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคใต้ตอนกลาง ซึ่งจ านวนนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตบริ เวณพ้ืนที่  จังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง  ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในพ้ืนที่  ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



 

 

จากหลักการและเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในวันที่ 25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2552 จึง ได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เป็นคณะเทคโนโลยีการจัดการ  ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ตั้งอยู่ เลขที่ 109  ม.2  ต.ถ้ าใหญ่ อ.ทุ่งสง    จ.
นครศรีธรรมราช 80110 เพ่ือรองรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภายใต้กรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย 

สถานที่ตั้ง 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ตั้งอยู่เลขท่ี 109  หมู่ที่ 2  ต าบลถ้ าใหญ่  อ าเภอทุ่งสง   
จังหวัดนครศรีธรรมราช  80110 มีเนื้อที่ 552.5 ไร่   
โทรศัพท์  075-773221  โทรสาร  075-773-221   
 
 
 
 

 
เครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

      เป็นตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบ ดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึงทางแห่ง
ความส าเร็จ มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้
ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ อันเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจ าองค์
พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบและมีเลข 9 
บรรจุอยู่  หมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตราวงกลมท าเป็นกรอบโค้งรองรับมีชื่อ 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” คั่นปิด หัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้
พิมพ์ประจ ายามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญ รุ่งเรือง แจ่มใส                  เบิกบาน 

สีประจ าคณะเทคโนโลยีการจัดการ  

สีประจ าคณะเทคโนโลยีการจัดการ คือ สีม่วง เป็นสีที่แสดงถึงความความแข็งแกร่งบึกบึน 
ทรหดอดทน การประสบความส าเร็จ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ต้นไม้ประจ าคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

              ต้นอินทนิล   เป็นพันธุ์ลักษณะที่ดี   มีความ
หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง อายุยืนนานใบสีเขียวเข้ม 
ลักษณะใบเดี่ยว ดอกสีม่วง ม่วงชมพู  มีฉายานามว่าเป็น 
" ร า ชิ นี ด อก ไ ม้ ”  (Queen's Flower)  “ อิ นท นิ ล ” 
(Queen’  Flower)  เป็น ไม้สัญลักษณ์ประจ า คณะ
เทคโนโลยีการจัดการ ที่แทนความแข็งแกร่ง บึกบึน 
ทรหดอดทน เนื่องจากอินทนิลเป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรง 
อายุยาวนาน และเจริญเติบโตได้ทุกสภาพแวดล้อม  ของ
ประเทศไทย 

          ช่อดอก (Inflorescene form) มีลักษณะกอด
กันเป็นกลุ่มแน่น (panicles) ช่อดอกไม้มี   สีม่วงสด 

(violet-pink) เหมือนความรัก ความสามัคคีและกลมเกลียว
เป็นหนึ่งเดียว (unity) ของเหล่าคณะเทคโนโลยีการจัดการ ที่
มิมีวันจางหายไป     

เป็นไม้ยืนต้น (Arbor)  ที่เจริญเติบโตได้ทุกภูมิภาค เฉกเช่น ชาวคณะเทคโนโลยีการจัดการ ที่มาจากทุก
หนแห่ง และกระจายกันออกไปเจริญเติบโต ก้าวหน้าอยู่ทั่วทุกหนแห่ง 

ทั้งต้น เปลือก ใบ ใช้เป็นสมุนไพร ดุจคุณค่าของบรรดาเหล่าชาวคณะเทคโนโลยีการจัดการ ที่ได้สร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  และตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดแรงงานและชุมชน 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 
 
 

“แหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น าปัญญาสู่สังคม” 
 

 
 
          ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นจะเป็นภูมิพลังแห่งปัญญาของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะผลิตบัณฑิตที่รู้จริงได้ 
เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
 
 
 

ปรัชญา 
 

ปณิธาน 
 



 

 

 
 
         นักปฏิบัติที่มีความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมควบคู่คูณธรรมสู่สังคม 
 
 
 
 

1. ผลิตก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี 
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม หรือสร้างมูลค่า 
    เชิงพาณิชย์ 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
4. ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ 
2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ก่อให้เกิดองค์ความรู้และสร้างมูลค่า 
3. ประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดโอกาสทางสังคม 
4. ปลูกจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนา/น าระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบการรับเข้านักศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning 
4. พัฒนาผู้สอนเป็น Smart teacher 
5. พัฒนาระบบนิเวศน์ Ecosystem ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
6. พัฒนาความเป็นเลิศและโดดเด่นเฉพาะทางด้านการปฏิบัติ 
7. พัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองโลกของผู้เรียน 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

   พันธกิจ (Mission) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ก่อให้เกิดองค์ความรู้และสร้างมูลค่า 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันระดับภูมิภาค 
2. ส่งเสริมการถ่ายทอดและขยายผลการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดโอกาสทางสังคม 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน 
2. สร้างรายได้จากการบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปลูกจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 
1. ท านุ บ ารุง สืบทอดมรดกวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่อย่างมีคุณค่า 
2. อนุรักษ์ พัฒนาและสร้างคุณค่าสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนา/น าระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

  กลยุทธ์ 
1. ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 
2. ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  

             ตัวตั้ง 

ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

 

               ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต                                                                         4.07 การด าเนินงานระดับด ี
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม  ค่าเฉลี่ย 

 
 

 
   

  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 10 

14  
X100 ร้อยละ25.00 2.13 

การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 56  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 

14  
X100 ร้อยละ 26.80 2.23 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

56.56  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า ร้อยละ 

-45.95 

กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
599.39 /42 =14.27 – 25 =  -10.73      

ค านวนคะแนน -10.73/25X100 =  
 

ร้อยละ 
 -42.92  ได้
คะแนน 5  
คะแนน 5.00 

การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
52.36/14=3.74 – 20 = -16.26      
ค านวนคะแนน -16.26/20X 100   

ร้อยละ -81.30  
ได้คะแนน 5   



 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  

             ตัวตั้ง 

ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

 

               ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ 6  ข้อ 

5.00 
การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ   6   ข้อ 

5.00 
การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของนวัตกรรม
หรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสุ่การ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

 

 
8  โครงการ ร้อยละ 100 5.00 

การด าเนินงานระดับดีมาก 
 8   โครการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สอนที่สอบ
ผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 

17 คน 

ร้อยละ 51.51 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 33  คน 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4.72 การด าเนินงานระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
 
 
 

 

มีผลการด าเนินการ   6  ข้อ 

5.00 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

 



 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  

             ตัวตั้ง 

ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

 

               ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

 

กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์   
= 2,918,640 ÷ 40 = 72,966 บาท 
คะแนนที่ได้=72,966 x 5 ÷ 25,000 
=   14.59 คิดเป็นคะแนน 5 คะแนน 

8.00/2 4.00 
การด าเนินงานระดับด ี

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ   
 =  368,000 ÷ 13 = 28,308 บาท 
คะแนนที่ได้=28,308 x 5 ÷ 60,000 
=  3  คิดเป็นคะแนน 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์   
 ร้อยละ 22.40 

9.04/2 4.52 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

 กลุ่มสาขาวิทยฯ             
 ร้อยละ 24.28 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จ านวนผลงานวจิัย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

 
7 ผลงาน 

X100 ร้อยละ 11.66 5.00 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

 3 ผลงาน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 

 
มีผลการด าเนินการ    6   ข้อ 

5.00 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

 



 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  

             ตัวตั้ง 

ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

 

               ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ร้อยละผลงานบริการ
บริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการ
เรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่าง
น้อย 1 ด้าน 

 

2 โครงการ 

X100 ร้อยละ 10 5.00 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

 7  โครงการ 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 
 

มีผลการด าเนินการ    6    ข้อ 5.00 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของผลานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่าง
อย่างน้อย  1 ด้าน 

 

1 โครงการ 

X100 ร้อยละ 50 5.00 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

 10  โครงการ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.13 การด าเนินงานระดับด ี
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

 
มีผลการด าเนินการ   7   ข้อ 

(ระบุข้อที่ด าเนินการ ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5, ข้อ 6
และข้อ 7) 

5.00 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

 
มีผลการด าเนินการ 5    ข้อ 

5.00 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

 



 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  

             ตัวตั้ง 

ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

 

               ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละตัวชี้วัดตามแผน
ปฎิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย  

11 ตัวบ่งชี้ 
X100 ร้อยละ 33.33 5.00 

การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
33 ตัวบ่งชี้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ สกอ. 12 ตัวบ่งช้ี 4.57 การด าเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ มทร.ศรีวิชัย. 6 ตัวบ่งช้ี 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ สกอ.+มทร.ศรีวิชัย จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ 4.72 การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

 



 

 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
องค์ 

ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O คะแนน

เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

1 8 3.45 5.00   4.23  การด าเนินงานระดับพด ี

2 4 5.00 5.00 4.76 4.84 การด าเนินงานระดับดีมาก 

3 2   5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4 2   5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 3   5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

รวม 19 3.84 5.00 4.93 4.72 การด าเนินงานระดับดีมาก  

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน

พอดี 

การด าเนินงาน
ดีมาก 

การด าเนิน 
งานดมีาก 

  

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
1. ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
           1.คณะมีผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่น มีการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมีบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนอยู่ในวัยท างานมีความ
พร้อมในการร่วมมือกับการพัฒนาคณะ โดยมี
เป้าหมายเดียวกันคือความส าเร็จขององค์กร   

      1.คณะควรก าหนดแผนและระบบบริหาร
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพมีวิธีการที่จะสะท้อนถึงการ
ส่งเสริมการเกิดธรรมาภิบาล ส่งเสริมการก ากับดูแล
อย่างทั่วถึง สร้างบรรยากาศในการท างานที่เก้ือหนุน
ต่อการท าศักยภาพของบุคลากรผูกพัน และทุ่มเทกับ
เป้าหมายของคณะให้คณะได้พัฒนาเป็นครอบครัว 
MT ที่โดนเด่นยิ่งขึ้นต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
  

2. ผลการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

       1. การดูแลเอาใจใส่ของคณบดี หรือผู้บริหารที่
ดูแลทุกข์สุขของบุคลากรอย่างทั่วถึง เอาใจใส่ทุกๆ 
เรื่องท้ังเรื่องการท างานและเรื่องส่วนตัว 
      2.การบริหารงานของคณบดีและผู้บริหารที่อยู่
กันแบบครอบครัว กับบุคลากรทุกคนภายในคณะ 
เช่นดูแลเรื่องสุขภาพ เรื่องการท างาน สามารถ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับทุกคนได้ทุกเรื่อง 
     3.มีการผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา
ตนเอง และการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ให้
ค าแนะน า ติดตามงานและให้ก าลังใจ 
      4.คณบดีและผู้บริหารให้เกียรติบุคลากรทุก
ระดับเท่าเทียมกัน ปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนรัก
องค์กร 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ส่งผลงานเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. อยากให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องระบบเครื่อง

เสียงและโปรเจคเตอร์ในห้องเรียนห้อง
บรรยาย เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนไม่มีความ
เข้าใจในการใช้งานที่ดีพอ 

2. อยากให้มีการพิจารณาเรื่องภาระงานสอน
ของอาจารย์บางสาขามีภาระงานสอน
ค่อนข้างสูง 

 



 

 

 
3. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. บุคลากรสายสนับสนุนของคณะร่วม

ท างานเป็นทีมอยู่กันแบบครอบครัว 
2.ผู้บริหารให้การดูแลสามารถให้ค าปรึกษา

ได้อย่างไกล้ชิด 
3. คณาจารย์ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ

สายสนับสนุนเป็นอย่างดี 
4. คณะมีการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของ

สายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1.คณะควรประสานไปยังวิทยาเขตเรื่องการ

เปิดประตูสนามกฬีาเพ่ือการสัญจรได้สะดวกมาข้ึน 

2.คงวรเพิ่มเติมครุภัณฑ์อุปกรณ์ส าหรับใช้
ในการประชุมออนไลน์ให้มากขึ้น 

3.ควรมีการส่งเสริมพัฒนาทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น  

 

 
4. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการส่งเสริมกิจกรรมทั้งภายในและ

ภายนอก 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรมีห้องคอมพิวเตอร์ ที่เปิดให้บริการ

ให้แก่นักศึกษาตลอดเวลา 
2. ด้านการประชาสมพันธ์ให้นักศึกษาเข้า

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. การปรับภูมิทัศน์ให้สมบูรณ์ 

 

 
 
 
 



 

 

5. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. เวลาเรียนกับการท างานนักศึกษาที่
ท างานก็สามารถเรียนได้ 

2. สถานที่สะอาดสะดวก พร้อมต่อการ
เรียนการสอน 

3. อาจารย์เข้าใจนักศึกษา 
4. อาจารย์มีความพร้อมในเรื่องการสอน 
5. คณะมีสมาคมศิษย์เก่า 
6. มีการประยุกต์ได้กับการท างาน เช่น 

การวางตั ว  การ เข้ ากับผู้ อ่ืน  และ
ผู้บริหาร 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
  

 

 

6. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1.บัณฑิต มีความรับผิดชอบ ต่อการท างาน 
และมีการมีส่วนร่วมกับพ่ีๆ น้อง ๆ ในที่
ท างานเป็นอย่างดี 
2. นักศึกษาฝึกงาน สามารถปฎิบัติการได้
ตามท่ีต้องการ และมีความรับผิดชอบ 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
 

1. ด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือการพัฒนางานของ
ตนเอง  

2. เพ่ิมการให้ความรู้ เกี่ยวกับประกันสังคม 
กฎหมายแรงงาน  

 

 

 



 

 

7. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

     1.คณะได้เข้าร่วมบริการวิชาการ เข้าถึงชุมชน 
และให้ความร่วมมือกับชุมชนเป็นอย่างดี 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
       1. 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
    1.คณะส่งเสริมให้และพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์
มีการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น  
 

 

 

องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

     1.คณะได้รับจัดสรรงบประมาณด้านงานวิจัย ทั้ง
งบภายในและภายนอก อย่างต่อเนื่อง 
     2.อาจารย์มีผลงานทางวิชาการหลายหลาย
รูปแบบ และเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2562 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
       1.ด้วยผลงานทางวิจัยของคณะมีจ านวนมาก 
ควรจะผลักดันผลงานวิจัยสู่ผลงานทางวิชาการท่ีมีค่า
คุณภาพของงานในระดับที่สูงขึ้น 
      2.ควรจะมีการผลักดันผลงานของอาจารย์สู่การ
ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร ตามตัวชี้วัด 
 

 

 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
และพันธกิจด้านอื่นๆ ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

ควรจัดท าแผนในการบูรณาการฯ เพ่ือก าหนดทิศทาง
ในการบูรณาการได้อย่างถูกต้องและชัดเจนและควรมี
การติดตามผลการบูรณาการฯ เป็นระยะ 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- - 

 
 
 



 

 

 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
การบูรณาการฯ กับพันธกิจอ่ืนๆ ที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน 

       1.ควรจัดท าแผนในการบูรณาการฯ เพ่ือก าหนด
ทิศทางในการบูรณาการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
และควรมีการติดตามผลการบูรณาการฯ เป็นระยะ 

        2.ควรเพ่ิมรายวิชาที่ใช้ในการการบูรณาการฯ 
และควรบูรณาการให้ครบทุกประเด็นพันธกิจ 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
  

 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
   1.คณะมีผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่น มีการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมมีบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนอยู่ในวัยท างานมีความพร้อมในการ
ร่วมมือกับการพัฒนาคณะ โดยมีเป้าหมายเดียวกัน
คือความส าเร็จขององค์กร   
      2.คณะมีระบบกลไหลการประกันคุณภาพ 
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพส่งผลให้การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพระดับคณะมีคุณภาพในระดับดีมาก 
โดยกรรมการ (Proess) อยู่ในระดับมาก และปัจจัย
น าเข้า (Input) และผลผลิตผลลัพท์ (cutput) อยู่ใน
ระดับดี  
       3.การด าเนินการตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
งานของคณะเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
(75.86%) (บรรลุ 22 ตัว จาก 29 ตังชี้วัด) 

 
 
 

         1.คณะควรก าหนดแผนและระบบบริหาร
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพมีวิธีการที่จะสะท้อนถึงการ
ส่งเสริมการเกิดธรรมาภิบาล ส่งเสริมการก ากับดูแล
อย่างทั่วถึง สร้างบรรยากาศในการท างานที่เกื้อหนุน
ต่อการท าศักยภาพของบุคลากรผูกพัน และทุ่มเทกับ
เป้าหมายของคณะให้คณะได้พัฒนาเป็นครอบครัว 
MT ที่โดนเด่นยิ่งขึ้นต่อไป 
       2.ทั้ งนี้คณะควรน าผลการประกันคุณภาพ
การศึกษามาทบทวนวิเคราะห์เพ่ือปรับแผนกลยุทธ์
สร้างความได้เปรียบละโอกาศเชิงกลยุทธ์ พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการวางแผนการประเมิน
ผลลัพธ์เพื่อการพัฒนาคณะอย่างท้าท้านต่อไป 
       3.คณะ ควรร่วมกันวิเคราะห์และตั้งคณะท างาน
โดยการมีส่ วนร่ วมของบุคลากรทุกระดับ เ พ่ือ
ขับเคลื่อนการแก้ปัญหา ผลักดันให้ตัวชี้วัดที่ยังไม่
บรรลุเป้าหมายมีการก ากับติดตามและประเมินผล
และรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือการแก้ไขปรับปรุงได้
ทันเวลา 
 
 
 
 
 
 



 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
      1.คณะควรมีการทบทวนแผน,วิเคราะห์และ
เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์กับแผนอื่นๆ ที่เป็นแผนย่อยใน
แต่ละมาตรฐานทั้ง 5 มาตรฐาน เช่น แผนบริหาร
การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา แผนบริการวิชาการ 
แผนธรรมนุบ ารุงศิลป์และวัฒนธรรม แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน แผนบริหารความเสียง แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ฯลฯ ร่วมทั้งให้สอดคล้องกับมตรา
ฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยใช้การประกัน
คุณภาพในการขับเคลื่อนแผนทุกแผนมีการก ากับ
ติดตามประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
        2.คณะควรทบทวนแผนบริหารความเสียง ซึ่ง
นอกจากจะครอบคลุมทุกพันธ์กิจแล้วควรพิจารณา
ความเสียงที่เกิดจากกการด าเนินงานท่ไม่บรรลุ
เป้าหมายของตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี การด าเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN-QA งานทั้งความเสียงที่เกิดขึ้นในสถานการ์โค
วิค 19 มาร่วมกันวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบเพ่ือ
ด าเนินการควบคุมและบริหารความเสียงมีการก ากับ
ติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่องแก้ไขปรับปรุง
ให้รวดเร็วทันเวลาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพองค์กร 
       3 .คณะมีการวางแผนด า เนินงานในการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ให้มีประสิทธิภาพโดย
การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรสาย
วิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา ร่วมทั้งก าหนดมฃ
ให้ทุกหลักสูตรน าผลการประกันคุณภาพปีการศึกษา 
2563 มาร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็งจุดที่จะสามารถ
พัฒนาได้ วิเคราะห์ช่อง วาง (Eap Analysis) จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหลักสูตรร่วมกัน
จัดท าแผนพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2564 ต่อไป 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 



 

 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ 
ประจ าปีก ารศึกษา 2563 

คณะเทคโนโลยีก ารจัดก าร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วันที่ 1 กันยายน 2564 

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
 รายชื่อคณะกรรมการ  

1) รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง  ข้าราชการบานาญ   ประธานกรรมการ  
2) ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  กรรมการ  
3) ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา  ผู้อานวยการวิทยาลัยการ   กรรมการ  

โรงแรมและ การท่องเที่ยว  
4) อาจารย์นาฝน จันทร์นวล วิทยาลัยเทคโนโลยี   กรรมการและเลขานุการ  

อุตสาหกรรมและการจัดการ 
เวลา รายละเอียด 

08.30-09.30 น. 
 

คณบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และนาเสนอผลการดาเนินงานของคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ ในปีการศึกษา 2563 

09.30-12.00 น.  
 

คณะกรรมการดาเนินการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตราฐาน 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  โดย ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง 
มาตรฐสนที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม และ ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติงานประจาปีบรรลุเป้าหมาย 
โดย อาจารย์น้ าฝน จันทร์นวล 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
มาตรฐานที่ 4 ด้านวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดย ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา 
ม าตรฐ านที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
โดย รศ.จารุยา ขอพลอยกล าง 

13.30-15.30 น. สัมภาษณ์อาจารย์ โดย. อาจารย์ 
 สัมภาษณ์สายสนับสนุน โดย. รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง 

 สัมภาษณ์ นักศึกษา และศิษย์เก่า โดย ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง 
 สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ และชุมชน โดย ผศ.ฟ ้าพิไล ทวีสินโสภา 

15.30-16.00 น. กรรมการประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมิน 
16.00น. เป็นต้นไป คณะกรรมการนาเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจา 

 
 
 
 



 

 

ผู้รับการสัมภาษณ์ การตรวจประเมินระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วันที่ 1  กันยายน  2564 

ผ่านระบบออนไลน์  Zoom Cloud Meetings  

1. กลุ่มผู้บริหาร 
 1) อาจารย์สุภาพร  ไชยรัตน์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก โภคสวัสดิ ์  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
 3) อาจารย์สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 4) อาจารย์ชัญญานุช    โมราศิลป์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 5) อาจารย์เบนจามิน  ชนะคช  หวัหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรม 
      และสารสนเทศทางธุรกิจ 
 6) อาจารย์ภูษณะ      พลสงคราม     หัวหน้าสาขาการบัญชีและการเงิน 
 7) นางสาวสุภาพร     ขุนทอง  หัวหน้าส านักงานคณบดี 
 

          2. กลุ่มอาจารย์ 
  1) อาจารย์บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง  สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ 
  2) อาจารย์ณัฎฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง สาขาวิชาการจัดการ  
  3)  อาจารย์กฤติกา กลับรินทร์  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
  4)  อาจารย์สิทธิชัย นวลเศรษฐ  สาขาวิชาการจัดการการตลาด 
     5)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เย็นจิต    นาคพุ่ม  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า 
  6)  อาจารย์พจนา หอมหวล  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
  7)  อาจารย์ปิยะพงษ์ เสนานุช  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  8)  อาจารย์พรรวจี จันทร์นิ่ม  สาขาวิชาการบัญชี 
  9)  อาจารย์สุวัฒนา พวงสุวรรณ  สาขาวิชาการเงิน 
 

3. กลุ่มเจ้าหน้าที่ 
  1)  นางสาวอมรรัตน์ ธนาวุฒ ิ   นักวิชาการการศึกษา 
  2)  นางสาวปิยภรณ์ คงศรีทอง  นักวิชาการการศึกษา 
  3)  นางเครือวัลย์ หม่อมปลัด  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  4)  นางสาวสุนิษา จันทร์ประสิทธ์  นักวิชาการการศึกษา 
 

          4. กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
1) นายทรงกลด  ทองอยู่   นักศึกษา   (หลักสูตรการจัดการการตลาด) 
2) นางสาวณัฐติยา   สาครจิตร   นักศึกษา   (หลักสูตรการจัดการการตลาด) 
3) นางสาวอมัล   เจ๊ะเต๊ะ   นักศึกษา   (หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทาง

การค้า) 
4) นายนภดล   แซ่เฮง    นักศึกษา   (หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทาง

การค้า) 
5) นางสาววิริยา   แสนพยุหะ  นักศึกษา   (หลักสูตรการบัญชี) 



 

 

6) นางสาวณัฐรัตน์   ชีวีวิวัฒนว์งศ์  นักศึกษา   (หลักสูตรการบัญชี) 
7)  นายศรรักษ์   ไทรแก้ว   นักศึกษา   (หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์) 
8)  นางสาวสิรภัทร   แก้วสว่าง   นักศึกษา   (หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์) 
9)  นางสาวณัชพิมพ์  เอ้ือพุทธจรรยา  นักศึกษา   (หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
10) นายนิธิวัต   เวชกามา   นักศึกษา   (หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
11) นายอภิสิทธิ์   รัตนะ   นักศึกษา   (หลักสูตรการจัดการ) 
12) นายณัฐพัฒน   สุขแดง   นักศึกษา   (หลักสูตรการจัดการ) 

  
2. กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 

1)   บริษัท แม็คโคร   สาขาทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
3. กลุ่มบัณฑิต 

1) นายเปรมพงศ์ พุฒซ้อน   
2) นายคมสัน บวร 
  

4. กลุ่มตัวแทนชุมชน 
1) นางสมใจ  รัตนบุรี    ประธานวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงไทยธรรมชาติ บ้านไทรห้อง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การก าหนดรหัส รับการตรวจประเมินตนเอง (SAR ) ระดับคณะ   ประจ าปีการศึกษา  2563 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วันที่ 1  กันยายน  2564 
ผ่านระบบออนไลน์  Zoom Cloud Meetings 

รหัส ผู้รับผิดชอบ 
 

รหัส 01    มาตรฐาน ที่  1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน     โดย ผศ.น.สพ สิริศักดิ์  ชีช้าง 
 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม งานประกันคุณภาพ 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ฝ่ายบริหารและวางแผน 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ฝ่ายบริหารและวางแผน 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า งานประกันคุณภาพ 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
1.7 ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ 
     ประโยชน์ต่อสังคม 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

1.8 ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 

รหัส  02  มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม   โดย  อาจารย์น้ าฝน  จันทร์นวล 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
2.4 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ 
     ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

5.3  ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย ฝ่ายบริหารและวางแผน 
รหัส  03  มาตรฐานที่  3 ด้านการบริการวิชาการ  และ มาตรฐานที่  4. ด้านวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดย  
ผศ.ฟ้าพิไล  ทวีสินโสภา  

 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
3.2 ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน
อย่างน้อย 1 ด้าน 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 
4.2 ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ
พันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ 

 

รหัส   04  มาตรฐานที่  5  ด้านบริหารจัดการ   โดย  รศ.จรุยา  ขอพลอยกลาง 
 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 

ฝ่ายบริหารและวางแผน 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร งานประกันคุณภาพ 



 

 

ภาพประกอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


