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ค าน า 
  
 คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563  ฉบับนี้ขึ้น สอดคล้องตามมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้คุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย บทสรุป
ผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ การสรุปผลการประเมินตนเองตาม
องค์ประกอบ แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมินตนเองและข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  
 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จัดท าขึ้นเป็นรายงานผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในของคณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยและสาธารณชน โดยมีรอบระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2564 หากท่านผู้อ่านรายงานฉบับนี้มีข้อเสนอแนะ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยินดีที่จะด าเนินการปรับปรุง เพ่ือให้ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 
 
 
 
 
 

                                              (นางสุภาพร   ไชยรตัน์) 
                                                                                          คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

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) มีผลการประเมิน 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 
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หมายเหตุ เนื่องการปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพการศกึษาระดับ
หลักสูตร  ตามเกณฑ์ AUN QA ดังนนั้น ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับคณะ มีหลักเกณฑ์ ประเมิน : ผ่านมาตรฐาน/ไม่
ผ่านมาตราฐานโดยไม่น ามาค านวนเป็นค่าคะแนนในภาพรวมของคณะ 

 
          สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ตามเกณฑ์สกอ. และเกณฑ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  

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 
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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 าหนดแผนและระบบบริหารบุคลากรที่ มีประสิทธิภาพมีวิธีการที่จะ
สะท้อนถึงการส่งเสริมการเกิดธรรมาภิบาล ส่งเสริมการก ากับดูแลอย่างทั่วถึง สร้างบรรยากาศในการท างานที่
เกื้อหนุนต่อการท าศักยภาพของบุคลากรผูกพัน และทุ่มเทกับเป้าหมายของคณะให้คณะได้พัฒนาเป็น
ครอบครัว MT ที่โดนเด่นยิ่งขึ้นต่อไป 
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             2.คณะมีระบบกลไหลการประกันคุณภาพ การศึกษาที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพระดับคณะมีคุณภาพในระดับดีมาก โดยกรรมการ (Proess) อยู่ในระดับมาก และปัจจัยน าเข้า 
(Input) และผลผลิตผลลัพท์ (cutput) อยู่ในระดับดี  ทั้งนี้คณะควรน าผลการประกันคุณภาพการศึกษามา
ทบทวนวิเคราะห์เพ่ือปรับแผนกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบละโอกาศเชิงกลยุทธ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้
ในการวางแผนการประเมินผลลัพธ์เพ่ือการพัฒนาคณะอย่างท้าท้านต่อไป 

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

 

        จุดที่ควรพัฒนา 
    1. คณะควรมีการทบทวนแผน,วิเคราะห์และเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์กับแผนอ่ืนๆ ที่เป็นแผนย่อยในแต่

ละมาตรฐานทั้ง 5 มาตรฐาน เช่น แผนบริหารการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา แผนบริการวิชาการ แผนธรรมนุ
บ ารุงศิลป์และวัฒนธรรม แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารความเสียง แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 
ร่วมทั้งให้สอดคล้องกับมตราฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยใช้การประกันคุณภาพในการขับเคลื่อนแผน
ทุกแผนมีการก 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 

    จุดที่ควรพัฒนาโดยเร่งด่วน 
1. เพ่ิมคุณวุฒิอาจารย์ระดับปริญญาเอก ให้เพ่ิมมากขึ้น  

2. ควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

3. พัฒนาบุคลากรเขียนต าราทางวิชาการ 

4. ด าเนินการลดขั้นตอนการท างานทุกหน่วยงาน 

5. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาติ 
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บทที ่1 ส่วนน ำ 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ เดิมชื่อคณะวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ในอดีต ปี พ.ศ.2522   

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช ได้มีการเปิดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมใน
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร  ต่อมา วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราช  ได้รับพระราชทานชื่อใหม่เป็น  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และ ในปี พ.ศ. 2532  คณะวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เปิดการเรียนการ
สอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งมี หลักสูตรการจัดการธุรกิจเกษตร และ หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง จนถึง ปีพ.ศ. 2545  
มีการสอนเพ่ิมเติมอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการ และ หลักสูตรการตลาด ต่อมา มีการเปิดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีของหลักสูตรการจัดการ  ในปีพ.ศ. 2545 หลักสูตรการตลาด  ในปีพ.ศ.2546  
หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ในปีพ.ศ. 2548 และ หลักสูตรการบัญชี  ในปีพ.ศ. 2549   

พ.ศ. 2551  คณะวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้เปลี่ยนเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านสังคมศาสตร์                 
สายบริหารธุรกิจ  4 สาขา  ด้วยกัน คือ  สาขาการจัดการ  สาขาการบัญชี  สาขาการตลาด และสาขาระบบ
สารสนเทศ   ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  โดยเดิมที
นั้นการบริหารจัดการทั้ง  4  สาขา  อยู่ภายใต้สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนและ
ผลิตบัณฑิตภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นความเป็นวิทยาศาสตร์  ซึ่งมีความแตกต่างกับวิสัยทัศน์ในการจัดการเรียน
การสอนและการผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ สายบริหารธุรกิจ  ดังนั้นเพ่ือความชัดเจนในการบริหาร
การศึกษา  และการจัดกรอบในการพัฒนาการผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์สายบริหารธุรกิจให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยฯจึงมีนโยบายให้จัดตั้งเป็น คณะเทคโนโลยีการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยสาขา
ทางด้านบริหารธุรกิจทั้ง  4  สาขา  ดังกล่าว 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีนโยบายในการขยายโอกาสทางการศึกษา   และมี
นโยบายในการกระจายโอกาสแก่นักศึกษา  อีกทั้งลักษณะพ้ืนที่ตั้งและโครงสร้างการบริหารงานของ             
คณะบริหารธุรกิจ ในภาพรวมตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัด
สงขลา จึงอยู่ห่างไกลจากพ้ืนที่จัดตั้งคณะเทคโนโลยีการจัดการ ซึ่งตั้งอยู่  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ต าบลถ้ าใหญ่  อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นระยะทาง
ประมาณ 200 กิโลเมตร ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการบริหารจัดการ ประกอบกับเขตพ้ืนที่ให้บริการ ของ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคใต้ตอนกลาง ซึ่งจ านวนนักศึกษาส่วนใหญ่มีภูมิล าเนา
อยู่ในเขตบริเวณพ้ืนที่  จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง  ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้กับนักศึกษาในพื้นที่  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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จากหลักการและเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในวันที่ 25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2552 จึง ได้รับการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เป็นคณะเทคโนโลยีการจัดการ  ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ตั้งอยู่ เลขที่ 109  ม.2  ต.ถ้ าใหญ่ อ.ทุ่งสง    
จ.นครศรีธรรมราช 80110 เพ่ือรองรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภายใต้กรอบนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

สถานที่ตั้ง 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 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 หมายถึงทาง
แห่งความส าเร็จ มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ 
ภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ อันเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมาย
ประจ าองค์พระมหากษัตริย์ของรัชกาลที่ 9 บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ
และมีเลข 9 บรรจุอยู่ หมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตราวงกลมท าเป็นกรอบโค้ง
รองรับมีชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” คั่นปิด หัวท้ายของกรอบด้วย
ลวดลายดอกไม้พิมพ์ประจ ายามทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญ รุ่งเรือง  แจ่มใส                  
เบิกบาน 

 

สีประจ าคณะเทคโนโลยีการจัดการ  

สีประจ าคณะเทคโนโลยีการจัดการ คือ สีม่วง เป็นสีที่แสดงถึงความความแข็งแกร่ง
บึกบึน ทรหดอดทน การประสบความส าเร็จ 
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ต้นไม้ประจ าคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

              ต้นอินทนิล  เป็นพันธุ์ลักษณะที่ดี  มีความ
หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง อายุยืนนานใบสีเขียวเข้ม 
ลักษณะใบเดี่ยว ดอกสีม่วง ม่วงชมพู  มีฉายานามว่า
เป็น "ราชินีดอกไม้” (Queen's Flower) “อินทนิล” 
(Queen’ Flower) เป็นไม้สัญลักษณ์ประจ าคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ ที่แทนความแข็งแกร่ง บึกบึน 
ทรหดอดทน เนื่องจากอินทนิลเป็นไม้ยืนต้นที่
แข็งแรง อายุยาวนาน และเจริญเติบโตได้ทุก
สภาพแวดล้อม  ของประเทศไทย 

          ช่อดอก (Inflorescene form) มีลักษณะ
กอดกันเป็นกลุ่มแน่น (panicles) ช่อดอกไม้มี สีม่วง

สด (violet-pink) เหมือนความรัก ความสามัคคีและกลม
เกลียวเป็นหนึ่งเดียว (unity) ของเหล่าคณะเทคโนโลยี
การจัดการ ที่มิมีวันจางหายไป     

เป็นไม้ยืนต้น (Arbor)  ที่เจริญเติบโตได้ทุกภูมิภาค เฉกเช่น ชาวคณะเทคโนโลยีการจัดการ ที่มาจาก
ทุกหนแห่ง และกระจายกันออกไปเจริญเติบโต ก้าวหน้าอยู่ทั่วทุกหนแห่ง 

ทั้งต้น เปลือก ใบ ใช้เป็นสมุนไพร ดุจคุณค่าของบรรดาเหล่าชาวคณะเทคโนโลยีการจัดการ ที่ได้สร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  และตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 
 
 

“แหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น าปัญญาสู่สังคม” 
 

 
 
          ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นจะเป็นภูมิพลังแห่งปัญญาของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะผลิตบัณฑิตที่รู้จริงได้ 
เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
 
 

ปรัชญา 
 

ปณิธาน 
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         นักปฏิบัติที่มีความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมควบคู่คุณธรรมสู่สังคม 
 
 
 

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

 
 

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 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ก่อให้เกิดองค์ความรู้และสร้างมูลค่า 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันระดับภูมิภาค 
2. ส่งเสริมการถ่ายทอดและขยายผลการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

   พันธกิจ (Mission) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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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 
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โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหารและวางแผน 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดี 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ายบริหารและ

วางแผน 

ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ายบริหารและ

วางแผน 

ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย 

ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย 

ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบด ี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

- งานประชาสัมพันธ ์
- งานบริหารทรัพย์สิน 
- งานการเจ้าหนา้ที่และ

สวัสดิการ 
- งานอาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ 
- งานพัสด ุ
- งานสารสนเทศ 
- งานบัญชีและการเงิน 
- งานติดตามและประเมินผล 
- งานวางแผนและ

งบประมาณ 

- งานหลักสูตรและต ารา 
- งานทะเบยีนและวัดผล 
- งานวิทยบริการ 
- งานวิเทศสัมพันธ์และ

ประกันคุณภาพ 
- งานวิจัยและบริการวชิาการ 
- งานคลินิกเทคโนโลยี 
- สาขาการจัดการนวัตกรรม

และสารสนเทศทางธุรกิจ 
- สาขาการบญัชแีละการเงิน 

 

- งานกิจกรรมนักศึกษา 
- งานบริการและสวัสดิการ 
- งานแนะแนวและจดัหางาน 
- งานวินัยและพัฒนา

นักศึกษา 
- งานกีฬาและนันทนาการ 
- งานท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 
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1.4 รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบริหาร ชุดปัจจุบัน 
 

  
  
  
  
  
   
 
             

  
 
 
   
                                             
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          นางสุภาพร  ไชยรัตน ์
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 

นางสาวสุภาพร   ขุนทอง           
หัวหน้าส านักงานคณบดี 

 

นางสุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย        

 

ผศ.กรกนก   โภคสวัสดิ์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

 

ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
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         ผศ.นุชากร   คงยะฤทธิ์ 
    ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

ดร.เกศกุฎา   โกฎิกุล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

       นางสาวเสาวลักษณ์  บุญรอด 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

นายปิยะพงษ์   เสนานุช 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

ดร.เบนจามิน    ชนะคช 
หัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ 

นายภูษณะ  พลสงคราม 
หัวหน้าสาขาการบัญชีและการเงิน 
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คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

๑. คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ     ประธานกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน     กรรมการ 
๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     กรรมการ 
๔. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
๕. หัวหน้าสาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ  กรรมการ 
๖. หัวหน้าสาขาการบัญชีและการเงิน     กรรมการ 
๗. นางกัลยาณ ี  ทองเลี่ยมนาค    กรรมการ  
๘. นายสิทธิชัย  นวลเศรษฐ    กรรมการ  
๙. นายปิยะพงศ ์  เสนานุช     กรรมการ  
๑๐.  นางสุวัฒนา  พวงสุวรรณ    กรรมการ  
๑๑.  คุณสมศักดิ์       ลาภมหานนท์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒.  คุณน าพล  รักด ี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓.  คุณกัญจนพร     แก้ววิจิตร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๑๔.  คุณอรุณ  พรหมประสงค์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๑๕.  ผูช้่วยศาสตราจารย์โพยมพร  รักษาชล    เลขานุการ 
 ๑๖.  นางสาวสุภาพร  ขุนทอง     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2563  คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จัดการเรียนการ

สอน   ในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นหลักสูตรขอใช้จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จังหวัดสงขลา จ านวน 2 หลักสูตร  หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการจัดการ จ านวน 8 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น
จ านวน 10 หลักสูตร  โดยในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีการ
ด าเนินการในระดับการศึกษา 1 ระดับ คือระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์การบริหารจัดการหลักสูตรมาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หลักสูตร มคอ.1  มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
สาขาวิชา จ านวน 8 หลักสูตร โดยจ าแนกตามหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนดังนี้ 

 

หน่วยงาน 
จ านวนหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน 

ปวส. 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
รวม 

หลักสูตร  มคอ.1 คณะเทคโนโลยีการจัดการ   จ านวน 8 หลักสูตร 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการเงิน  B.B.A (Finance)  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

- 1 - 1 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจ  
     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

B.B.A. (Logistics Management) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

- 1 - 1 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
B.B.A. (Management of Information Technology) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

- 1 - 1 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการการตลาด 
B.B.A. (Marketing Management) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

- 1 - 1 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ 
B.B.A. (Entrepreneurship Management) 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

- 1 - 1 

6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
สาขาการวิชาบัญชี 
Bachelor of Accountancy 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

- 1 - 1 
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หน่วยงาน 
จ านวนหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน 

ปวส. 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
รวม 

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
สาขาวิชาการจัดการ 
B.B.A. (Management) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

- 1 - 1 

8. บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางการค้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
B.B.A. (Trading Innovation Management) 

- 1 - 1 

หลักสูตรขอใช้จาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ านวน 2 หลักสูตร 
9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

สาขาวิชาการบัญชี 
Bachelor of Accountancy 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

- 1 - 1 

10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
B.B.A. (Business Information System) 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

- 1 - 1 

รวมทั้งสิ้น 10 
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ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาเข้าใหม่ จ านวนนักศึกษาท้ังหมด

จ านวนนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561-2563

ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

1.6 จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2563  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาใหม่ จ านวน  519   คน 

นักศึกษาทั้งหมด จ านวน  1,177     คน และนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน    377   คน ดังนี้ 
 

จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 

จ านวนนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา 2563 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  
ปีการศึกษา 2563 

ปวส. ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

รวม 
ปวส. ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
รวม 

ปวส. ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

รวม 

- 377 -  - 519 - 519 - 1,177 - 1,177 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2563 อ้างอิงข้อมูลจาก http://regis2.rmutsv.ac.th/information/statistic 
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1.7 จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย             

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มีอาจารย์ประจ า ดังนี้ 
 

จ านวนอาจารย์ประจ า คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
ทั้ง 

หมด 
ลา 

ศึกษาต่อ 
ปฏิบัติงานจริง 

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

กลุ่ม
มนุษย ์

กลุ่ม
วิทยฯ 

กลุ่ม
มนุษย์ 

กลุ่ม
วิทยฯ 

กลุ่ม
มนุษย ์

14 42 1 2 13 40 
0 42 14 56.00 41 15 0 0 56 

56.00 3.00 53.00 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2564 อ้างอิงข้อมูลจาก งานบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

ในปีงบประมาณ 2563  คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน เป็นเงิน  53,967,660 บาท  จ าแนกตามประเภทงบประมาณได้ดังนี ้

งบประมาณแผ่นดิน  41,544,500    บาท      คิดเป็นร้อยละ 76.98  ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
งบประมาณเงินรายได ้ 12,423,160   บาท   คิดเป็นร้อยละ 23.02  ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
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คุณวุฒิอาจารย์ประจ า คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

ปริญญาตรี ปริญาโท ปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตร์จารย์
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สรุปงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ     

แผ่นดิน 
งบประมาณ             
เงินรายได้ 

รวม ร้อยละ 

งบบุคลากร 8,743,000 6,775,200 15,518,200 28.76 
งบด าเนินงาน 3,897,000 1,548,190 5,445,190 10.09 
งบลงทุน 10,119,500 40,000 10,159,500 18.83 
งบเงินอุดหนุน 17,893,000 1,773,310 19,666,310 36.44 
งบรายจ่ายอื่น 892,000 381,400 1,273,400 2.35 
งบกลาง - 1,905,060 1,905,060 3.53 

รวม 41,544,500 12,423,160 53,967,660 100 
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อาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน 
 

ล าดับที่ ประเภท อาคาร  
ส านักงาน     

ชั้น 1 1. ห้องประชาสัมพันธ์  อาคารศรีสรรพวิทย์    (MT 103) 

ชั้น  2 1. ส านักงานคณบดี  อาคารศรีสรรพวิทย์   (MT 201)  

 2. ส านักงานฝ่ายบริหารและวางแผน  อาคารศรีสรรพวิทย์   (MT 202)  

 3. ส านักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย  อาคารศรีสรรพวิทย์   (MT 203) 

 4. ส านักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา  อาคารศรีสรรพวิทย์    (MT 204)  

ชั้น 5 5. ส านักงานวิทยบริการ  อาคารศรีสรรพวิทย์   (MT 505)  

ห้องพักอาจารย์ 
ชั้น  2 ห้องพักอาจารย์สาขาการจัดการ อาคารศรีสรรพวิทย์     (MT 205) 

 ห้องพักอาจารย์สาขาการตลาด อาคารศรีสรรพวิทย์     (MT 206)   

ชั้น 3 ห้องพักอาจารย์สาขาการเงิน อาคารศรีสรรพวิทย์     (MT 301) 

ชั้น 4 ห้องพักอาจารย์สาขาการบัญชี  อาคารศรีสรรพวิทย์    (MT 401)  

ชั้น 5 ห้องพักอาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ  อาคารศรีสรรพวิทย์   (MT 501) 

ห้องเรียน 
อาคารศรีศรรพวิทย์ 

ชั้น 2 ห้องบรรยาย 80 ที่นั่ง อาคารศรีสรรพวิทย์ )MT 209 ) 

ชั้น 3 ห้องเรียนบรรยาย 1 อาคารศรีสรรพวิทย์  (MT 302 ) 

  ห้องเรียนบรรยาย 2 อาคารศรีสรรพวิทย์  (MT 303 ) 

  ห้องเรียนบรรยาย 3 อาคารศรีสรรพวิทย์  (MT 304 ) 

  ห้องเรียนบรรยาย 4 อาคารศรีสรรพวิทย์  (MT 305 ) 

  ห้องเรียนบรรยาย 6 อาคารศรีสรรพวิทย์  (MT 307 ) 

 ห้องเรียนบรรยาย 7 อาคารศรีสรรพวิทย์  (MT 308) 

 ห้องเรียนบรรยาย 8  อาคารศรีสรรพวิทย์  (MT 309 ) 

 ห้องเรียนบรรยาย 9 อาคารศรีสรรพวิทย์  (MT310  ) 

 ห้องเรียนบรรยาย 10 อาคารศรีสรรพวิทย์  (MT 311 ) 
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ล าดับที่ ประเภท อาคาร  

ชั้น 4     

 ห้องเรียนบรรยาย 11 อาคารศรีสรรพวิทย์  (MT 402 ) 

 ห้องเรียนบรรยาย 12 อาคารศรีสรรพวิทย์  (MT 403 ) 

 ห้องเรียนบรรยาย 13 อาคารศรีสรรพวิทย์  (MT 404 ) 

 ห้องเรียนบรรยาย 14 อาคารศรีสรรพวิทย์  (MT 405 ) 

 ห้องเรียนบรรยาย 15  อาคารศรีสรรพวิทย์  (MT406 ) 

ชั้น 5 ห้องเรียนบรรยาย 16  อาคารศรีสรรพวิทย์  (MT508 ) 

ห้องปฏิบัติการ     

อาคารศรีสรรพวิทย์ 

ชั้น 3 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  1 อาคารศรีสรรพวิทย์  (MT 312 ) 

 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  2 อาคารศรีสรรพวิทย์  (MT 313 ) 

ชั้น  4 ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  3 อาคารศรีสรรพวิทย์  (MT 408 ) 

  ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  4 อาคารศรีสรรพวิทย์  (MT 409 ) 

ห้องประชุม     

อาคารศรีสรรพวิทย์ 

ชั้น 2 ห้องประชุมอินทนิล อาคารศรีสรรพวิทย์ (MT 210  ) 

  ห้องรับรอง อาคารศรีสรรพวิทย์ (MT  211 )  

ชั้น 3  ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์  อาคารศรีสรรพวิทย์  ) MT  306 )  
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1.9 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  

เพลงมาร์ช  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

       เราชาวเทคโนโลยีการจัดการ           เชี่ยวชาญเทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้ 

คุณธรรมน าปัญญาเราเชิดชู            อยู่เคียงคู่ราชมงคลศรีวิชัย 

อินทนิลงามโดดเด่นเป็นสง่า   สร้างบัณฑิตเน้นคุณค่าทันสมัย 

การเรียนดีกิจกรรมเราก้าวไกล    ต่างร่วมใจสรรค์สร้างพัฒนา 

เราจะอยู่ร่วมกันฉันท์น้องพ่ี   สร้างสิ่งดีเพื่อองค์กรการศึกษา 

รวมพลังยิ้มให้กันทุกเวลา    น าพาชาติก้าวหน้าสู่สากล 

......................................................................................................................................... 
ขับร้อง : 1. อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
           2. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทองเพ็ง     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
แต่ง : ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทองเพ็ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
     ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ท านองดนตรี : ครูสุทธิโชค แกมไทย 

 

อาคารศรีสรรพวิทย์ 
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1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

ในปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ได้ปรับปรุงผลการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยี
การจัดการ ตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้ผลการประเมินตัว
บ่งชี้ สกอ. จ านวน 5 องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย 4.30  ระดับคุณภาพดี ในการนี้ คณะเทคโนโลยี การจัดการ 
ได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ ดังนี้ 
    ระดับหลักสูตร เสนอเห็นชอบคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  
    ระดับคณะ   เสนอเห็นชอบคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ปีท่ีผ่านมา 

แนวทางปรับปรุง/พัฒนาจาก
ข้อเสนอแนะ 

ผลที่ได้รับจากการปรับปรุง/พัฒนา
ตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี  1 การผลิตบัณฑิต 
ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่าน
สมรรถนะภาษาอังกฤษยังมีน้อย 

มีการส่ ง เสริม และกระตุ้น ให้
อาจารย์และบุคลากรในการเรียน
ภาษาอังกฤษ  

      อาจารย์ผุ้สอน ได้มีการสอบผ่าน
ภาษา อั งกฤษ  เ พ่ิ มมากขึ้ น จ า กปี
การศึกษา 2562 มีบุคลากรสายผู้สอน
สอบผ่านจ านวน 9 คน ซึ่งในปีการศึกษา 
2563 มีบุคลากรสอบผ่านเพิ่มมากขึ้น 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
   การน าผลงานของอาจารย์และ
นักศึกษาไปจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

    ส่ ง เ ส ริ ม  ใ ห้ อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
นักวิจัยในการจดสิทธิบัตรผลงาน 
ทั้งผลงานของอาจารย์และของ
นักศึกษา  

ในการศึกษา 2563  มีนักวิจัยของคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ ได้มีผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับ การจดอนุสิทธิบัตร 
จ านวน 1 ผลงาน   

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
- - - 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
. การจัดโครงการ/กิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  การเพ่ิมเติมการจัดโครงการและ
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และเพ่ิมการบูรการ
การเรียนการสอน 
   2.การจัดหาหน่วยงานภายนอก
มาสนับสนุนในการท ากิจกรรม 
 

      ค ณ ะ ไ ด้ มี จั ด ท า แ ผ น ก า ร น า
โครงการด้านท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม บูรณาการกับการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2563  โดยมีการ
ก าหนดในแผนการด าเนินงาน จ านวน 
10  โครงการ และจ านวน 6 รายวิชา 
โดย ได้ มี การด า เ นิ นการตามแผน              
ได้ร้อยละ 100  

องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
- - - 

 

บทท่ี 2 ผลการด าเนินงาน 
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ค าอธิบาย:  เกณฑ์การประเมินระดับคณะ ประกอบด้วย  ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร เพ่ิมเติม 
ตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับคณะจ านวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย 6 
ตัวชี้วัด  ดังนี ้

มาตรฐานในการประกัน
คุณภาพคณะ 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา 

1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร 
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

 1 .3  อาจารย์ประจ าคณะที่ ด า ร ง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 1 . 4  จ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า เ ต็ ม เ ว ล า
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

 1 . 5 กา รบริ ก า รนั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ 
ปริญญาตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 1.7 ร้อยละของนวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม 

ร้อยละของนวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม 

 1.8 ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่ าน
ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้ อยละของผู้ ส อนที่ ส อบผ่ า น
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท้ังภายในและภายนอก
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ผลงานวิชาการทุกประเภทต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

2.4 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน 
 

3. ด้านการบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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มาตรฐานในการประกัน
คุณภาพคณะ 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา 

3.2 ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่
บูรณาการกับการเรียนการสอนและ
พันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน 

ร้อยละผลงานบริการวิชาการท่ี
บูรณาการกับการเรียนการสอน
และพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน 

4. ด้านวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

4.2 ร้อยละของผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีกอย่าง
น้อย 1 ด้าน 

ร้อยละของผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีก
อย่างน้อย 1 ด้าน 

5. ด้านการบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการ
ก ากับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5.3 ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 

   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา  2563 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นางสุธิกาญจน์    แก้วคงบุญ      รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

   2. นางสาวกัญญา  ผันแปรจิตต์      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :     
          ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่
คณะรับผิดชอบ 

 

ผลการด าเนินงานและการประเมินตนเอง  

คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จัดการเรียนการสอน                  
ในระดับปริญญาตรี จ านวน  10 หลักสูตร  โดยแบ่งเป็นหลักสูตรขอใช้จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา จ านวน 2 หลักสูตร   หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
จ านวน 8 หลักสูตร ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มีการด าเนินการใน
ระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์การบริหารจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

  

ผลการค านวณ 
ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  8 หลักสูตร 
-ระดับปริญญาตรี  8 หลักสูตร 
-ระดับปริญญาโท                             - 
จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตรฐาน   
ระดับปริญญาตรี  8 หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท  - 
จ านวนหลักสูตรที่ไม่ผ่านการก ากับมาตรฐาน   
ระดับปริญญาตรี  - 
ระดับปริญญาโท  - 
คะแนนผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม  - 
 

 

 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1.1-2 การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับหลักสูตร)  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสุตร พ.ศ. 2558 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=933
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=934
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=936
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=939
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=940
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=942
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=945
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=946
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=948
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=1034
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน (ท าเคร่ืองหมาย  หรือ ) 
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1 จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

        

2 คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

        

3 คุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

        

4 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอน         
10 การปรับปรุงหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

   ยังไม่ถึงรอบการปรับปรุง
เนื่องจากเป็นหลักสูตรเปิดใหม่ 

ปีการศึกษา 2560 

หลักสูตร
เปิดใหม่           

ปีการศึกษา 
2561 

หลักสูตรเปิด
ใหม่           

ปีการศึกษา 
2562 

ผลการประเมิน         
       หมายเหตุ ผลการประเมิน กรณี เครื่องหมาย แสดงถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และ  แสดงถึงหลกัสูตรไม่ได้มาตรฐาน  
 

เกณฑ์การประเมิน  
: ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

หมายเหตุ   
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่

ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งช้ีนี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งช้ีนี้ให้
ครบถ้วน 
แทนค่า 
1. ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (1) - 
2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ  (2) - 

คะแนนเฉลี่ย  (1) ÷ (2) - 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
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เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
- ผ่าน - ผ่าน 

 

ผลการประเมิน 3 ปี ย้อนหลัง  ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มี จ านวนหลักสูตร    7 หลักสูตร   

ล าดับ      หลักสูตร 
ปีการศึกษา  

2561 
ตามเกณฑ์สกอ. 

ปีการศึกษา  
2562 

ตามเกณศฑ์สกอ. 

ปีการศึกษา 
 2563ตามเกณฑ์ 

AUN QA 
1 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงิน 

3.22 
เป็นไปตามมาตรฐาน 

ระดับคณุภาพด ี

3.40 
เป็นไปตามมาตรฐาน 

ระดับคณุภาพด ี

เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ระดับคณุภาพด ี
2 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส ์

3.48 
เป็นไปตามมาตรฐาน

ระดับคณุภาพด ี

3.64 
เป็นไปตามมาตรฐาน

ระดับคณุภาพด ี

เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ระดับคณุภาพด ี
3 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (เดมิ หลักสูตรธรุกิจ
อิเล็กทรอนิกส์) 

3.16 
เป็นไปตามมาตรฐาน

ระดับคณุภาพด ี

3.55 
เป็นไปตามมาตรฐาน

ระดับคณุภาพด ี

เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ระดับคณุภาพด ี

4 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการการเป็น
ผู้ประกอบการ   

3.35 
เป็นไปตามมาตรฐาน

ระดับคณุภาพด ี

3.35 
เป็นไปตามมาตรฐาน

ระดับคณุภาพด ี

เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ระดับคณุภาพด ี
5 

หลักสตูรบญัชบีัณฑติ 
สาขาวิชาการบัญชี 

3.12 
เป็นไปตามมาตรฐาน

ระดับคณุภาพด ี

3.26 
เป็นไปตามมาตรฐาน

ระดับคณุภาพด ี

เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ระดับคณุภาพด ี
6 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการการตลาด 

3.36 
เป็นไปตามมาตรฐาน

ระดับคณุภาพด ี

3.55 
เป็นไปตามมาตรฐาน

ระดับคณุภาพด ี

เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ระดับคณุภาพด ี
7. 

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการ 

3.52 
เป็นไปตามมาตรฐาน

ระดับคณุภาพด ี

3.78 
เป็นไปตามมาตรฐาน

ระดับคณุภาพด ี

เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ระดับคณุภาพด ี
8. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการนวัตกรรมทาง
การค้า 

- 
3.45 

เป็นไปตามมาตรฐาน
ระดับคณุภาพด ี

เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ระดับคณุภาพด ี
ผลรวมของค่าคะแนน 
ประเมินของทุกหลักสูตร 
ทั้งหมดที่เปิดสอน 

คะแนน
เฉลี่ย 

 

       23.21/7        27.98/8  
3.31 

ระดับดี 
3.50 

ระดับดี 
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพดี 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 

 
 
: ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
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การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบ : 1. ผศ.กรกนก        โภคสวสัดิ์      รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

  2. นางสาวพาทินี    นวลศรี         ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :       
          การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต  ศึกษาวิจัยเพ่ือการ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของ
หลักสูตร 

ตารางท่ี 1.2-1 จ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ปีการศึกษา 

2563 

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 
อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 42.00 
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 14 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 56.00 
ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 0 
ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาโท ร้อยละ           75.00 
ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 25.00 

 
ผลการค านวณ 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  56.00  คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า  

14  คน 
 

 
      1.คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้
คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      2.การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ดังนี ้

 9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
 6  เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถน ามานับได ้
 

เกณฑ์การประเมิน :  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=102
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=601
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=601
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เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

= ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก  ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้= 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x 5 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 

 

แทนค่า 
1. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  (1) 14     คน 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  (2) 56.00    คน 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (3)   

(1) ÷ (2) x 100 
ร้อยละ  25.00 

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

3.13 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ากับ 3.13 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 13 ร้อยละ  25.00 3.13 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

 
เอกสารหลักฐาน : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
MT Srivijaya 1.2-1.1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการปีการศึกษา  2563  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 
 

 
 
 
 
ตารางท่ี 1 ตารางอ้างอิง จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2563 
 

 ชื่อ - นามสกุล กลุ่มสาขาวิชา วุฒิการศึกษาที่บรรจ ุ  ล า ศึ ก ษ า ต่ อ   
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การนับ 

ข้าราชการ  
1 ผศ.วไลพร  สุขสมภักดิ ์      1  
2 ผศ.กรกนก  โภคสวัสดิ์                                                                                                                                                                                              1  
3 ผศ.อิศราพร ใจกระจ่าง        1  
4 ผศ.สาวิตรี   มุณีศรี           1  
5 ผศ.พนิดา  รัตนสุภา               1  
6 นางสุภาพร    ไชยรัตน์           1  
7 นางสาวจันทิรา  ภูมา        1  
8 นางพรรวจี   จันทร์นิ่ม              1  
9 ดร.กัลยาณี   ทองเลี่ยมนาค        1  
10 ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ          1  
11 ผศ.จตุพร  อภิโชติภูดินันท์         1  

 3 8 0 9 2 11 0 
พนักงานมหาวิทยาลัย  

12 ผศ.โพยมพร รักษาชล              1  
13 ผศ.ดร.ณัฐพงศ์    แก้วบุญมา      1  
14 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์   แสงทอง      1  
15 ผศ.นุชากร   คงยะฤทธิ์      1  
16 ผศ.นิธิพัฒน์  รัตนบุรี      1  
17 ผศ.โสพิศพิไล    ทองใส       1  
18 ผศ.ดร.เกียรติขจร   ไชยรัตน์      1  
19 ผศ.ภูริวัฒน ์ เลิศไกร         1  
20 ผศ.เย็นจิต นาคพุ่ม                1  
21 ดร.เบนจามิน   ชนะคช      1  
22 ดร.อภิชัย จันทร์อุดม      1  
23 ดร.พัชรี  พระสงฆ์         1  
24 ดร.บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง       1  
25 ดร.ณัฎฐ์วรดี  คณิตินสุทธิทอง      1  
 

 ชื่อ - นามสกุล  กลุ่มสาขาวิชา วุฒิการศึกษาที่บรรจ ุ  ล า ศึ ก ษ า ต่ อ  
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26 ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์      1  
27 ดร.สุพัตรา ค าแหง      1  
28 ดร.ณพิชญา เฉิดโฉม      1  
29 ดร.เกศกุฎา   โกฏิกุล      1  
30 นายปิยะ    เพชรสงค์             1  
31 นางสุวัฒนา พวงสุวรรณ         1  
32 นางสุธิกาญจน์   แก้วคงบุญ         1  
33 นางสาวอานิสรา  สังข์ช่วย          1 1 
34 นางสาวกฤติกา  จินาชาญ       1  
35 นายปิยะพงศ์   เสนานุช                  1  
36 นายภูษณะ  พลสงคราม                                                                                                                                                                                                 1  
37 ว่าที่ ร.ต.หญิงอรทัย ช านาญกิจ      1  
38 นางสาวอรปวีณ์   เลิศไกร      1  
39 นายธิรนันท์  วัฒนโยธิน          
40 นางอรอุมา  ล าลี       1  
41 นายเจษฎา  ร่มเย็น      1  
42 นายเฉลิมเกียรติ ร่างเล็ก      1 1 
43 นางสาวปุณยทรรศน์  คงแก้ว      1  
44 นางสาวสุวิสา   ไชยสุวรรณ      1  
45 นายพรประเสริฐ   ทิพย์เสวต      1  
46 นางสาวเสาวลักษณ์   บุญรอด      1  
47 นางสาวพจนา  หอมหวล            1  
48 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ ถมแก้ว      1 1 
49 นางสาววไลภรณ์ นวลสอาด      1  
50 นางสาวอรัญญา  จินาชาญ           1  
51 นางจุฑาภรณ์  เลิศไกร      1  
52 นางสาวนภาพร  เทพรักษา      1  
 

  10 29 0 30 12  
3 
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การนับ 

อัตราจ้าง 
53 นางสาวมัณฑนา แดงเพชร      1  
54 นางสาวมัลลิกา อินพรหม      1  
55 นางสาวชริสรา ปานทอง      1  
56 นางสาวสุภาพร ก้งจี้      1  
57 นางฑิมศ์พิกา เถาจู  -  -  0  

รวมอัตราจ้างท้ังสิ้น 1 5.00 0 5.00    0 9.50  
  รวมทั้งสิ้น 14.00 42.00 0 42   14.00 56.00 3 

 

หมายเหตุ  
 

 อาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอกจ านวน  3  คน ดังนี้ 
1. อาจารย์เฉลิมเกียรติ   ร่างเล็ก             ลาศึกษาต่อ      ณ ประเทศไทย  
2. อาจารย์อานิสรา สังข์ช่วย         ลาศึกษาต่อ     ณ ประเทศใต้หวัน 
3. อาจารย์จิราภรณ์       ถมแก้ว            ลาศึกษาต่อ       ณ ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 : ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบ : 1. ผศ.กรกนก         โภคสวัสดิ์  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

  2. นางสาวพาทินี    นวลศรี      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :    
      สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น
สิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

ตารางท่ี 1.3-1 จ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ(นับรวมลาศึกษาต่อ) 

ผลการค านวณ 
ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  56.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  41.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  15.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  0 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  0 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน) 0 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 26.79 
 

 

เกณฑ์การประเมิน :  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2  
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
x 100 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  คะแนนที่ได้   

คะแนนที่
ได้= 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
x 5 

 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

แทนค่า 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=102
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=107
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=111
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=115
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=119
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1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  (1) 15.00 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  (2) 576.00 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (3)   

(1) ÷ (2)x 100 
26.79 

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

2.23 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ากับ 2.23 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 26.79 2.23 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

 
เอกสารหลักฐาน : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
MT Srivijaya 1.3-1.1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการปีการศึกษา  2563  คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 ตารางอ้างอิง จ านวนอาจารย์ประจ าที่ต าแหน่งทางวิชาการ  ในปีการศึกษา 2563 
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ข้าราชการ  
1 ผศ.วไลพร  สุขสมภักดิ ์      1  
2 ผศ.กรกนก  โภคสวัสดิ์                                                                                                                                                                                              1  
3 ผศ.อิศราพร ใจกระจ่าง        1  
4 ผศ.สาวิตรี   มุณีศรี           1  
5 ผศ.พนิดา  รัตนสุภา               1  
6 นางสุภาพร    ไชยรัตน์           1  
7 นางสาวจันทิรา  ภูมา        1  
8 นางพรรวจี   จันทร์นิ่ม              1  
9 ดร.กัลยาณี   ทองเลี่ยมนาค        1  
10 ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ          1  
11 ผศ.จตุพร  อภิโชติภูดินันท์         1  

รวมข้าราชการทั้งสิ้น 3 8 5 6 0 11 0 
พนักงานมหาวิทยาลัย  

12 ผศ.โพยมพร รักษาชล              1  
13 ผศ.ดร.ณัฐพงศ์    แก้วบุญมา      1  
14 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์   แสงทอง      1  
15 ผศ.นุชากร   คงยะฤทธิ์      1  
16 ผศ.นิธิพัฒน์  รัตนบุรี      1  
17 ผศ.โสพิศพิไล    ทองใส       1  
18 ผศ.ดร.เกียรติขจร   ไชยรัตน์      1  
19 ผศ.ภูริวัฒน ์ เลิศไกร         1  
20 ผศ.เย็นจิต นาคพุ่ม                1  
21 ดร.เบนจามิน   ชนะคช      1  
22 ดร.อภิชัย จันทร์อุดม      1  
23 ดร.พัชรี  พระสงฆ์         1  
24 ดร.บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง       1  
25 ดร.ณัฎฐ์วรดี  คณิตินสุทธิทอง      1  
26 ดร.ชัญญานุช โมราศิลป์      1  

 ชื่อ - นามสกุล  กลุ่มสาขาวิชา วุฒิการศึกษาที่บรรจ ุ  ล า ศึ ก ษ า ต่ อ  
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27 ดร.สุพัตรา ค าแหง      1  
28 ดร.ณพิชญา เฉิดโฉม      1  
29 ดร.เกศกุฎา   โกฏิกุล      1  
30 นายปิยะ    เพชรสงค์             1  
31 นางสุวัฒนา พวงสุวรรณ         1  
32 นางสุธิกาญจน์   แก้วคงบุญ         1  
33 นางสาวอานิสรา  สังข์ช่วย          1 1 
34 นางสาวกฤติกา  จินาชาญ       1  
35 นายปิยะพงศ์   เสนานุช                  1  
36 นายภูษณะ  พลสงคราม                                                                                                                                                                                                 1  
37 ว่าที่ ร.ต.หญิงอรทัย ช านาญกิจ      1 1 
38 นางสาวอรปวีณ์   เลิศไกร      1  
39 นายธิรนันท์  วัฒนโยธิน          
40 นางอรอุมา  ล าลี       1  
41 นายเจษฎา  ร่มเย็น      1  
42 นายเฉลิมเกียรติ ร่างเล็ก      1 1 
43 นางสาวปุณยทรรศน์  คงแก้ว      1  
44 นางสาวสุวิสา   ไชยสุวรรณ      1  
45 นายพรประเสริฐ   ทิพย์เสวต      1  
46 นางสาวเสาวลักษณ์   บุญรอด      1  
47 นางสาวพจนา  หอมหวล            1  
48 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ ถมแก้ว      1  
49 นางสาววไลภรณ์ นวลสอาด      1  
50 นางสาวอรัญญา  จินาชาญ           1  

พนักงานมหาวิทยาลัย 10 29 30 9 0 39 3 
อัตราจ้าง 

51 นางจุฑาภรณ์  เลิศไกร      1  
52 นางสาวนภาพร  เทพรักษา      1  
53 นางสาวมัณฑนา แดงเพชร      1  
 ชื่อ - นามสกุล กลุ่มสาขาวิชา วุฒิการศึกษาที่บรรจ ุ

 
การนับ ลา ศึก

ษ
าต

่อ   
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54 นางสาวมัลลิกา อินพรหม      1  
55 นางสาวชริสรา ปานทอง      1  
56 นางสาวสุภาพร ก้งจี้      1  
57 นางฑิมศ์พิกา เถาจู  -  -  0  

 1 5 5.00 0 0 6.00  
  รวมทั้งสิ้น 14 42.00 41.00 14.00  0 56.00 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
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การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสุธิกาญจน์    แก้วคงบุญ     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

  2. นางสาวศรีสมร  ศรหนู            ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :      
      ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนของนักศึกษา
ต่ออาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความ
เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิ ต 
ดังนั้น คณะจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วน
ที่เหมาะสม 
เกณฑ์การประเมิน :  
      ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
เป็นคะแนน 5 
           ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ค านวณหาค่า
ความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐานและน าค่าความ
แตกต่างมาพิจารณาดังนี้ 
    ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่
ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
    ค่าความแตกต่างของนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 
0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ  
 

สูตรการค านวณจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมี
สูตรการค านวณ ดังนี้ 

 SCH  =    nici        
 เมื่อ  ni =    จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i      
       ci =    จ านวนหนว่ยกิตของวิชาที่ i   
 

จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อป ี(FTES)  = 

 Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี  

 จ านวนหนว่ยกิตต่อปกีารศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปรญิญา
นั้นๆ 

 

    
 
 
การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
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      ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี                  
เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา  
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามกลุ่มสาขา 
 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาต่ออาจารย์ประจ า 
1.วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
-แพทยศาสตร์ 
-พยาบาลศาสตร์ 

8 : 1 
4 : 1 
6 : 1 

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

25 : 1 

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

การคิดคะแนน 
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นร้อยละ ดังสูตร 
 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100 
 

 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 
 
 
2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 
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 2.1) ค่าร้อยละทีน่้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0    คิดเป็น 5 คะแนน 
 2.2) ค่าร้อยละทีม่ากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ    20   คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3) ค่าร้อยละทีม่ากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 

 

คะแนนที่ได้ = 5- 
(ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3) 

 
 

4  
แทนค่า    

 คณะเทคโนโลยีการจัดการ  อยู่ในกลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์    สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ า  25 : 1 และ อยู่ในกลุ่มสาขากลุ่มสาขาวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ภายภาพ    20: 1    
 1 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์อาจารย์ประจ าที่เป็นจริง       
 2. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน 

     กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      497.47  =   -59.81 
     กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  45.89    =  - 83.61 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  
    กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

=  
599.39  

  =     14.27 – 25 =  -10.73      
42 

 
     

=  
-10.73 

X100  = ร้อยละ -42.92  ได้คะแนน 5  คะแนน 
25 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

=  
52.36 

  =     3.74 – 20 =  -16.26      
14 

 
     

=  
-16.26 

X100  = ร้อยละ -81.30  ได้คะแนน 5  คะแนน 
20 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ -45.95 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์  
      ร้อยละ –42.92  ได้คะแนน  
      5.00  คะแนน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
     ร้อยละ -81.30  ได้คะแนน 
      5.00  คะแนน 

 5.00  คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

 

 
เอกสารหลักฐาน : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
MT Srivijaya 1.4-1.1   ค่า FTES คณะเทคโนโลยีการจัดการ  
MT Srivijaya 1.4-1.2   จ านวนอาจารย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบ : 1. ดร.ชัญญานุช        โมราศิลป์         รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

  2. นางสาวอมรรัตน์    ธนาวุฒิ           ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :    
      คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพ่ือ
การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ  
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการ
ให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน: 
มีการ 

ด าเนินการ 
ท าเครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
            คณะฯ จัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
ภ า ย ใ ต้ ว ง จ ร  PDCA ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ประกอบด้วย 
        คณะฯ ได้จัดท าฐานข้อมูลและประวัติของ
นักศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
การให้ค าปรึกษากับนักศึกษาสามารถน าข้อมูลใน
ส่วนนี้เป็นส่วนประกอบในการให้ค าปรึกษาด้าน
ต่างๆ เช่น ข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูลด้าน
ครอบครัว และบุคคลที่สามารถติดต่อได้เมื่อ
นักศึกษามีปัญหา  
     1 . 2  ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า                    
(MT Srivijaya 1.5-1.1),(MT Srivijaya 1.5-1.2)   
เพ่ือดูแลนักศึกษาตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมายใน

 
 
MT Srivijaya 1.5-1.1  ค าสั่งแต่งตั้ง   
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ที่ 
0117/2563 บุคลากรให้ปฏิบัติ
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปี
การศึกษา  2563  ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 2563 
 

MT Srivijaya 1.5-1.2  ค าสั่งแต่งตั้ง   
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ที่ 
0313/2563 บุคลากรให้ปฏิบัติ
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปี
การศึกษา  2563  ลงวันที่ 11  
พฤศจิกายน 2563 
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มีการ 
ด าเนินการ 
ท าเครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

การให้ค าปรึกษาด้านต่างๆหรือข้อมูลทางด้าน
วิชาการหรือการด าเนินชีวิตที่จ าเป็นแก่นักศึกษา 
โดยเน้นการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและมีการ
จดบันทึกให้ค าปรึกษา โดยมีเอกสารส าหรับให้
อาจารย์ที่ปรึกษาได้บันทึกรายละเอียดต่างๆ          
ที่ เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา       
(MT Srivijaya 1.5-1.3) 
     1.3 คณะฯ มีการแจกคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
จะกล่าวถึง คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี,
หน้าที่,จรรยาบรรณ,ระบบงาน,เทคนิคในการ       
ให้ค าปรึกษา ,ข้อปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา  
และแบบฟอร์มต่ างๆที่ จ า เป็นแก่นักศึกษา                 
(MT Srivijaya 1.5-1.4) 
     1.4 คณะฯได้มีบอร์ดงานแนะแนวและจัดหา
งาน เป็นบอร์ดที่ใช้ส าหรับประกาศงานแนะแนว
การศึกษาต่อและจัดหางานเพ่ือให้นักศึกษาที่จะ
ส าเร็จการศึกษา ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
(MT Srivijaya 1.5-1.5) 
     1.5 คณะฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี 2563 เพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆให้
สอดคล้องกับการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และ
การ ใช้ ชี วิ ต แก่ นั ก ศึ กษ า  โ ดย ได้ มี จั ด ส ร ร
งบประมาณโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ที่
ปรึกษา เ พ่ือพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับ
นักศึกษาในคณะฯ (MT Srivijaya 1.5-1.6) 
        คะแนนประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ  มีค่าเฉลี่ย  4.90  
จาก คิดเป็นร้อยละ 98 จากการส ารวจจาก
นักศึกษาจ านวน 780 คน จ านวนนักศึกษา 11     
หลักสูตร 

MT Srivijaya 1.5-1.3   แบบบันทึก
การให้ค าปรึกษา 
 

MT Srivijaya 1.5-1.4   คู่มือ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

MT Srivijaya 1.5-1.5   บอร์ดงาน
แนะแนวและจัดหางาน 
 

MT Srivijaya 1 .5 -1 . 6   เอกสาร
จัดสรรงบประมาณประจ าปี 2563-
2564 
 

MT Srivijaya 1.5-1.7  สรุปโครงการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
 

 

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 
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มีการ 
ด าเนินการ 
ท าเครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

           คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มีการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา เช่น 
     2.1 เว็บไซต์ของคณะฯ เป็นเว็ปไซต์ที่แจ้ง
รายละเอียดกิจกรรมต่างๆที่เน้นให้นักศึกษา
หลักสูตรต่างๆ มีส่วนร่วมเป็นการส่งเสริมให้
นักศึกษาแต่ละหลักสูตร ได้รู้จักและสานสัมพันธ์
ที่ดี (MT Srivijaya 1.5-2.1) 
   2. 2 เ ว็ ป ไ ซ ต์ ข อ ง ฝ่ า ย พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า                   
(MT Srivijaya 1.5-2.2 ) จะให้ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่พัฒนานักศึกษาในด้าน
ต่างๆ  
   2.3  เฟสบุ๊คของคณะฯ เป็นเว็ปไซต์ที่ใช้ในการ
สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ของคณะฯ เช่น การรับสมัคร
นักศึกษาใหม่,กิจกรรมไหว้ครู การประกวดและ
การแข่งขันต่างๆ รวมทั้งวันส าคัญๆและกิจกรรม
ต่างๆ  ( MT Srivijaya 1.5-2.3) 
   2.4 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ มีการด าเนินการดังนี้ 

-  มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม แ ต่ ง ตั้ ง อ า จ า ร ย์  
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ประธานชมรมศิษย์เก่าฯ และประธานศิษย์เก่า
เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ  

- มีกลุ่มไลน์ เฟสบุ๊ค ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่ าวสารเ พ่ือการร่ วมกัน พัฒนาคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ 

- ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของ
คณะฯ 

- ศิษย์เก่าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
บรรยายให้ความรู้ ประสบการณ์ในการเรียน 
กิจกรรม และการเตรียมความพร้อมสู่การท างาน 

- จัดโครงการอบรมความรู้ทางด้านภาษี
ให้กับศิษย์เก่า (MT Srivijaya 1.5-2.4)     

MT Srivijaya 1.5-2.1     เว็บไซต์ของ
คณะฯ 
 

MT Srivijaya 1.5-2.2   เว็บไซต์ของ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 

MT Srivijaya 1.5-2.3  เฟสบุ๊คของ
คณะฯ 
 

MT Srivijaya 1.5-2.4   เฟสบุ๊คศิษย์
เก่า-ศิษย์ปัจจุบันของคณะฯ 
 

MT Srivijaya 1 . 5-2. 5    รู ป ถ่ า ย
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
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มีการ 
ด าเนินการ 
ท าเครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

2.5 ทางคณะเทคโนโลยีการจัดการ  ได้จัด
บอร์ดประชาสัมพันธ์งานว่างแต่ละเดือนเพ่ือให้
นักศึกษาทราบ (MT Srivijaya 1.5-2.5)  
    2.6 งานแนะแนว  งาน พัฒนา นั กศึ กษา                 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  จัดรายการ การ
เผยแพร่ภาพสด เพ่ือการแนะแนว ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร คณะเทคโนโลยีการจัดการ          
โดยสามารถรับชมและรับฟังผ่าน  
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
      1. เพื่อการแนะแนว  
      2.  ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร                 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
         คะแนนประเมินคุณภาพ การให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 
4.91 จาก คิดเป็นร้อยละ 98.24  จากจ านวน
นักศึกษา 780  คน จ านวน 11 หลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนในคณะฯ   
 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
         คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้มีการจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาที่ จะส าเร็จ
การศึกษา  เพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ดังต่อไปนี้ 
          ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา ด า เนิน โครงการจัด  การ พัฒนา
บุคลิกภาพการเข้าสังคม และการเตรียมความ
พร้อมสู่ตลาดแรงงาน โดยด าเนินการโครงการ
โดยจัด ออนไลน์  (MT Srivijaya 1.5-3.1) เพ่ือให้
นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง และองค์กรที่ตนเองปฎิบัติงานอยู่       
โดยบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมใน
การสมัครงานก่อนจบพร้อมเทคนิคการเขียน      

 
MT Srivijaya 1.5-3.1    โครงการ
พัฒนาบุคลลิกภาพการเข้าสังคมและ
การเตรียมความพร้อมสู่
ตลาดแรงงาน (ออนไลน์) 
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มีการ 
ด าเนินการ 
ท าเครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

เ ร ซู เ ม่ ใ ห้ ปั ง . . . . . จ บ ใ ห ม่ ยั ง ไ ง ก็ ไ ด้ ง า น                   
โดย บริษัทซูเปอร์ เรซู เม่ จ ากัด 
     คะแนนประเมินคุณภาพของการเตรียม 
ความพร้อมเพ่ือการเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา  มีค่าเฉลี่ย 4.91 จาก คิด
เป็นร้อยละ 98.11  มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาจากจ านวนนักศึกษา 
จ านวน 11 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน          
ในคณะฯ 
 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก 
คะแนนเต็ม 5 
        คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้มีการส ารวจ 
โดยมีผลรวมทั้ง 3 ด้าน  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.91    
ร้อยละความพึงพอใจ 98.12  
          ด้ า น ที่  1   ด้ า นก า ร จั ดบ ริ ก า ร ใ ห้
ค าปรึ กษาทางวิ ชาการและการใช้ชี วิ ตแก่
นักศึกษาใน คณะเทคโนโลยีการจัดการ ค่าเฉลี่ย
4.90  ร้อยละ 98  
         ด้ านที่  2   ด้ านมี ก า ร ให้ ข้ อมู ล ของ
หน่วยงานที่ ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.91  ร้อยละ 98.24  
         ด้านที่ 3  ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.91   ร้อยละ 98.11  

 
MT Srivijaya 1.5-4.1   สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการให้
ค าปรึกษาและด้านข้อมูลข่าวสาร               
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประจ าปี
การศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. น าผลการประ เมินจากข้ อ  4  มาปรับปรุ ง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่ง
ให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 
 

 
MT Srivijaya 1.5-5.1 สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการให้
ค าปรึกษาและด้านข้อมูลข่าวสาร               
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มีการ 
ด าเนินการ 
ท าเครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

     ประเด็น 
ปี 

2561 
ปี 

 2562 
ปี 

 2563 

ป ร ะ เ ด็ น ที่  1  ด้ า น
จัดบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา 

4.95 4.89 4.90 

ประเด็นที่ 2 ด้านการให้
ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้ ง เต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 

4.91 4.87 4.91 

ป ร ะ เ ด็ น ที่  3   ด้ า น
ค ะ แ น น ป ร ะ เ มิ น จั ด
กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

4.93 4.87 4.91 

เฉลี่ยรวม 
 

4.92 4.87 4.91 

 

       ด้วยงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์ เก่ า
สัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้จัดท า
แบบสอบถามเพ่ือประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
โดย แบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านการจัดการ
บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ
ใช้ชีวิตการศึกษา ด้านการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และด้านการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา  โดยมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ เพ่ิมข้ึน จากปีการศึกษา 2562 ซ่ึง
ผลการประเมินอยู่ที่ 4.87  ในปีการศึกษา 2563 
มีผลการประเมินอยู่ที่ 4.91 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประจ าปี
การศึกษา 2563 
 

 MT Srivijaya 1.5-5.2   รายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  
 
 
 
 
 
 
 

 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพ
แก่ศิษย์เก่า 
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มีการ 
ด าเนินการ 
ท าเครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ ได้มีการด าเนินการ ด้านข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ ให้แก่ศิษย์เก่าดังนี้ 

- ได้มีการจัดประชุมศิษย์ เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน พร้อมทั้ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร ใน
ค ณ ะ จ า น ว น   1 1  ห ลั ก สู ต ร  เ ข้ า ร่ ว ม                       
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์ในการ
ท างาน และมีการให้ความรู้ ด้านการบัญชีขั้นต้น 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ศิษย์เก่า 
หรือศิษย์ปัจจุบันได้น าไปใช้ประโยชน์ในการ
ท างาน และการเรียนรู้ต่างๆ  พร้อมทั้งให้ศิษย์
เก่า ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาต่างๆ ที่ศิษย์
ได้รับในการท างาน แลกเปลี่ยนวิธีการและแนว
ทางการแก้ ไขปัญหา พร้อมทั้ งอาจารย์ ได้
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้กับศิษย์เก่า
ด้วย 

-  มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม แ ต่ ง ตั้ ง อ า จ า ร ย์  
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ปธ.ชมรมศิษย์เก่าฯ และประธานศิษย์เก่าเพ่ือ
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ  

- มีกลุ่มไลน์ เฟส ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการร่วมกันพัฒนาคณะเทคโนโลยี
การจัดการ 

- ศิษย์มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของ
คณะฯ 

- ศิษย์เก่าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
บรรยายให้ความรู้ ประสบการณ์ในการเรียน 
กิจกรรม และการเตรียมความพร้อมสู่การท างาน 

 

MT Srivijaya 1 .5-6. 1  โ คร งกา ร
อบรมความรู้ทางด้านภาษีอากร 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  
 

MT Srivijaya 1.5-6.2 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ปี 2563 
 

MT Srivijaya 1.5-6.3 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ปี 2564 
 

MT Srivijaya 1 . 5- 6. 4  เ ฟ ส บุ๊ ค       
ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันของคณะฯ 
MT Srivijaya 1.5-6.5 กลุ่มไลน์ศิษย์
เก่า 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6  ข้อ 5.00  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 



  

 

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report)  ประจ าปีการศึกษา   2563    -53- 
 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 : กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบ : 1. ดร.ชัญญานุช        โมราศิลป์        รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
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  2. นายสามารถ        ศรีกาญจน์       ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :      
      คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะ
มีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจน
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA (Plan, Do, Study, Act) ไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน: 
มีการ 

ด าเนินการ 
ท า

เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
        สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ  ได้มีการด าเนินโครงการสัมมนาสโมสร
นักศึกษา โดยมีผู้ ร่ วมโครงการ เป็นผู้ น า
นักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและประธาน
หลักสูตรและคณะกรรมการหลักสูตรต่างๆใน
คณะเทคโนโลยีการจัดการ เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว เพ่ือจัดท าแผนกิจกรรมและทบทวน
แผนกิจกรรมของปีการศึกษา ที่ผ่านมา (MT 
Srivijaya 1.6-1.1,MT Srivijaya 1.6-1.2 ) 
 

 
 
 
MT Srivijaya 1.6-1.1 สรุปโครงการ
สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 
MT Srivijaya 1.6-1.2 แผนปฏิทิน
กิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2563 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้
ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้
ครบถ้วน ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้มีการ

จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้านซึ่งมี
การประชุมจัดท าแผนและมีการจัดกิจกรรม 
คณะฯจัดท ากิจกรรมโดยฝ่ายพัฒนาศึกษา และ
สโมสรนักศึกษา ชมรมและสาขาวิชามีการ
ด าเนินกิจกรรม  ดังนี้ 
      ด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 6 
โครงการ 
         คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้มีการ
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
โดยจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่นักศึกษา 
     กิจกรรมที่ 1 เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ทุกคนเข้าร่วมเพ่ือสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการท างาน (MT Srivijaya 1.6-
2.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MT Srivijaya 1.6-2.1 โครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
MT Srivijaya 1.6-2.2 โครงการป่า
สวย น้ าใส รวมใจ สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 
10 
MT Srivijaya 1.6-2.3  โครงการวัด
สวยด้วยมือเรา ครั้งที่ 10 
 

MT Srivijaya 1.6-2.4  กิจกรรมสืบ
ทอดประเพณีชักพระ 
 

MT Srivijaya 1.6-  2 .5  กิจกรรม
ทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 256 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

     กิจกรรมที่  2 ,3  เป็นกิจกรรมสโมสร
นักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ าร่ วม
โครงการ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้แก่นักศึกษา 
(MT Srivijaya 1.6-2.2  , MT Srivijaya 1.6-
2.3) 
     กิจกรรมที่  4,5  เป็นกิจกรรมสโมสรที่
ร่วมกับชุมชนเพ่ือสืบทอดประเพณีอันดีงาม
ต่อไป   
  ด้านความรู้  จ านวน 3 โครงการ 
        ใ น ร ะห ว่ า ง วั น ที่  24 , 2 9 , 3 0 ,  3 1 
กรกฎาคม 2563  ฝ่ายวิชาการและวิจัยได้มีการ
อบรม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร พัฒนาทั กษะด้ า น
เทคโนโลยีดิจิทัล” ครั้งที่ 1 (MT Srivijaya 1.6- 
2.7) และ วันที่ 25 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 9 
ตุลาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล” ครั้งที่ 2 (MT 
Srivijaya 1.6- 2.8) 
 เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้ความสามารถและ
ทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพ้ืนฐาน
รวมถึงเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญปฏิบัติ  สามารถ
เข้าสู่ตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศได้อย่างมีคุณภาพ 
      ในระหว่างวันที่  10 – 13 กุมภาพันธ์  
2564 ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้มีการด าเนิน
อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารและการจัดการ
ธุ ร กิ จ ด้ ว ย  Monsoon SIM Business 
Simulation ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
Zoom meeting เ พ่ื อ พัฒนาทั กษะกา ร ใช้
ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานและอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศได้อย่างมีคุณภาพ 

 

MT Srivijaya 1.6-  2.6  โครงการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบทอด
ประเพณ ี
 
 
 
 
MT Srivijaya 1.6-  2.7  โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล” ครั้งที่ 1 
 

MT Srivijaya 1.6-  2.8  โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล” ครั้งที่ 2 
 

MT Srivijaya 1.6-  2.9  โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการบริหารและการ
จัดการธุ รกิจด้วย Monsoon SIM 
Business Simulation” 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

ด้านทักษะทางปัญญา จ านวน  1  
โครงการ  
        โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญา
ตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 9 
(AUCC 2021) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล
รัตนโกสินทร์น าเสนอผ่านระบบออนไลน์ 
ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล  Very Good Paper Awards  
จ านวน 5 รางวัล 

1. ร ะ บ บ ใ ห้ บ ริ ก า ร ดู แ ล ผู้ สู ง อ า ยุ  
กรณีศึกษาโรงเรียนทุ่งสงเซ็นเตอร์การ
บริบาล 

2. การ พัฒนา เ ว็ บ ไซต์ เ ส้ นทา งกา ร
ท่องเที่ยวจากอ าเภอเมืองสู่อ าเภอ  
ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ือ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ระบบจัดเก็บปริมาณการใช้น้ าประปา
อัตโนมัติส าหรับหอพักด้วยเทคโนโลยี 
IOT 

4. การพัฒนาระบบเส้นทางการท่องเที่ยว
โบราณสถานในอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

5. การพัฒนาระบบการจ าหน่ายหมูย่าง
เมืองตรัง ออนไลน์  ร้านเจ๊แจ็ด 

 
 
 
 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ จ านวน  4 
โครงการ 

MT Srivijaya 1.6-2.10 การประชุม
วิ ช า ก า ร ร ะดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ด้ า น
คอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 9 
(AUCC 2021) 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

        ในวันที่  12 ตุลาคม 2564 งานพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์ เก่ าสัมพันธ์  ได้ด า เนิน
โครงการ MT ร่วมใจพัฒนามหาลัยเพ่ือพ่อ โดย
มีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการทุกชั้นปี
เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นโครงการท าความ
สะอาดและพัฒนาคณะฯ เพ่ือให้นักศึกษา        
มีความสามัคคี  รู้ จั กท า งานเป็นหมู่ คณะ       
(MT Srivijaya 1.6-2.11) 
           ในวันที่9 กันยายน 2563 งานพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์ เก่ าสัมพันธ์  ได้ด า เนิน
โครงการ รณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบและ
ประกวดการแต่งกายถูกระเบียบ 
           ในวันที่  30 กันยายน 2563 งาน
พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ด าเนิน
โครงการ ประกวดดาว เดือน คณะเทคโนโลยี
การจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัว เลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน  3  โครงการ 
        ในวันที่  21 มีนาคม 2564 งานพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์ เก่ าสัมพันธ์  ได้ด า เนิน
โครงการอบรมความรู้ทางด้านภาษีอากร คณะ
เทคโนโลยีการจัดการ แบบออนไลน์ โดยการมี
นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าเพ่ิอเ พ่ิม
ความรู้ ท า งด้ านภาษีอากรและทางด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ(MT Srivijaya 1.6-2.14)  
        ในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 
ฝ่ายวิชาการได้มีการโครงการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถและทักษะการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลชั้น พ้ืนฐานตลอดจนสามารถ เข้ าสู่

 
MT Srivijaya 1.6-2.11  โครงการ 
MT ร่วมใจพัฒนามหาลัยเพ่ือพ่อ 
 

 
 
 
 
 
MT Srivijaya 1.6- 2.12  โครงการ
รณรงค์การแต่งกายและประกวดการ
แต่งกายถูกระเบียบ 
 

 
MT Srivijaya 1.6-2.13  โครงการ
พัฒนาบุคลิกภาพการเข้าสังคมและ
เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน 
 

MT Srivijaya 1.6-2.14  โครงการ
ประกวดดาว เดือน คณะเทคโนโลยี
การจัดการ 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

ตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศและสู้ประชาคมโลกต่อไปอย่างมี
คุณภาพ(MT Srivijaya 1.6-2.16) 
       ในระหว่างวันที่  10 - 13 กุมภาพันธ์  
2564 ฝ่ายวิชาการได้มีการโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่การ
ท า ง า น  เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร เ พ่ิ ม พู น ค ว า ม รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ง า น
ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ตลอดจนสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานและ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและสู้
ป ร ะ ช า ค ม โ ล ก ต่ อ ไ ป อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ             
(MT Srivijaya 1.6- 2.13) 
 

MT Srivijaya 1.6-2.15   โครงการ
อบรมความรู้ทางด้านภาษีอากร คณะ
เทคโนโลยีการจัดการ 
 
MT Srivijaya 1.6- 2.16  โครงการ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ การ
ท างาน” 
 

 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
           คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้มี
กิ จกรรมให้ ความรู้ ด้ านประกั นคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะความรู้ด้าน
ป ร ะกั น คุณภ าพกา รศึ กษ า ใน โ ค ร งการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปีการการศึกษา 
2563 ณ อาคารศรีสรรพวิทย์    คณะเทคโนโลยี
การจัดการ ดร.สุพัตรา ค าแหง รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา ได้มีการบรรยาย ในหัวข้อ 
บทบาทกับนักศึ กษากับประกันคุณภาพ
การศึกษา  
 

 
 
MT Srivijaya 1 . 6- 3 . 1  โ ค ร งก า ร
ปฐมนิเทศนักศึกษา 

 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน
ครั้งต่อไป 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

           ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี
การจัดการ  มีการประเมินความส าเร็จของ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ของกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ หลังจากด าเนิน  กิจกรรมเสร็จและ
จะต้อง มีการรายงานผล (MT Srivijaya 1.6–
4.1) การประเมินผลของการด าเนินกิจกรรม 
โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมินผล
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม  พร้อมกับการรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จ านวน 
โครงการทั้งหมด จ านวน 44  โครงการ ได้มี
การด าเนิน จ านวน 22 โครงการ มีการเลือน
การด าเนิน จ านวน 2 โครงการ และมีการ
ยกเลิก จ านวน 20 โครงการ ซึ่งเกิดสาเหตุ
เพราะสถานการณ์ COVID-19  ท าให้การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ 
 

MT Srivijaya 1.6-4.1   สรุปผลการ
ด าเนินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 
2563 
 
 
 

 
 

 
5. 

ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
   คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ได้ด าเนินการ
ประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563    ที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
5 ประการ 

1.  จ านวน โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับคุณลักษณะของบัณฑิต อันพึง
ประสงค์กรอบบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่ งชาติ  ไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละ  80        
ของแผนมีผลการประเมิน  ร้อยละ   
100    

 
 
 
 
 
 
 
 
MT Srivijaya 1.6- 5.1รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ 
 

MT Srivijaya 1 . 6-  5 . 2 ผ ล ก า ร
ประเมินไปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

2.  นักศึกษาของคณะฯได้มีการด าเนิน
โครงการโดยใช้กระบวนการ PDCA ใน
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของแผน มีผลการ
ประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 

3.  มีโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการส าหรับ
ศิษย์เก่าอย่างน้อย 1 โครงการ มีผล
การด าเนินงาน จ านวน 1 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 100 

      จากผลการประเมิน ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ   มีการสรุปปัญหาที่
พบแต่ละโครงการ/กิจกรรม น ามาวิเคราะห์
เพ่ือพัฒนาเช่น โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับอันพึงประสงค์กรอบบัณฑิต ไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางเนื่องจาก เนื่องจากในปีการศึกษา 
2563 ได้เกิด ภาวะการแพร่กระจายของเชื้อ 
ไวรั ส  Covid-19 ท า ให้ ไม่ สามารถด า เนิน
กิจกรรมให้ไปตามแผนงานที่วางไว้  
 

 
  

 
 

 
6. 

น าผลการประเมิน ไปปรับปรุ งแผนหรื อ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
   คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ได้มีการด าเนิน
กิจกรรมเสร็จสิ้นจะมีกระบวนการวิเคราะห์  
เพ่ือพัฒนานักศึกษาและปรับปรุงกิจกรรม  
(MT Srivijaya 1.6–6.1) ในครั้งต่อๆ ไปให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ดังตารางที่1)                    

 
 
MT Srivijaya 1.6-6.1  รายงานการ
ป ร ะชุ ม ค ณ ะก ร ร ม ก า รประจ า          
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 
 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6  ข้อ  6 ข้อ 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตารางท่ี 1 ผลติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา   ประจ าปีการศึกษา 2563 

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
ผู้ร่วม

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การ
พัฒนา 

มทร.ศรีวิชัย 

ตัวชี้วดั / ค่าเป้าหมาย 
 ร้อยละ

ความพึง
พอใจ 

ปัญหา/
อุปสรรค ระดับผลผลิต ระดับผลลัพธ ์

1 โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสืบ
สานประเพณ ี
กิจกรรมย่อยที่ 1 
“โครงการประกวดการ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
วัดเพื่อท านุบ ารุง 

5,000 ก.พ.64 50 
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปลูกจิตส านึกและมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ รั ก ษ า
สิ่งแวดล้อม 
- แผนกลยุทธ์ที่ 1 ท านุบ ารุง สืบ
ทอดมรดกวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่
อย่างมีคุณค่า 

นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

96.13 ก า ร เ ดิ น ท า ง
เก็บข้อมูล ท า
ได้ยาก เพราะ
สถ า น ก า รณ์  
COVID-19 

2 โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา 

5,000 มี.ค.64 30 
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาความเป็นเลิศ
และโดดเด่นเฉพาะทางด้านการ
ปฏิบัต ิ
มาตรการ 1 สร้างผู้เรียนให้เป็นนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ 
แผนงานที่5 สร้างแรงบันดาลใจ
และกระบวนการคิดเชิงระบบด้าน
นวัตกรรม 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่
ในระดับมาก 

93.57 การจ ากัด
ผู้เข้าร่วม
โครงการเพราะ
สถานการณ์ 
COVID-19 

3 โครงการอบรมความรู้
ทางด้านภาษอีากร  

3,000 มี.ค.64 30 
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาความเป็นเลิศ
และโดดเด่นเฉพาะทางด้านการ
ปฏิบัต ิ
มาตรการ 1 สร้างผู้เรียนให้เป็นนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ 
แผนงานที่5 สร้างแรงบันดาลใจ
และกระบวนการคิดเชิงระบบด้าน
นวัตกรรม 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่
ในระดับมาก 

93.43 การจัด
โครงการแบบ
ระบบออนไลน์ 
เพราะ
สถานการณ์ 
COVID-19 

4 

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

5,000 มี.ค.64 100 
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปลกูจิตส านกึและมี
ส่วนร่วมในการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม  

นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80  

- ไม่มี 
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ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
ผู้ร่วม

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การ
พัฒนา 

มทร.ศรีวิชัย 

ตัวชี้วดั / ค่าเป้าหมาย 
 ร้อยละ

ความพึง
พอใจ 

ปัญหา/
อุปสรรค ระดับผลผลิต ระดับผลลัพธ ์

- แผนกลยุทธ์ที ่1 ท านุบ ารุง สืบ
ทอดมรดกวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่
อย่างมีคุณค่า 

5 
โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสืบ
สานประเพณ ี
กิจกรรมย่อยที่ 2 
“โครงการร่วมบุญจิต
อาสาพัฒนาวัด” 

3,500 มี.ค.64 20 
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปลกูจิตส านกึและมี
ส่วนร่วมในการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม  
- แผนกลยุทธ์ที ่1 ท านุบ ารุง สืบ
ทอดมรดกวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่
อย่างมีคุณค่า 

นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80  

92.50 ก า ร เ ดิ น ท า ง
เก็บข้อมูล ท า
ได้ยาก เพราะ
สถ า น ก า รณ์  
COVID-19 

6 
โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสืบ
สานประเพณ ี
กิจกรรมย่อยที่ 3 
“โครงการเข้าวัดฟังธรรม 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” 

3,500 มี.ค.64 70 
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปลกูจิตส านกึและมี
ส่วนร่วมในการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม  
- แผนกลยุทธ์ที ่1 ท านุบ ารุง สืบ
ทอดมรดกวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่
อย่างมีคุณค่า 

นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80  

93.77 ก า ร เ ดิ น ท า ง
เก็บข้อมูล ท า
ได้ยาก เพราะ
สถ า น ก า รณ์  
COVID-19 

7 

โครงการกีฬาพื้นบ้านสาน
สัมพันธ ์

20,000 มี.ค.64 200 
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปลกูจิตส านกึและมี
ส่วนร่วมในการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม  
- แผนกลยุทธ์ที ่1 ท านุบ ารุง สืบ
ทอดมรดกวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่
อย่างมีคุณค่า 

นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80  

94.56 ฝนตก 

8 โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา  
 

40,000 พ.ค.64 460 
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาความเป็นเลิศ
และโดดเด่นเฉพาะทางด้านการ
ปฏิบัต ิ
มาตรการ 1 สร้างผู้เรียนให้เป็นนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่
ในระดับมาก 

92.11 -  ก า ร จั ด
โครงการแบบ
ระบบออนไลน์ 
เ พ ร า ะ
สถ า น ก า รณ์  
COVID-19  
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ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
ผู้ร่วม

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การ
พัฒนา 

มทร.ศรีวิชัย 

ตัวชี้วดั / ค่าเป้าหมาย 
 ร้อยละ

ความพึง
พอใจ 

ปัญหา/
อุปสรรค ระดับผลผลิต ระดับผลลัพธ ์

แผนงานที่5 สร้างแรงบันดาลใจ
และกระบวนการคิดเชิงระบบด้าน
นวัตกรรม 
 

-อินเทอร์เน็ตที่ 
นศ.ไม่เสถียร 
-นศ.ไม่เข้าใจ
การใช้
โปรแกรม 
Zoom  
- ก า รควบ คุม 
นศ.ท าได้ยาก 

9 โครงการการพัฒนา
บุคลิกภาพการเข้าสังคม
และการเตรียมความ
พร้อมสู่ตลาดแรงงาน 

5,000 มิ.ย.64 300 
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาการเป็นพลเมือง
โลกของผู้เรียน 
มาตรการ 2 เร่งพัฒนาการใช้ชีวิต
และงานอาชีพ 
แผนงาน 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่
ในระดับมาก 

 

96.66 -  ก า ร จั ด
โครงการแบบ
ระบบออนไลน์ 
เ พ ร า ะ
สถ า น ก า รณ์  
COVID-19  
-อินเทอร์เน็ตที่ 
นศ.ไม่เสถียร 
-นศ.ไม่เข้าใจ
การใช้
โปรแกรม 
Zoom  
- ก า รควบ คุม 
นศ.ท าได้ยาก 

10 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ่ 
  

40,000 มิ.ย.64 480 
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาความเป็นเลิศ
และโดดเด่นเฉพาะทางด้านการ
ปฏิบัต ิ
มาตรการ 1 สร้างผู้เรียนให้เป็นนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ 
แผนงานที่5 สร้างแรงบันดาลใจ
และกระบวนการคิดเชิงระบบด้าน
นวัตกรรม 

นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80 

88.54 -  ก า ร จั ด
โครงการแบบ
ระบบออนไลน์ 
เ พ ร า ะ
สถ า น ก า รณ์  
COVID-19  
-อินเทอร์เน็ตที่ 
นศ.ไม่เสถียร 
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ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
ผู้ร่วม

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การ
พัฒนา 

มทร.ศรีวิชัย 

ตัวชี้วดั / ค่าเป้าหมาย 
 ร้อยละ

ความพึง
พอใจ 

ปัญหา/
อุปสรรค ระดับผลผลิต ระดับผลลัพธ ์

 -นศ.ไม่เข้าใจ
การใช้
โปรแกรม 
Zoom  
- ก า รควบ คุม 
นศ.ท าได้ยาก 

11 โครงการค่ายคุณธรรม 

170,000 ก.ค.64 480 
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาการเป็นพลเมือง
โลกของผู้เรียน 
มาตรการ 2 เร่งพัฒนาการใช้ชีวิต
และงานอาชีพ 
แผนงาน 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่
ในระดับมาก 

- ยกเลิกการจัด
กิ จ ก ร ร ม 
COVID-19 

12 
โครงการพัฒนาระบบ
สืบค้นประวัติศาสตร์วัดใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยใช้เทคโนลีย ี
 คิวอาร์โค้ด 

35,000 ก.ค.64 100 
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปลกูจิตส านกึและมี
ส่วนร่วมในการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม  
- แผนกลยุทธ์ที ่1 ท านุบ ารุง สืบ
ทอดมรดกวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่
อย่างมีคุณค่า 

นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80  

98.86 ก า ร เ ดิ น ท า ง
เก็บข้อมูล ท า
ได้ยาก เพราะ
สถ า น ก า รณ์  
COVID-19 

13 โครงการสร้างสรรค์ขบวน
พาเหรด 
ศรีวิชัย ครั้งที่ 13 

120,000 ส.ค.64 100 
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาการเป็นพลเมือง
โลกของผู้เรียน 
มาตรการ 2 เร่งพัฒนาการใช้ชีวิต
และงานอาชีพ 
แผนงาน 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่
ในระดับมาก 

- เ ลื่ อ นก า รจั ด
กิจกรรมเป็นปี
ก า ร ศึ ก ษ า 
2564 (COVID-
19) 

14 โครงการแข่งขันกีฬาศรี
วิชัยเกมส์  
ครั้งที่ 13 150,000  100 

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาฯ 

กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาการเป็นพลเมือง
โลกของผู้เรียน 
มาตรการ 2 เร่งพัฒนาการใช้ชีวิต
และงานอาชีพ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้

- เล่ือนการจัด
กิจกรรมเป็นปี
การศึกษา 
2564 (COVID-
19) 
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ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
ผู้ร่วม

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การ
พัฒนา 

มทร.ศรีวิชัย 

ตัวชี้วดั / ค่าเป้าหมาย 
 ร้อยละ

ความพึง
พอใจ 

ปัญหา/
อุปสรรค ระดับผลผลิต ระดับผลลัพธ ์

แผนงาน 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ประโยชน์ได้อยู่
ในระดับมาก 

 

15 สัมมนาสโมสรนักศึกษา 53,000 ก.ค.63 40 
สโมสรนักศึกษา 

 

 กลยุทธ์  7 พัฒนาความเป็นเลิศ
และโดดเด่นเฉพาะทางด้านการ
ปฏิบัต ิ
มาตรการ 1 สร้างผู้เรียนให้เป็นนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ 
แผนงาน 2 เตรียมความพร้อม
ผู้เรียนเข้าสู่การทดสอบสมรรถนะ
วิชาชีพขององค์การภายนอก 

นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่
ในระดับมาก 

98.13 -การเดินทาง
ท าให้กิจกรรม
ล่าช้า 
 

16 ไหว้คร ู 2,000 ก.ค.63 350 
สโมสรนักศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปลกูจิตส านกึและมี
ส่วนร่วมในการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม  
- แผนกลยุทธ์ที ่1 ท านุบ ารุง สืบ
ทอดมรดกวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่
อย่างมีคุณค่า       

นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80 

95.57 -ให้เข้า
เฉพาะตัวแทน
นักศึกษา ตาม
มาตรการ
ป้องกันโรค 
COVID-19 

17 ประกวดดาวเดือน 10,000 ก.ค.63 200 
สโมสรนักศึกษา 

 

กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาความเป็นเลิศ
และโดดเด่นเฉพาะทางด้านการ
ปฏิบัต ิ
มาตรการ 1 สร้างผู้เรียนให้เป็นนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ 
แผนงานที่5 สร้างแรงบันดาลใจ
และกระบวนการคิดเชิงระบบด้าน
นวัตกรรม 

นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80 
 

95.13 -ไม่มี 

18 
โครงการถวายเทียน

พรรษา 
5,000 ก.ค.63 50 

สโมสรนักศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปลกูจิตส านกึและมี
ส่วนร่วมในการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม  

นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ 

98.60 -ไม่มี 
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ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
ผู้ร่วม

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การ
พัฒนา 

มทร.ศรีวิชัย 

ตัวชี้วดั / ค่าเป้าหมาย 
 ร้อยละ

ความพึง
พอใจ 

ปัญหา/
อุปสรรค ระดับผลผลิต ระดับผลลัพธ ์

- แผนกลยุทธ์ที ่1 ท านุบ ารุง สืบ
ทอดมรดกวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่
อย่างมีคุณค่า 
           

ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80 

19 
รณรงค์การแต่งกายถูก

ระเบียบและประกวดการ
แต่งกายถกูระเบียบ 

6,000 ส.ค.-ก.ย.63 50 สโมสรนักศึกษา 

กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาความเป็นเลิศ
และโดดเด่นเฉพาะทางด้านการ
ปฏิบัต ิ
มาตรการ 1 สร้างผู้เรียนให้เป็นนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ 
แผนงานที่5 สร้างแรงบันดาลใจ
และกระบวนการคิดเชิงระบบด้าน
นวัตกรรม 
 

นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 

นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80 
 

96.89 -ไม่มี 

20 
ป่าสวยน้ าใส รวมใจ สาน

สัมพันธ ์
5,000 ก.ย.63 50 

สโมสรนักศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปลกูจิตส านกึและมี
ส่วนร่วมในการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม  
- แผนกลยุทธ์ที ่1 ท านุบ ารุง สืบ
ทอดมรดกวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่
อย่างมีคุณค่า 
- แผนกลยุทธ์ที ่2 อนุรัก ษ์พัฒนา
และสร้างคุณค่า 

ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการเกิดการ
ปรับตัวในการ
ด าเนินงานร่วมกับ
ผู้อื่นและมีคุณธรรม
จริยธรรม 

นักศึกษาเกิด
การปรับตัวใน
การด าเนินงาน
ร่วมกับผู้อื่นและ
มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้จกั
ช่วยเหลือผู้อื่น 

96.13 -ไม่มี 

21 วัดสวยดว้ยมือเรา 5,000 ก.ย.63 50 สโมสรนักศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปลกูจิตส านกึและมี
ส่วนร่วมในการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม  
- แผนกลยุทธ์ที ่1 ท านุบ ารุง สืบ
ทอดมรดกวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่
อย่างมีคุณค่า 

ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการเกิดการ
ปรับตัวในการ
ด าเนินงานร่วมกับ
ผู้อื่นและมีคุณธรรม
จริยธรรม 

นักศึกษาเกิด
การปรับตัวใน
การด าเนินงาน
ร่วมกับผู้อื่นและ
มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้จกั
ช่วยเหลือผู้อื่น 

95.51 -ไม่มี 
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ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
ผู้ร่วม

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การ
พัฒนา 

มทร.ศรีวิชัย 

ตัวชี้วดั / ค่าเป้าหมาย 
 ร้อยละ

ความพึง
พอใจ 

ปัญหา/
อุปสรรค ระดับผลผลิต ระดับผลลัพธ ์

- แผนกลยุทธ์ที ่2 อนุรัก ษ์พัฒนา
และสร้างคุณค่า 

22 
โครงการ MT ร่วมใจ
พัฒนามหาลยัเพื่อพ่อ 

ไม่ใช้ ต.ค63 500 สโมสรนักศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปลกูจิตส านกึและมี
ส่วนร่วมในการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม  
- แผนกลยุทธ์ที ่1 ท านุบ ารุง สืบ
ทอดมรดกวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่
อย่างมีคุณค่า 
- แผนกลยุทธ์ที ่2 อนุรักษ์พัฒนา
และสร้างคุณค่า 

ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการเกิดการ
ปรับตัวในการ
ด าเนินงานร่วมกับ
ผู้อื่นและมีคุณธรรม
จริยธรรม 

นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80 
 

98.29 -นักศึกษาเขา้
ร่วมเกินเป้าท า
ให้อุปกรณ์ไม่
เพียงพอ 

23 
ค่าย MT อบรมการเป็น

พลเมืองด ี
66,000 พ.ย.63 500 สโมสรนักศึกษา 

กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาการเป็นพลเมือง
โลกของผู้เรียน 
มาตรการ 2 เร่งพัฒนาการใช้ชีวิต
และงานอาชีพ 
แผนงาน 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่
ในระดับมาก 

91.22 -ไม่มี 

24 โครงการปลูกป่าชายเลน 15,000 ธ.ค.63 40 สโมสรนักศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปลกูจิตส านกึและมี
ส่วนร่วมในการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม  
- แผนกลยุทธ์ที ่1 ท านุบ ารุง สืบ
ทอดมรดกวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่
อย่างมีคุณค่า 
- แผนกลยุทธ์ที ่2 อนุรักษ์พัฒนา
และสร้างคุณค่า 

ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการเกิดการ
ปรับตัวในการ
ด าเนินงานร่วมกับ
ผู้อื่นและมีคุณธรรม
จริยธรรม 

นักศึกษาเกิด
การปรับตัวใน
การด าเนินงาน
ร่วมกับผู้อื่นและ
มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้จกั
ช่วยเหลือผู้อื่น 

- ยกเลิกกจิกรรม 
(COVID-19) 

25 โครงการแข่งขันกีฬาROV 
MT E-Sport 

10,000 

ธ.ค.63 

100 

สโมสรนักศึกษา กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาการเป็นพลเมือง
โลกของผู้เรียน 
มาตรการ 2 เร่งพัฒนาการใช้ชีวิต
และงานอาชีพ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้

- ยกเลิกกจิกรรม 
(COVID-19) 
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ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
ผู้ร่วม

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การ
พัฒนา 

มทร.ศรีวิชัย 

ตัวชี้วดั / ค่าเป้าหมาย 
 ร้อยละ

ความพึง
พอใจ 

ปัญหา/
อุปสรรค ระดับผลผลิต ระดับผลลัพธ ์

แผนงาน 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ประโยชน์ได้อยู่
ในระดับมาก 

26 
โครงการการพัฒนา

บุคลิกภาพ 
 

5,000 ธ.ค.63 50 สาขาการจัดการ 

กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาการเป็นพลเมือง
โลกของผู้เรียน 
มาตรการ 2 เร่งพัฒนาการใช้ชีวิต
และงานอาชีพ 
แผนงาน 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่
ในระดับมาก 

- ยกเลิกกจิกรรม 
(COVID-19) 

27 
เตรียมความพร้อมร้อง

เพลงมหาวิทยาลัย 
10,000 ธ.ค.63 500 สโมสรนักศึกษา 

กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาการเป็นพลเมือง
โลกของผู้เรียน 
มาตรการ 2 เร่งพัฒนาการใช้ชีวิต
และงานอาชีพ 
แผนงาน 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่
ในระดับมาก 

- ยกเลิกกจิกรรม 
(COVID-19) 

28 สายโยงสัมพันธ ์ 110,000 ธ.ค.63 360 สโมสรนักศึกษา 

กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาการเป็นพลเมือง
โลกของผู้เรียน 
มาตรการ 2 เร่งพัฒนาการใช้ชีวิต
และงานอาชีพ 
แผนงาน 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่
ในระดับมาก 

- ยกเลิกกจิกรรม 
(COVID-19) 

29 
โครงการเก็บขยะริม

ชายหาดสระบัว 
3,000 ม.ค.64 60 

ชมรมสาขา
ระบบสาระ

สนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปลกูจิตส านกึและมี
ส่วนร่วมในการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม  
- แผนกลยุทธ์ที ่1 ท านุบ ารุง สืบ
ทอดมรดกวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่
อย่างมีคุณค่า 
- แผนกลยุทธ์ที ่2 อนุรักษ์พัฒนา
และสร้างคุณค่า 
 

ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการเกิดการ
ปรับตัวในการ
ด าเนินงานร่วมกับ
ผู้อื่นและมีคุณธรรม
จริยธรรม 

นักศึกษาเกิด
การปรับตัวใน
การด าเนินงาน
ร่วมกับผู้อื่นและ
มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้จกั
ช่วยเหลือผู้อื่น 

- ยกเลิกกจิกรรม 
(COVID-19) 
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ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
ผู้ร่วม

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การ
พัฒนา 

มทร.ศรีวิชัย 

ตัวชี้วดั / ค่าเป้าหมาย 
 ร้อยละ

ความพึง
พอใจ 

ปัญหา/
อุปสรรค ระดับผลผลิต ระดับผลลัพธ ์

30 
โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อ

การเรียนรู้ 
3,500 ม.ค.64 75 

สาขาสาระ
สนเทศ 

กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาการเป็นพลเมือง
โลกของผู้เรียน 
มาตรการ 2 เร่งพัฒนาการใช้ชีวิต
และงานอาชีพ 
แผนงาน 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 
 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่
ในระดับมาก 

 

- ยกเลิกกจิกรรม 
(COVID-19) 

31 
โครงการโลจิสติกส์สายใย

พัฒนา 
4,500 ม.ค.64 85 สาขาโลจิสตกิส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปลกูจิตส านกึและมี
ส่วนร่วมในการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม  
- แผนกลยุทธ์ที ่1 ท านุบ ารุง สืบ
ทอดมรดกวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่
อย่างมีคุณค่า 
- แผนกลยุทธ์ที ่2 อนุรักษ์พัฒนา
และสร้างคุณค่า 

ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการเกิดการ
ปรับตัวในการ
ด าเนินงานร่วมกับ
ผู้อื่นและมีคุณธรรม
จริยธรรม 

นักศึกษาเกิด
การปรับตัวใน
การด าเนินงาน
ร่วมกับผู้อื่นและ
มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้จกั
ช่วยเหลือผู้อื่น 

- ยกเลิกกจิกรรม 
(COVID-19) 

32 
โครงการการอบรมการ

ด าเนินธุรกิจบนการตลาด
ดิจิทัล 

5,000 ม.ค.64 50 สาขาการตลาด 

กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาการเป็นพลเมือง
โลกของผู้เรียน 
มาตรการ 2 เร่งพัฒนาการใช้ชีวิต
และงานอาชีพ 
แผนงาน 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่
ในระดับมาก 

- ยกเลิกกจิกรรม 
(COVID-19) 

33 
โครงการอบรมสาระน่ารู้

ส าหรับภาษีธุรกจิ E- 
Commerce 

5,000 ม.ค.64 50 สาขาการบัญช ี

กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาการเป็นพลเมือง
โลกของผู้เรียน 
มาตรการ 2 เร่งพัฒนาการใช้ชีวิต
และงานอาชีพ 
แผนงาน 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่
ในระดับมาก 

 

- ยกเลิกกจิกรรม 
(COVID-19) 
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ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
ผู้ร่วม

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การ
พัฒนา 

มทร.ศรีวิชัย 

ตัวชี้วดั / ค่าเป้าหมาย 
 ร้อยละ

ความพึง
พอใจ 

ปัญหา/
อุปสรรค ระดับผลผลิต ระดับผลลัพธ ์

34 โครงการเข้าวัดพัฒนาจิต 20,000 ม.ค.64 50 
สโมสรนักศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปลกูจิตส านกึและมี
ส่วนร่วมในการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม  
- แผนกลยุทธ์ที ่1 ท านุบ ารุง สืบ
ทอดมรดกวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่
อย่างมีคุณค่า 
- แผนกลยุทธ์ที ่2 อนุรักษ์พัฒนา
และสร้างคุณค่า 

ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการเกิดการ
ปรับตัวในการ
ด าเนินงานร่วมกับ
ผู้อื่นและมีคุณธรรม
จริยธรรม 

นักศึกษาเกิด
การปรับตัวใน
การด าเนินงาน
ร่วมกับผู้อื่นและ
มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้จกั
ช่วยเหลือผู้อื่น 

- ยกเลิกกจิกรรม 
(COVID-19) 

35 
การแข่งขันกีฬา MT 

สัมพันธ ์
35,000 ม.ค.64 250 สโมสรนักศึกษา 

กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาการเป็นพลเมือง
โลกของผู้เรียน 
มาตรการ 2 เร่งพัฒนาการใช้ชีวิต
และงานอาชีพ 
แผนงาน 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่
ในระดับมาก 

- ยกเลิกกจิกรรม 
(COVID-19) 

36 วันเด็กแห่งชาต ิ 10,000 ม.ค.64 50 
สโมสรนักศึกษา 

 

กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาการเป็นพลเมือง
โลกของผู้เรียน 
มาตรการ 2 เร่งพัฒนาการใช้ชีวิต
และงานอาชีพ 
แผนงาน 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่
ในระดับมาก 

- ยกเลิกกจิกรรม 
(COVID-19) 

37 
โครงการร่วมใจสายใย

บัญชี 
2,500 ม.ค.64 50 ชมรมสาขาบัญช ี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปลกูจิตส านกึและมี
ส่วนร่วมในการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม  
- แผนกลยุทธ์ที ่1 ท านุบ ารุง สืบ
ทอดมรดกวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่
อย่างมีคุณค่า 
- แผนกลยุทธ์ที ่2 อนุรักษ์พัฒนา
และสร้างคุณค่า 

ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการเกิดการ
ปรับตัวในการ
ด าเนินงานร่วมกับ
ผู้อื่นและมีคุณธรรม
จริยธรรม 

นักศึกษาเกิด
การปรับตัวใน
การด าเนินงาน
ร่วมกับผู้อื่นและ
มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้จกั
ช่วยเหลือผู้อื่น 

- ยกเลิกกจิกรรม 
(COVID-19) 
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ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
ผู้ร่วม

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การ
พัฒนา 

มทร.ศรีวิชัย 

ตัวชี้วดั / ค่าเป้าหมาย 
 ร้อยละ

ความพึง
พอใจ 

ปัญหา/
อุปสรรค ระดับผลผลิต ระดับผลลัพธ ์

38 
โครงการถนนสะอาด หาด

ทรายสวย 
4,000 ม.ค.64 80 

ชมรมสาขาการ
จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปลกูจิตส านกึและมี
ส่วนร่วมในการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม  
- แผนกลยุทธ์ที ่1 ท านุบ ารุง สืบ
ทอดมรดกวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่
อย่างมีคุณค่า 
- แผนกลยุทธ์ที ่2 อนุรักษ์พัฒนา
และสร้างคุณค่า 

ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการเกิดการ
ปรับตัวในการ
ด าเนินงานร่วมกับ
ผู้อื่นและมีคุณธรรม
จริยธรรม 

นักศึกษาเกิด
การปรับตัวใน
การด าเนินงาน
ร่วมกับผู้อื่นและ
มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้จกั
ช่วยเหลือผู้อื่น 

- ยกเลิกกจิกรรม 
(COVID-19) 

39 
อบรมการปฐมพยาบาล

เบื้องต้น 
4,000 ม.ค.64 50 

สโมสรนักศึกษา 
 

กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาการเป็นพลเมือง
โลกของผู้เรียน 
มาตรการ 2 เร่งพัฒนาการใช้ชีวิต
และงานอาชีพ 
แผนงาน 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่
ในระดับมาก 

 

- ยกเลิกกจิกรรม 
(COVID-19) 

40 
โครงการMarketing จิต

อาสา 
2,500 ก.พ.64 50 

ชมรมสาขา
การตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปลกูจิตส านกึและมี
ส่วนร่วมในการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม  
- แผนกลยุทธ์ที ่1 ท านุบ ารุง สืบ
ทอดมรดกวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่
อย่างมีคุณค่า 
- แผนกลยุทธ์ที ่2 อนุรักษ์พัฒนา
และสร้างคุณค่า 

ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการเกิดการ
ปรับตัวในการ
ด าเนินงานร่วมกับ
ผู้อื่นและมีคุณธรรม
จริยธรรม 

นักศึกษาเกิด
การปรับตัวใน
การด าเนินงาน
ร่วมกับผู้อื่นและ
มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้จกั
ช่วยเหลือผู้อื่น 

- ยกเลิกกจิกรรม 
(COVID-19) 

41 ค่าย MT smart Campus 9,000 ก.พ.64 50 สโมสรนักศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปลกูจิตส านกึและมี
ส่วนร่วมในการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม  

ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการเกิดการ
ปรับตัวในการ
ด าเนินงานร่วมกับ

นักศึกษาเกิด
การปรับตัวใน
การด าเนินงาน
ร่วมกับผู้อื่นและ
มีคุณธรรม

- ยกเลิกกจิกรรม 
(COVID-19) 
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ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 
ผู้ร่วม

โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การ
พัฒนา 

มทร.ศรีวิชัย 

ตัวชี้วดั / ค่าเป้าหมาย 
 ร้อยละ

ความพึง
พอใจ 

ปัญหา/
อุปสรรค ระดับผลผลิต ระดับผลลัพธ ์

- แผนกลยุทธ์ที ่1 ท านุบ ารุง สืบ
ทอดมรดกวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่
อย่างมีคุณค่า 
- แผนกลยุทธ์ที ่2 อนุรักษ์พัฒนา
และสร้างคุณค่า 

ผู้อื่นและมีคุณธรรม
จริยธรรม 

จริยธรรม รู้จกั
ช่วยเหลือผู้อื่น 

42 แข่งขันฟุตบอล 4 คน 10,000 ก.พ.64 40 
สโมสรนักศึกษา 

 

กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาการเป็นพลเมือง
โลกของผู้เรียน 
มาตรการ 2 เร่งพัฒนาการใช้ชีวิต
และงานอาชีพ 
แผนงาน 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้อยู่
ในระดับมาก 

- ยกเลิกกจิกรรม 
(COVID-19) 

43 
เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา 

 
5,000 ก.พ.64 500 

สโมสรนักศึกษา 
 

กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาการเป็นพลเมือง
โลกของผู้เรียน 
มาตรการ 2 เร่งพัฒนาการใช้ชีวิต
และงานอาชีพ 
แผนงาน 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 

นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80 

93.76 -ไม่มี 

44 MT สานสายใยรักพี่น้อง 25,000 ก.พ.64 100 
สโมสรนักศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปลกูจิตส านกึและมี
ส่วนร่วมในการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และรักษา
สิ่งแวดล้อม  
- แผนกลยุทธ์ที ่1 ท านุบ ารุง สืบ
ทอดมรดกวัฒนธรรมให้ด ารงอยู่
อย่างมีคุณค่า 
- แผนกลยุทธ์ที ่2 อนุรักษ์พัฒนา
และสร้างคุณค่า 

ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาที่เข้ารว่ม
โครงการเกิดการ
ปรับตัวในการ
ด าเนินงานร่วมกับ
ผู้อื่นและมีคุณธรรม
จริยธรรม 

นักศึกษาเกิด
การปรับตัวใน
การด าเนินงาน
ร่วมกับผู้อื่นและ
มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้จกั
ช่วยเหลือผู้อื่น 

- ยกเลิกกจิกรรม 
(COVID-19) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 : ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

  2. นางสาวสารภี  ทองศรีแก้ว     ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :    
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีศักยภาพและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม จึงสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสน านวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสู่
การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม เพ่ือท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี 1.7-1 จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
ผลการค านวณ 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ 
จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 14.00 
จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนทั้งหมด            8.00 
ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 100 
 

 

เกณฑ์การประเมิน :  

 เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 ค่าร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
     คะแนนที่ได้  =  
 
 

ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม  
  ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม  x 100 
                     จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนทั้งหมด 
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แทนค่า 
1. จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม   14 
2. จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนทั้งหมด 8 
3. ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 100 
4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้  (3) / 20) 5.00 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5.00 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ100 ร้อยละ 100 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

เอกสารหลักฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

MT Srivijaya 1.7-1-1 หนังสือรับรองนวัตกรรมนักศึกษา ส าหรับนวัตกรรมนักศึกษาตามข้อมูลผลงาน
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ชื่อผลงาน นวัตกรรมสื่อการสอนนิทานพูดได้
ด้วยเทคโนโลยี QR Code 

MT Srivijaya 1.7-1-2 หนังสือรับรองนวัตกรรมนักศึกษา ส าหรับนวัตกรรมนักศึกษาตามข้อมูลผลงาน
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ชื่อผลงาน การพัฒนาแอพพลิเคชั่นส าหรับการ
จองแพคเกจดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุกรณีศึกษาโรงเรียนทุ่งสงเซ็นเตอร์การ
บริบาล 

MT Srivijaya 1.7-1-3 
 

หนังสือรับรองนวัตกรรมนักศึกษา ส าหรับนวัตกรรมนักศึกษาตามข้อมูลผลงาน
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ชื่อผลงาน แผนที่อัจฉริยะเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

MT Srivijaya 1.7-1-4 รางวัล Very Good Paper Awards  ระบบให้บริการดูแลผู้สูงอายุ กรณีศึกษา
โรงเรียนทุ่งสงเซ็นเตอร์การบริบาลนักศึกษา : นายทวีศักดิ์   ราษฎร ,             
นายปิยวัฒน์  สุทธิปัญญา อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์เบนจามิน   ชนะคช ,  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก  โภคสวัสดิ์ 

MT Srivijaya 1.7-1-5 รางวัล Very Good Paper Awards   
การพัฒนาเว็บไซต์เส้นทางการท่องเที่ยวจากอ าเภอเมืองสู่อ าเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราชเพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นักศึกษา : นางสาวธิดารัตน์  ไชยรักษ์, นางสาวรัชนีกร  ทองหวาน 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชากร  คงยะฤทธิ์,อาจารย์ปิยะพงศ์   
เสนานุช, อาจารย์ธิรนันท์ วัฒน์โยธิน 

MT Srivijaya 1.7-1-6 รางวัล Very Good Paper Awards  ระบบจัดเก็บปริมาณการใช้น้ าประปา
อัตโนมัติส าหรับหอพักด้วยเทคโนโลยี IOTนักศึกษา : นายขจรพงศ์  มีแสง 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์พรประเสริฐ  ทิพย์เสวต 
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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
MT Srivijaya 1.7-1-7 รางวัล Very Good Paper Awards   

การพัฒนาระบบเส้นทางการท่องเที่ยวโบราณสถานในอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
นักศึกษา : นางสาวกษมล  โอคง, นางสาวชลดา เหมทานนท์, นางสาววนิดา  
ร่าเสน 
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์เสาวลักษณ์  บุญรอด, อาจารย์จันทิรา ภูมา, 
อาจารย์อภิชัย จันทร์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัฒน์  เลศิไกร 

MT Srivijaya 1.7-1-8 รางวัล Very Good Paper Awards  การพัฒนาระบบการจ าหน่ายหมูย่าง
เมืองตรัง ออนไลน์  ร้านเจ๊แจ็ด 
นักศึกษา : นางสาวมุกดา  เมืองศรีนุ่น, นางสาวสุภาวรรณ  แสงอุทัย 
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ปิยะพงศ์  เสนานุช, อาจารย์เสาวลักษณ์  บุญรอด, 
อาจารย์จันทิรา  ภูมา, อาจารย์อภิชัย  จันทร์อุดม 

MT Srivijaya 1.7-1-9 รางวัล Good Paper Awards 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นเพ่ือการท่องเที่ยว “อ าเภอร่อนพิบูลย์” เพ่ือ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
นักศึกษา : นางสาววรารัตน์ ประสิทธิ์, นางสาวนิภาพร น าพ่วง 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชากร คงยะฤทธิ์ , อาจารย์อภิชัย 
จันทร์อุดม,อาจารย์ธิรนันท์ วัฒนโยธิน 

MT Srivijaya 1.7-1-10 รางวัล  Good Paper Awards 
การพัฒนาการตลาดดิจิทัลด้วยเว็บไซต์ (Wabsite) และแชทบอทเฟซบุ๊กแฟน
เพจ (Chatbot Facebook Fan Page) ส านักงานเคหะจังหวัด
นครศรีธรรมราช การเคหะแห่งชาติ 
นักศึกษา : นางสาวภานุมาส  ชัยโชติ, นางสาวน้ าทิพย์  เขียวจันทร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชากร  คงยะฤทธิ์, อาจารย์ปิยะพงศ์    
เสนานุช, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กรกนก  โภคสวัสดิ์, อาจารย์ธิรนันท์  วัฒนโยธิน 

MT Srivijaya 1.7-1-11 รางวัล  Good Paper Awards 
การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวตลาดริมน้ าเมืองลิกอร์ 
นักศึกษา : นางสาวพีรพร  ขุนพิบูล, นางสาวเกสรินทร์  กลับกลาย 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ปิยะพงศ์  เสนานุช, อาจารย์อภิชัย  จันทร์อุดม, 
อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญรอด,ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชากร  คงยะฤทธิ์ 

MT Srivijaya 1.7-1-12 รางวัล  Good Paper Awards 
การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหลาดสวนปัณ 
นักศึกษา : นางสาวโสรญา เภามี  นางสาวปิยะดา  ขุนพิบูรณ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ปิยะพงศ์  เสนานุช, อาจารย์อภิชัย  จันทร์อุดม ,
อาจารย์เสาวลักษณ์  บุญรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชากร  คงยะฤทธิ์ 
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หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
MT Srivijaya 1.7-1-13 รางวัล  Good Paper Awardsการพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ประมูลป้าย

ทะเบียนเลขสวย ส านักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นักศึกษา : นางสาวนภัสสร  พานชัย 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จันทิรา  ภูมา, อาจารย์อภิชัย  จันทร์อุดม, อาจารย์
กัลยาณี  ทองเลี่ยมนาค 

MT Srivijaya 1.7-1-14 รางวัล  Good Paper Awards 
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์จ าหน่ายสินค้าวัฒนธรรมท้องถิ่น "หลาดหน้า
พระธาตุ" จ.นครศรีธรรมราช 
นักศึกษา : นางสาวอินทิรา  สุลักษณ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญรอด, อาจารย์จันทิรา  ภูมา, 
อาจารย์อภิชัย จันทร์อุดม, อาจารย์ปิยะพงศ์  เสนานุช 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8 : ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสุธิกาญจน์    แก้วคงบุญ   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ที่ก ากับตัวบ่งชี้  

  2. นางสาวมรรษณยี์  สวัสดี       ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :    

ตารางท่ี 1.8-1 จ านวนผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ผลการค านวณ 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ 
จ านวนผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 23 
จ านวนผู้สอนที่เข้าสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษทั้งหมด 36 
ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 63.88 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

โดยการแปลงค่าร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5 
 ค่าร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =  

 

 

 

 

จ านวนผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด x 100 
                   จ านวนผู้สอนที่เข้าสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษทั้งหมด 

ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
  ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 
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แทนค่า 
1. จ านวนผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 23 
2. จ านวนผู้สอนที่เข้าสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษทั้งหมด 36 
3. ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 63.88 
4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้   (3) / 20) 3.19 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ากับ 3.19 
        การค านวน   
          =    23  x 100       =   ร้อยละ 63.88  คิดเป็นคะแนน   23  =   3.19  
               36                                                             36 
        ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
เอกสารหลักฐาน : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 20  ร้อยละ 63.88 3.19  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
MT Srivijaya 1.8-1.1 หนังสือส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ศรีวิชัย ที่ ศธ 

0584.13/1415 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง รายงานการเข้าใช้โปรแกรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง SPEEXX ประจ าเดือนสิงหาคม เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ 
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มาตรฐานที่ 2  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
เกณฑ์การประเมิน:  6  ข้อ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน: 

การ 
ด าเนินการ 

ท าเครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 

1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
     งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยี
การจัดการ  ได้มีการจัดท าระบบสารสนเทศ
ทางการวิจัย เกี่ยวกับฐานข้อมูลงานวิจัยของ
คณะฯ (MT Srivijaya 2.1-1.1) เ พ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ของการรายงานผลและการสืบค้น
ข้อมูลทั้ งทางด้ านงบประมาณและจ านวน
โครงการวิจัยในแต่ละปีงบประมาณ  นอกจากนี้ 
          คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ยังมีระบบ
สารสนเทศที่ใช้ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาใน
ส่วนของระบบสารสนเทศงานวิจัย (ระบบ RISS) 

 
 
 
MT Srivijaya 2.1-1.1  ระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยคณะฯ
http://mgttech.rmutsv.ac.th  
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบ :  1. อาจารย์สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ       รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   

  3. นางสาวปิยภรณ์      คงศรีทอง       ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :     
      สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน
ที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
สถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
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การ 
ด าเนินการ 

ท าเครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

(MT Srivijaya 2.1-1.2, MT Srivijaya 2.1-1.3)ท่ี
มีการบริหารจัดการในด้านของการวิจัย ตั้งแต่ 
การจัดท าวิจัยไปจนถึงการน าไปใช้ประโยชน์และ
การตีพิมพ์เผยแพร่เป็นระบบที่ควบคุมผล  การ
ด าเนินงานวิจัยทั้งที่เป็นแหล่งทุนภายใน และ
ภายนอกหน่วยงาน 
 

MT Srivijaya 2.1-1.2  ระบบ
สารสนเทศงานวิจัย 
http://rdi.rmutsv.ac.th /riss  
 

MT Srivijaya 2.1-1.3 เว็บไซต์ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้           
   คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีได้มีการสนับสนุน
ด้านการวิจัยดังนี้ 
       -  ห้ องปฏิบัติ การหรือห้องปฏิบั ติ ง าน
สร้างสรรค์  หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ผลการด าเนินงานคณะฯมีห้อง
สืบค้นงานวิจัยของคณะฯ (MT Srivijaya 2.1-
2.1) เพ่ือใช้ในการค้นคว้าข้อมูลเช่น คอมพิวเตอร์ 
และตัวอย่ างงานวิจัยที่ ด า เนินการเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้วที่ช่วยในการสืบค้น นอกจากนั้นรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยได้ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยแก่นักวิจัยอีกด้วย 
     - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ผลการด าเนินงาน 
นอกเหนือจากห้องสืบค้นงานวิจัยของคณะฯแล้ว
ยังมีห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไว้เพ่ือใช้
ในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย เช่น หนังสือ
คอมพิวเตอร์  และนิตยสารต่างๆ  เป็นต้น   
     -  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ 
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ผ ล                  
การด าเนินงาน  คณะฯ มีระบบเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ท า วิ จั ย                   

 
 
MT Srivijaya 2 . 1 - 2 . 1  ภ าพถ่ า ย
ห้องสมุดแหล่งค้นข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยฯ 
 

MT Srivijaya 2.1-2.2  เว็บไซต์ของ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  
http://mgttech.rmutsv.ac.th 
 

MT Srivijaya 2.1-2.3  เว็บไซต์ของ
ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า 
http://rdi.rmutsv.ac.th/ 
 

MT Srivijaya 2.1-2.4  สมุดบันทึก
การยืม-คืน เอกสารงานวิจัย ฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยี
การจัดการ 
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การ 
ด าเนินการ 

ท าเครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

เช่น เว็บไซต์ของ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
http://mgttech.rmutsv.ac.th  (MT Srivijaya 
2.1-2.2) เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
http://rdi.rmutsv.ac.th/  (MT Srivijaya 2.1-
2.3) ในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
รวมไปถึงการเข้าใช้ระบบ NRMS, และมีบันทึก
การยืม-คืน เอกสารงานวิจัย เพ่ือให้นักวิจัยได้น า
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (MT Srivijaya 2.1-2.4)  
     -กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor)  ผลการด า เนินงานคณะฯมี การ
ส่งเสริมให้นักวิจัยไปน าเสนอผลงานวิจัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
 

 

3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
        คณะเทคโนโลยีการจัดการ   ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากมหาวิยาลั ยฯ  (MT 
Srivijaya 2.1-3.1)  เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการสร้างฐานองค์ความรู้ที่มีคุณค่า
และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และชุมชน
โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 
     -  มีการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
ฯโดยใช้เงินงบประมาณทุน ววน. ปีงบประมาณ 
2564 จ านวนเงิน 330,000  บาท งบประมาณ
เงินรายได้ จ านวนเงิน 585,000 บาท ทุนวิจัย 
สป.อว. 288,640 บาท ทุนวิจัย Flagship (บพท.) 
รวม 2 ,248,000 บาท ซึ่ งจ าแนกตามกลุ่ม
สาขาวิชา  ดังนี้  
 
 

 
 
 
 
MT Srivijaya 2.1-3 .1   เอกสาร
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 

MT Srivijaya 2.1-3.2  เอกสารสรุป
ทุนวิจัยภายนอก ปี2564  คณะ
เทคโนโลยีการจัดการ 
 

MTSrivijaya2 . 1 - 3 . 3   ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัยฯว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ.2552 
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การ 
ด าเนินการ 

ท าเครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       งบประมาณทุน ววน.  จ านวน 1 โครงการ 
เป็นจ านวนเงิน  330,000 บาท 
      งบประมาณเงินรายได้  จ านวน 14 โครงการ 
เป็นจ านวนเงิน 470,000 บาท  
     งบประมาณ Flagship จ านวน 4 โครงการ 
เป็นจ านวนเงินร่วม 1,995,000 บาท  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      งบประมาณทุนววน. จ านวน  - โครงการ 
เป็นจ านวนเงิน - บาท  
     งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 2 โครงการ 
เป็นจ านวนเงิน 115,000 บาท      
        งบประมาณ Flagship จ านวน 1 โครงการ 
เป็นจ านวนเงิน 253,000 บาท  
       -  ด า เ นิ น ก า ร วิ จั ย ภ า ย ใ ต้ ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัยฯว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือ
การวิจัย พ.ศ.2552 

MTSrivijaya2 . 1 - 3 . 4   ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัยฯว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ.2559 
(ฉบับที่ 2) 

 
 

4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
      คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีการจัดตั้ ง
กองทุ นส่ ง เ ส ริ มและ พัฒนา งานวิ จั ย  โ ดย
ด าเนินงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯว่าด้วย
กองทุนส่ ง เสริ มและพัฒนางานวิ จั ย  พ .ศ .
2559(MT Srivijaya 2.1-4.1)ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์ในคณะให้มีการน าเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งระดับชาติ และนานาชาติโดยน า
เนินงานภายในระเบียบและประกาศที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

MTSrivijaya2. 1 - 4. 1   ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัยฯว่าด้วยกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย พ.ศ.2559 
 

MTSrivijaya2. 1 - 4. 2  ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยฯเรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนั บ สนุ นบุ ค ล าก ร ไป น า เ ส น อ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ พ.ศ. 
2559 
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MTSrivijaya2. 1 - 4. 3   ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัยฯว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนเพ่ือการวิจัย ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2559 
 

MTSrivijaya2. 1 - 4. 4   ป ร ะก า ศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนค่าตอบแทนการตี พิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ. 
2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดีเด่น 
      คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ได้มีการสร้าง
ขวัญก าลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่   
ดีเด่นทั้งในเรื่องของการด าเนินงานเสร็จตรงเวลา 
มีการน าผลงานวิจัยไปตี พิมพ์ เผยแพร่ทั้ ง ใน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติที่ได้รับรางวัล 

 
 
 
 
MTSrivijaya2 . 1 - 5 . 1   ป ร ะก า ศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุน
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ 
 

MT Srivijaya 2.1-5.2   ร่างระเบียบ
ว่าด้วยการสร้างขวัญและก าลังใจ
ต ล อ ด จ น ย ก ย่ อ ง นั ก วิ จั ย ที่ มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
       คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีการด าเนินการ
จัดท าระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ที่น า ไปใช้
ประโยชน์โดยด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ
ตามระเบียบว่าด้วยการด าเนินด้านสิทธิบัตรหรื

 
 
 
MTSrivijaya2 . 1 - 6 . 1    ร ะ เบี ยบ
มหาวิทยาลัยฯว่าด้วย การด าเนินการ
ด้านสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอันเกิด
จากการประดิษฐ์ 
 

MT Srivijaya 2.1-6.2   แนวปฏิบัติ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
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ด าเนินการ 

ท าเครื่องหมาย
หน้าข้อที่
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ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

อนุ สิ ทธิ บั ต ร อัน เกิ ดจากการประดิษฐ์ ( MT 
Srivijaya 2.1-6.1)  
      และได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานเข้ารับการอบรมด้านการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
ร่วมกับหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
      นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ได้มีแนวปฏิบัติทรัพย์สินทางปัญญา 
(MT Srivijaya 2 . 1 - 6 . 2 )  เ พ่ื อ ให้ นั ก วิ จั ย ไ ด้
ท าการศึกษาถึงการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย 
     และได้มีนักวิจัยในหน่วยงานได้ผ่านการยืน
ขอลิขสิทธิ์ ผลงานวิจัย จ านวน 1 ผลงาน คือ 
งานวิจัยเรื่อง ระบบฐานข้อมูลพันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง
ในภาคใต้ของประเทศไทย โดยมี ดร.กัลยาณี ทอง
เลี่ยมนาค เป็นหัวหน้าผลงานวิจัยดังกล่าว  

 

MT Srivijaya 2 . 1 -6 . 3    หนั งสื อ
แ ส ด ง ก า ร แ จ้ ง ข้ อ มู ล ลิ ข สิ ท ธิ์            
เลขค าขอที่ 386645 (ดร.กัลยาณี 
ทองเลี่ยมนาค) 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6  ข้อ 6    ข้อ   5.00   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 
        โดยในปีการศึกษา 2563  มีนักวิจัยของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับ 
การจดอนุสิทธิบัตร จ านวน   1   ผลงาน และผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ที่   อยู่ระหว่างการยื่นขอจด 
อนุสิทธิบัตร จ านวน     ผลงาน โดยรายละเอียดดังนี้  
 

หน่วยงาน 
จ านวนผลงานการจดอนุสิทธิบัตร(เรื่อง) 

ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
อยู่ระหว่างการยื่น 
ขอจดอนุสิทธิบัตร  

คณะเทคโนโลยีการจัดการ  1 - 
รวม 1 - 
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ชื่อผลงาน 

ประเภทผลงาน/เจ้าของผลงาน 
จดสิทธิบัตรและอนสุิทธิบัตร

(ได้รับการจดแล้ว) 
ผลงาน
วิจัย
() 

สิ่งประดิษฐ ์
() 

งาน
สร้างสรรค์ 

() 

ชื่อเจ้าของผลงาน เลข
สิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร 
(เลข 5 
หลัก) 

วัน/เดือน/ป ี
รับสิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร 

ระบบฐานข้อมูล
พันธุ์ข้าวพื้นเมือง
ใ น ภ า ค ใ ต้ ข อ ง
ประเทศไทย 

   

ดร.กัลยาณี ทองเลีย่มนาค 386645 7 ต.ค. 2563 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า  (ปีงบประมาณ) 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 2564 
ผู้รับผิดชอบ : 1. อาจารย์สุธิกาญจน์   แก้วคงบุญ       รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

  2. นางสาวปิยภรณ์     คงศรีทอง         ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรร
เงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน  

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย  

มทร.ศรีวิชัย เป็นสถาบันกลุ่ม ค2 จ าแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา ที่ท าการเปิดสอน ดังนี้ 
 1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 2. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

     คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีเงินสนับสนุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในปีงบประมาณ 
2564  รวมทั้งสิ้น 2,753,000 บาท มีผลคะแนนจากค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินจากเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกของคณะ อยู่ท่ี 4 คะแนน 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเฉลี่ย 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 28,308 บาท/คน  (ค่ามาตรฐานที่ 60,000 บาท)/คน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 72,966  บาท/คน (ค่ามาตรฐานที่ 25,000 บาท)/คน  
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ตารางท่ี 2.2-1 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ าแนกตามสาขาวิชา 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ  

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 618,640 0 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 464,500 120,500 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นบัรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0 0 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 0 

จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นบัรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 40 13 

จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ลาศึกษาต่อ 3 0 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรายกลุ่ม 5.00 5.00 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่ม 5 5.00 
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 ตารางแสดงงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ าแนกตามหน่วยงานและกลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา 2563  

คณะ/หน่วยงาน 

(1) 
จ านวนอาจารย์และ

นักวิจัยที่ปฏิบัติ 
งานจริง 

ปีการศึกษา 2563 
 

(2) 
จ านวนเงินสนับสนุน
ภายในเงินรายได้ 

(3) 
จ านวนเงิน
สนับสนุน 

ภายนอกสถาบัน 

(4) 
รวม 

(2)+(3) 

(5) 
เงินสนับสนุนงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์
ภายในและภายนอก
สถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

(4)/(1) 

คะแนน
ตาม

เกณฑ์ 
สกอ. 

1. คณะเทคโนโลยีการจัดการ        
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

13 115,000 253,000 368,000 28,308 3 

1.2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์

40 470,000 2,448,640 2,918,640 72,966 5 

 
เกณฑ์การประเมิน:  

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า เป็นคะแนน ระหว่าง 0 – 5 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ ประจ าและนักวิจัยประจ า  

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
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  2. แปลงค่าจ านวนเงินที่ค านวณได้ใน ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก  

x 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 

หมายเหตุ : 
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรอืปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่จ านวน

เงินท่ีเบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ หลักฐานจากการ

ตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้
ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

 
 
กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์  =  2,918,640 ÷ 40 = 72,966  บาท 
  คะแนนที่ได้ = 72,966 x 5 ÷ 25,000 
    =   14.60  คิดเป็นคะแนน 5 คะแนน 
 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ   =   368,000 ÷ 13 = 28,308 บาท 
  คะแนนที่ได้ = 28,308 x 5 ÷ 60,000 
    =   3  คิดเป็นคะแนน 3 คะแนน 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์=5 คะแนน+กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ = 3 คะแนน = 8/2 = 34.00 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2563 
ผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2564 

 
กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 

3,612,800 758,000 2,448,640 253,000 

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 

190,000 120,000 470,000 115,000 

3. จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงาน
จริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

0 0 0 0 

4. จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 0 0 0 

5. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงาน
จริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

45.50 14 40 13 

6. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษา
ต่อ 

4 0 2 1 

เงินสนับสนุนทุนวิจัย 
เฉลี่ยตออาจารยประจ า 

83,578.03/คน 62,714.28 /คน 72,966  /คน 28,308/คน 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

5   คะแนน  4.00 คะแนน  4.00   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

  
เอกสารหลักฐาน : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
MT Srivijaya 2.2- 1.1 จ านวนรายชื่ออาจารย์ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 

MT Srivijaya 2.2- 1.2 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนเงินรายได้ ว1-ด 
 

MT Srivijaya 2.2- 1.3 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินววน. ว1-ด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 : ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์
การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 2563 
ผู้รับผิดชอบ : 1. อาจารย์สุธิกาญจน์   แก้วคงบุญ         รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

  2. นางสาวปิยภรณ์      คงศรีทอง       ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :    

ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ข้ึน
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI หรือ Scopus หรือ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  

คณะเทคโนโลยีการจัดการ  

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0 0 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 0 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 40 13 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 2 0 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.2 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ 
 

2.20 0.40 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.4 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ หรือท่ีใน 
 
 
 
 

0 0 



 

 

         รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report)  ประจ าปีการศึกษา   2563    -94- 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  

คณะเทคโนโลยีการจัดการ  

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
 

วารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

  

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.6 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 

2.40 0 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.8 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ ไม่อยู่ ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

0.80 0 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 1.0 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาตีที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556  
- ผลงานได้รับการจดสทิธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว  

3 4 
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เกณฑ์มาตรฐาน 

ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 

1 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3.40 

2 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด 14 

3 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

24.28 

4 ค่าคะแนน (ข้อ 3 /30)*5 4.10 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ์  

5 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

9.40 

6 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด 42 

7 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

22.40 

8 ค่าคะแนน (ข้อ 7 /20)*5 5.60 

คะแนนเฉลี่ย กรณีมี 2 กลุ่ม (ข้อ 4+ข้อ 8) / 2 9.70/2   = 4.85 

เกณฑ์การประเมิน :  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 

1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

2. กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
x  100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ใน ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
ผลถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยกลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์  =  (9.40÷ 42) x 100       =   22.40 

คะแนนที่ได้  =  (22.40 ÷ 20)  X 5         =  5.60 
 

ผลถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี =  ( 3.40 ÷14) x100      =   24.30 
คะแนนที่ได้      =  ( 24.30 ÷ 30)  X 5     =   4.10 
 

คะแนนรวม กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์ + กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = 5.60 + 4.10  = 9.70 
  =  9.70/2       =  4.85 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงาน ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับ นานาชาติ หรือที่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่ ง ไม่อยู่ ใน Beall’s list)  หรือตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X 5 ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตีที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online  

0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรา้งสรรค์ทุกชิน้ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไมน่้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบนัร่วมพิจารณาด้วย 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

   กลุ่มสาขามนุษยศ์าสตร ์
   ร้อยละ 10 =คะแนน 4 
 

   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ร้อยละ 8 =คะแนน 4 
 

   กลุ่มสาขามนุษยศ์าสตร ์
   ร้อยละ 22.40=  5.60 คะแนน 
 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  ร้อยละ  24.30= 4.10 คะแนน                                                                                                                                                                                    

5.60+4.10 =9.70/2=4.85 

4.85 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
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เอกสารหลักฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน ค่าน้ าหนัก 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ (0.20) 
MT Srivijaya 2.3-1.1 ผลจากการรวมกลุ่มของสาขากิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการ

ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่มีต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (ดร.เกียรติขจร  ไชยรัตน์) 

0.20 

 

MT Srivijaya 2.3-1.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช(ผศ.จินตนา  เลิศสกุล) 

0.20 

 
MT Srivijaya 2.3-1.3 ระดับความต้องการการพัฒนาผู้ประกอบการบ้านนกแอ่นในจังหวัด

กระบี่(ผศ.โพยมพร  รักษาชล) 
 

0.20 

MT Srivijaya 2.3-1.4 การวิเคราะห์มูลค่าเพ่ิมจากสายธารคุณค่าของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มแกงขม้ินหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช(อ.อรปวีณ์  โภคาวัฒนา) 

0.20 

 

MT Srivijaya 2.3-1.5 การจัดการโซ่อุปทานและปัญหาที่เกิดข้ึนของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า 
OTOP จากกะลามะพร้าว จังหวัดพัทลุง(อ.ธิรนันท์  วัฒนโยธิน) 

0.20 

MT Srivijaya 2.3-1.6 ประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์การเลี้ยงเป็ดไข่ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช(อ.กฤติกา  จินาชาญ) 

0.20 

MT Srivijaya 2.3-1.7 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทางเศรษฐกิจของสาขากิจกรรมเศรษฐกิจ
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย(ดร.เกียรติขจร ไชยรัตน์) 

0.20 

MT Srivijaya 2.3-1.8 การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านพื้นที่ของคลังสินค้ากรณีศึกษาห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดโรงธูปเสียงหลง เค.ซี.อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(อ.ชริสปรา ปานทอง) 

0.20 

MT Srivijaya 2.3-1.9 ความต้องการของผู้สูงอายุต่อการบริหารด้านสุขภาพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง       
(ดร.ณัฏฐ์วรดี  คณิตินสุทธิทอง) 

0.20 

MT Srivijaya 2.3-1.10 ลักษณะหอศิลป์ในความต้องการของประชาชน ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช(ดร.ณัฏฐ์วรดี  คณิตินสุทธิทอง) 

0.20 

MT Srivijaya 2.3-1.11 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการจัดการวิสาหกิจชุมชนของผู้น า
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตรัง(ดร.ณพิชญา  เฉิดโฉม) 

0.20 

MT Srivijaya 2.3-1.12 การศึกษาสภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพหุวัฒนธรรมของ
ธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง (ดร.ณพิชญา  เฉิดโฉม) 

0.20 

MT Srivijaya 2.3-1.13 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ต่างชาติที่มีต่อการใช้บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากดอนสัก - เกาะสมุย 
ของบริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จ ากัด จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดร.บุปผชาติ  
แต่งเกลี้ยง) 

0.20 
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ (0.20) 
MT Srivijaya 2.3-1.1 แนวคิด S – curve ระดับมหาภาคและจุลภาค                     

(ดร.เกียรติขจร  ไชยรัตน์) 
  0.20 

 
MT Srivijaya 2.3-1.2 พฤติกรรมการตัดสินใจชื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มหัตกรรมจักสาน ชุมชนถ้ า

พระหอ ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช     
(ดร.สุพัตรา ค าแหง) 

  0.20 

 

MT Srivijaya 2.3-1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของ
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย (ดร.พัชรี  พระสงฆ์) 

  0.20 

 

MT Srivijaya 2.3-1.4 แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์หมอน
ยางพาราเพ่ือสุขภาพจากกลุ่มเกษตรกรแพรกหา เพ่ือการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์น้ ายางแปรรูปอย่างยั่งยืน (ดร.สิทธิชัย  นวลเศรษฐ) 

   0.20 

 

MT Srivijaya 2.3-1.5 คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานขับรถจังหวัด
นครศรีธรรมราช(อ.อรปวีณ์  โภคาวัฒนา) 

   0.20 

MT Srivijaya 2.3-1.6 ความรู้ความเข้าใจของผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายในเขตเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ.สุวิสา ไชยสุวรรณ) 

0.20 

MT Srivijaya 2.3-1.7 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีกับประสิทธิภาพ
การตัดสินใจของผู้บริหารธุรกิจห้างหุ้นส่วน ในต าบลปากแพรก 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ.ปุณยทรรศน์  คงแก้ว) 

0.20 

MT Srivijaya 2.3-1.8 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมของ
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ในเขตอ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ.สุภาพร ก้งจี๊) 

0.20 

MT Srivijaya 2.3-1.9 แนวโน้มการชื้อผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพรของผู้บริโภคในอ าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช(อ.ชริสรา  ปานทอง) 

0.20 

MT Srivijaya 2.3-1.11 การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ าเภอช้างกลาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช(อ.อรปวีณ์  โภคาวัฒนา) 

0.20 

MT Srivijaya 2.3-1.12 การเพ่ิมขีดความสามารถระบบซัพพลายเชนและกิจกรรมโลจิสติกส์
ของผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา OTOP ปลาดุกร้า 2 รส ไร้สารพิษ 
อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช(อ.ดนวัต สุพุธสุข) 

0.20 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0.20) 
MT Srivijaya 2.3-1.12 การพัฒนาระบบการจองยานพาหนะ กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค เขต 2(ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช  
(อ.พจนา หอมหวล) 
 

0.20 
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MT Srivijaya 2.3-1.13 เว็บแอปพลิเคชันจัดการข้อมูลงานประชาสัมพันธ์  กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 42 (อ.จันทิรา  ภูมา) 

0.20 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ (0.60) 
MT Srivijaya 2.3–1.14 Assessing Service Quality of Sub-District Health 

Promotion Hospitals (SDHP) in Nakhon Si Thammarat 
Province, Thailand(ดร.กิตติศักดิ์  แสงทอง) 

0.60 

MT Srivijaya 2.3–1.15 ปัจจัยคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช                       
(ดร.กิตติศักดิ์  แสงทอง) 

0.60 

MT Srivijaya 2.3–1.16 ประวัติศาสตร์ชุมชน: วัดส าโรงจากการบอกเล่า  
(ดร.กิตติศักดิ์  แสงทอง) 

0.60 

MT Srivijaya 2.3–1.17 Quality of working life of industrial employees Case 
Study: Industrial estates in rayong province 
(ดร.ณพิชญา เฉิดโฉม) 

0.60 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ (0.80) 

MT Srivijaya 2.3 – 1.18 แบบจ าลองสมการโครงสร้างของอิทธิพลการจัดการทรัพยากร
บุคคลต่อผลการปฏิบัติงานบุคลากร(ดร.เกศกุฎา  โกฏิกุล) 

0.80 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ (1.00) 
MT Srivijaya 2.3 – 1.19 The Potential of Logistics Management for Supporting 

Tourits: A Case Study on Khao Soon in Chawang District 
Nakhon Si Thammarat Province (อ.ธิรนันท์  วัฒนโยธนิ) 

1.00 

MT Srivijaya 2.3 – 1.20 Management of Ecotourism Components with 
community Participation Case Study : Ban Wang Sai 
Community, Tham Yai Subdistrict, Thung Song District, 
Nakhon Si Thammarat Province (ดร.บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง ) 

1.00 

MT Srivijaya 2.3–1.21 Effects on Empirical Economic Performance in Provincial 
Cluster of the Southern Shore of the Gulf of Thailand 
(ดร.เกียรติขจร  ไชยรัตน์) 

1.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ(1.00) 
MT Srivijaya 2.3–1.22 Ontology-based Big Data Analysis for Orchid Smart 

Farming(ดร.ณัฐพงศ์   แก้วบุญมา) 

1.00 

MT Srivijaya 2.3–1.23 Information management of utilization for increase 
value based on the sufficiency  economy philosophy of 
Horse Mango for agriculturist community on Gulf of 
Thailand(อ.จันทิรา  ภูมา) 

1.00 
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MT Srivijaya 2.3 –1.24  Trade at the special economic zone border Thailand 
and Malaysia for competitiveness Thailand in ASEAN 
(อ.จันทิรา  ภูมา) 

1.00 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 : จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 253 
ผู้รับผิดชอบ : : 1. อาจารย์สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ      รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

   2. นางสาวปิยภรณ์      คงศรีทอง       ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :    

การน าผลงานการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบการ
เผยแพร่ ต่อยอดองค์ความรู้ สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีผลผลิตจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็น 2 ลักษณะ คือ 
นวัตกรรม และองค์ความรู้ โดยมีลักษณะการใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านพาณิชย์ เป็นการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมและลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการสร้างอาชีพและทางเลือกให้กับผู้ประกอบการเกษตรและผู้
ประกอบอาชีพ 

2. ด้านนโยบาย เป็นการน าความรู้ไปใช้ในกระบวนการก าหนดนโยบาย เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ โดยอาจเป็นนโยบายระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาคระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น หรือระดับหน่วยงาน 

3. ด้านสาธารณะ เป็นการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพ
และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

4. ด้านชุมชนและพื้นที่ เป็นการน ากระบวนการ วิธีการ องค์ความรู้ และการเปลี่ยนแปลงอันเป็น
ผลกระทบที่เกิดจากการวิจัย พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

5. ด้านวิชาการ เป็นองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น วารสารระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ หนังสือ ต ารา บทเรียน ไปเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ การเรียนการสอน รวมถึง
น าไปต่อยอดในการการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ตารางที่ 2.4-1 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
เพิ่มข้ึน 

ผลการค านวณ 
ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในปีที่ผ่านมา 4 
จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบัน      11 
จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 7 
 

เกณฑ์การประเมิน :  

โดยการแปลงจ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น  
เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 



 

 

         รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report)  ประจ าปีการศึกษา   2563    -103- 

 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น  ให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 3 ผลงาน ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณจ านวนผลงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น  
 

 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =  
 
 

แทนค่า 
1. จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในปีที่ผ่านมา 

4 

2. จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ในปีปัจจุบัน 

11 

3. จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

7 

4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้   (ข้อ 3) / 3) 11.66 
ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5.00 

 
 การค านวณ 
    =   11 – 4   จ านวนงานวจิัยที่เพิ่มขึ้น   7  เรื่อง   7  x 5     =  11.66  คะแนนเท่ากับ  5.00 
                                      3 
 

                                                     
  
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

จ านวน  2 
จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่

น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน 7 
5.00  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

จ านวนผลงานวจิัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในปีที่ผ่านมา – จ านวนผลงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในปีปจัจุบัน      

  

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น    
x 5 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น   
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
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เอกสารหลักฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

MT Srivijaya2.4 – 1.1 รูปแบบโลจิสติกส์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการปั่นจักรยานตามเส้นทางรถไฟ 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ใช้ประโยชน์ด้านสังคม ชุมชน และ
พ้ืนที่) (อ.ธิรนันท์  วัฒนโยธิน) 

MT Srivijaya2.4 – 1.2 แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนในอ าเภอทุ่งสงจังหวัด
นครศรีธรรมราช (ใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์)(อ.เย็นจิต  นาคพุ่ม) 

MT Srivijaya2.4 – 1.3 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพด้วยการปั่น
จักรยานตามเส้นทางรถไฟ ในอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ใช้
ประโยชน์ด้านสังคม ชุมชน และพ้ืนที่) (อ.นุชากร คงยะฤทธิ์) 

MT Srivijaya2.4 – 1.4 การจัดการความรู้ทางการบัญชีเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัด 
นครศรีธรรมราชให้ยั่งยืน(ใช้ประโยชน์ด้านสังคม ชุมชน และพ้ืนที่)         
(อ.อรัญญา  จินาชาญ) 

MT Srivijaya2.4 – 1.5 ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีและคุณลักษณะองค์กรธุรกิจที่
มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารธุรกิจ(SMEs) เขตภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย                           
(ใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย) (อ.ปุณยทรรศน์ คงแก้ว) 

MT Srivijaya2.4 – 1.6 การจัดท าบัญชีและการใช้ข้อมูลทางการบัญชีส าหรับธุรกิจบ้านนกแอ่น
จังหวัดกระบี่(ใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์)(ผศ.จตุพร อภิโชติภูดินันท์) 

MT Srivijaya2.4 – 1.7 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีกับผลการด าเนินงาน
ของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคใต้(ใช้ประโยชน์ด้านสังคม ชุมชน และพ้ืนที่) 
(ผศ.โสพิศพิไล  ทองใส) 

MT Srivijaya2.4 – 1.8 การบริหารความเสี่ยงต่อการด าเนินงานของธุรกิจประมง เขตภาคใต้                
(ใช้ประโยชน์ด้านสังคม ชุมชน และพ้ืนที่) (ผศ.โสพิศพิไล  ทองใส) 

MT Srivijaya2.4 – 1.9 การใช้ประโยชน์จากรายงานทางการเงินต่อความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนและความส าเร็จของธุรกิจ SMEs ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในเขต
จังหวัดนครศรีธรรมราช(ใช้ประโยชน์ด้านสังคม ชุมชน และพ้ืนที่) (ดร.พัชรี  
พระสงฆ์) 

MT Srivijaya2.4 – 1.10 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสู่การเรียนรู้วิถี
ชีวิตชุมชน จังหวัดนครศรีธรรราช(ใช้ประโยชน์ด้านสังคม ชุมชน และพ้ืนที่) 
(อ.ธิรนันท์ วัฒนโยธิน) 

MT Srivijaya2.4 – 1.11 การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยงเชิงเกษตร อ าเภอช้างกลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ใช้ประโยชน์ด้านสังคม ชุมชน และพ้ืนที่) (อ.อรปวีณ์      
โภคาวัฒนา) 
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มาตราฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 : การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 2563 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

  2. นายธิรนันท์      วัฒนโยธิน  ต าแหน่ง  หัวหน้างานบริการวิชาการ 
  3. นางสาวสารภี    ทองศรีแก้ว ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :      
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึงกระบวนการ

ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการ
วิชาการประจ าปี ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพ่ื อสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่
สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน: 
มีการ 

ด าเนินการ 
ท า

เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ
ในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
และเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
     คณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้ความส าคัญกับ
การให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งนอกจากจะ
บริ ก า ร เ พ่ื อส ร้ า ง ร า ย ได้ ใ ห้ กั บ ค ณ ะฯ  แล ะ
มหาวิทยาลัยแล้วยังจัดให้มีโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา/แก้ไข
ปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม ชุมชน   
โ ดย ใช้ ร ะบบกล ไกการบริ ก า ร วิ ช าการ ขอ ง

 
 
MT Srivijaya 3.1-1.1แผนบริการ
วิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (1 ตุลาคม 2563–30 กันยายน 
2564) 
MT Srivijaya 3. 1 - 1 . 2 ค า สั่ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย เรื่องแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินงานบริการวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

มหาวิทยาลัย และมีการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปีเพ่ือการบริการวิชาการของ
คณะฯ และยังมีคู่มือเป็นแนวปฏิบัติให้กับผู้ที่จัดท า
บริการวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการจัดการได้
ด าเนินการจัดท าแผนการบริการวิชาการ ประจ าปี 
2564 และได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะเทคโนโลยีการจัดการ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 
2564 มติที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับแผนบริการ
วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี
โครงการบริการวิชาการนอกแผนที่ได้รับอนุมัติโดย
มหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี 2564 ดังนี้  
      1.โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้าง
รากแก้วให้ประเทศ) ดังนี้  
     1 .1 พ้ืนที่ต าบลไม้ เรียง หัวหน้าโครงการ 
นางสาวบุปผชาติ  แต่งเกลี้ยง 
     1.2 พ้ืนที่ต าบลควนกรด หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กรกนก  โภคสวัสดิ์ 
     1 .3 พ้ืนที่ต าบลถ้ า ใหญ่  หัวหน้าโครงการ 
นางสาวพจนา  หอมหวล  
      - กิจกรรมย่อยที่ 1 .1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การแลกเปลี่ยนประเด็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ” หัวหน้า
โครงการ นางสาวพจนา  หอมหวน 
     - กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านเกษตรทฤษฏีใหม่และการเพ่ิมมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
ชุ ม ชนต า บลถ้ า ใ หญ่  อ า เ ภ อทุ่ ง ส ง  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการ ดร.บุปผชาติ  
แต่งเกลี้ยง 

 

MT Srivijaya 3.1-1.3ยุทธศาสตร์
และแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการ
และตัวชี้วัดระดับระดับแผน คณะ
เทคโนโลยีการจัดการ 
 

MTSrivijaya3.1-1.4 คู่มือการบริการ
วิชาการแก่สังคม  
 

MTSrivijaya3.1-1.5 ค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานบริการ
วิชาการ 
 

MT Srivijaya 3. 1 - 1 . 6  เ อกส า ร
อนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้ว
ให้ประเทศ) 
 

MT Srivijaya 3.1-1.7  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาจัดท าแผนการบริ ก าร
วิชาการ ประจ าปี 2564 ในวันที่ 7 
พฤษภาคม 2564 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

     - กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ประกอบการวิสาหกิจชุมชน” หัวหน้าโครงการ 
ผู้ช่วยศาสตราจาย์โพยมพร  รักษาชล 
     1.4 พ้ืนที่ต าบลนาไม้ไผ่ หัวหน้าโครงการ นาง
สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ 
     1.5 พ้ืนที่ต าบลบางขัน หัวหน้าโครงการ นาย
ธิรนันท์  วัฒนโยธิน 
 

     2.โครงการบริการวิชาการจากการร้องข้อจาก
ภายนอก ดังนี้ 
     2.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ กฤติกา  กลับ
รินทร์ 
     2.2 โ คร งการตั ดต่ อ วิ ดี โ อด้ ว ย โปรแกรม 
DaVince Resolve หั ว ห น้ า โ ค ร ง ก า ร  ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ภูริวัฒน์ เลิศไกร 
2.3 โครงการการสร้างสื่อวิดีโอเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม หัวหน้า
โครงการ นางจุฑาภรณ์ เลิศไกร 
 

     3. โครงการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ 
     3.1 โครงการเตรียมความพร้อมการสอบวัด
ความรู้ความสามารถทั่ วไป (ภาค ก) หัวหน้า
โครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  แสงทอง 
 

 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการ
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม 
     (P)  คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้จัดท า
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนโดยมีการ
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อชุมชนและสังคม ดังนี้  

 
 
 
 
MT Srivijaya 3.1-2.1 แผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
ปี 2564 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

     1. ชุมชนได้น าความความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ชุมชน กิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวต าบลถ้ าใหญ่ 
มากขึ้น 
     2. เกษตรกรในชุมชนถ้ าใหญ่น าองค์ความรู้ด้าน
เกษตรทฤษฏีใหม่ ไปปรับกับการจัดการพ้ืนที่
ทางการเกษตรและเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชน 
    3. ชุมชนในพ้ืนที่ต าบลถ้ าใหญ่ น าความรู้จาก
การอบรมการจัดการวิสาหกิจชุมชน น ามาจัดท า
ข้อมูลกลุ่มของชุมชน เป็นแผนธุรกิจ และสามารถ
น าแผนธุ รกิ จไปใช้ ในการเข้ ารับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐต่อไป  
    คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีนโยบายก าหนดให้
อาจารย์ น างานบริการวิชาการแก่สังคมไปบูรณา
การกระบวนการเรียนการสอน โดยมีการเชื่อมโยง
และบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับ
การเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งก าหนดในมคอ. 3 
นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนยังมีการน าประสบการณ์
จากการบริการวิชาการแก่สังคม ไปใช้ในการเรียน
การสอนและการวิจัย ดังนี้ 
      1.โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้าง
รากแก้วให้ประเทศ) ดังนี้  
          1.1 พ้ืนที่ต าบลถ้ าใหญ่ หัวหน้าโครงการ 
นางสาวพจนา  หอมหวล  
      - กิจกรรมย่อยที่ 1 .1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การแลกเปลี่ยนประเด็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ” หัวหน้า
โครงการ นางสาวพจนา  หอมหวล  มีการบูรณา
การกับการเรียนการสอนในมคอ.3 วิชาการ
วิ เคราะห์และออกแบบระบบ ในสัปดาห์ที่  3 
ประเด็นที่น ามาบูรณาการ : การวิเคราะห์ระบบ

MT Srivijaya 3.1-2.2 รายงานผล
การด าเนินโครงการบริการบริการ
ทางวิ ชาการแก่สั งคม (บรก05) 
กิ จกรรมย่อยที่  1  . 1  อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนประเด็น
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมและ
เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ” 
 

MT Srivijaya 3 . 1 - 2 . 3  ม ค อ . 3  
วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 

MT Srivijaya 3.1-2.4 รายงานผล
การด าเนินโครงการบริการบริการ
ทางวิ ชาการแก่สั งคม (บรก05) 
กิจกรรมย่อยที่  2.1 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านเกษตรทฤษฏีใหม่และ
การเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
ชุมชนต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

MT Srivijaya 3.1-2.5 มคอ.3 วิชา 
องค์การและหลักการจัดการ 
 

MT Srivijaya 3.1-2.6 งานวิจัยเรื่อง
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านวังไทร ต าบล
ถ้ า ใ ห ญ่  อ า เ ภ อทุ่ ง ส ง  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช งบประมาณรายได้ 
ปี 2561  
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

สารสนเทศชุมชนเพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยให้นักศึกษาออกแบบ Layout 
และขอบเขตผู้ใช้ 
     - กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านเกษตรทฤษฏีใหม่และการเพ่ิมมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
ชุ ม ชนต า บลถ้ า ใ หญ่  อ า เ ภ อทุ่ ง ส ง  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการ ดร.บุปผชาติ  
แต่งเกลี้ยง มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
มคอ.3 วิชา องค์การและหลักการจัดการ ในสัปดาห์
ที่ 4 ประเด็นที่น ามาบูรณาการ : การจัดการองค์การ 
รูปแบบการด าเนินงาน การวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ทางการจัดการ โดยมีการยกตัวอย่างประกอบให้แก่
นักศึกษา และมีการบูรณาการกับการวิจัย เรื่อง 
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านวังไทร ต าบล
ถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
งบประมาณรายได้ ปี 2561 
     - กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ประกอบการวิสาหกิจชุมชน” หัวหน้าโครงการ 
ผู้ช่วยศาสตราจาย์โพยมพร  รักษาชล มีการบูรณา
การกับการเรียนการสอนใน มคอ.3 วิชาการจัดการ
ธุ ร กิ จ สมั ย ใหม่ ขน า ดย่ อ ม  ( Small Business 
Management) ในสัปดาห์ที่  4 ประเด็นที่น ามา
บูรณาการ : รูปแบบความเป็นเจ้าของและการจัดตั้ง
สถานประกอบการ โดยการให้แนวคิด ทฤษฏี กับ
นักศึกษาได้มีความรู้และน าไปประยุกต์ใช้กับการลง
พ้ืนที่และสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน
บ้านน้ าพุ ต าบลถ้ าใหญ่ รวมทั้งแนะน านักศึกษา
ส าหรับวิธีการนัดหมายการลงพ้ืนที่และฝึกฝนให้
นักศึกษาน าข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์น ามา

MT Srivijaya 3.1-2.7  รายงานผล
การด าเนินโครงการบริการบริการ
ทางวิ ชาการแก่สั งคม (บรก05) 
กิ จ ก ร ร ม ย่ อ ย ที่  1  อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิ บั ติ ก า ร  “การประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน” 
 

MT Srivijaya 3.1-2.8 มคอ.3 
วิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ขนาด
ย่อม (Small Business 
Management)  
 

MT Srivijaya 3.1-2.9 งานวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
เครื่องแกงนคร 
 

MT Srivijaya 3.1-2.10 รายงานผล
การด าเนินโครงการบริการบริการ
ทางวิ ชาการแก่สั งคม (บรก05) 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้  
 

MT Srivijaya 3.1-2.11 มคอ.3 วิชา 
การจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์ 
 

MT Srivijaya 3.1-2.12 รายงานผล
การด าเนินโครงการบริการบริการ
ทางวิ ชาการแก่สั งคม (บรก05) 
โครงการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม 
DaVince Resolve 
 

MT Srivijaya 3 . 1 - 2 . 1 3  มคอ . 3 
วิชาการสร้างแผนภาพข้อมูลและการ
ออกแบบกราฟฟิกสารสนเทศ 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

วิเคราะห์เป็นรูปแบบความเป็นเจ้าของให้กับกลุ่มลา
กรจัดตั้งสถานประกอบการ และกลุ่มสามารถน าไป
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการในอนาคตได้และ
สามารถน าเอกสารนี้ไปใช้ในการเข้ารับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ และบูรณาการกับงานวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเครื่องแกงนคร 
 

     2.โครงการบริการวิชาการจากการร้องข้อจาก
ภายนอก ดังนี้ 
    2.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ กฤติกา  กลับ
รินทร์ มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในมคอ.
3 วิชา การจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์ ในสัปดาห์ที่ 
1 และ 2 ประเด็นที่น ามาบูรณาการ : การจัดการโล
จิสติกส์และซัพพลายเชน ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
การขนส่งประเภทต่าง ๆ  ตลอดจนการขนส่งที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เด็กได้จินตนาการ โดยท าการ
ยกตัวอย่างให้เด็กเห็นภาพผ่านการจ าลองรูปแบบ
การขนส่ง (Model) จากผลงานของนักศึกษาใน
รายวิชาการจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์ แล้วจับ
ประเด็นที่เกิดขึ้นน ามาเป็นกรณีศึกษาในคาบถัดไป 
   2.2 โครงการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม DaVince 
Resolve หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภูริวัฒน์ เลิศไกร มีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอนใน มคอ.3 วิชาการสร้างแผนภาพข้อมูลและ
การออกแบบกราฟฟิกสารสนเทศ ในสัปดาห์ที่ 14 
และ 15 ประเด็นที่น ามาบูรณาการ :สื่ออินโฟ
กราฟฟิกเพ่ือการผลิตโมชั่นกราฟิก  
   2.3 โครงการการสร้างสื่อวิดีโอเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม หัวหน้า
โครงการ นางจุฑาภรณ์ เลิศไกร มีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนในมคอ.3 วิชาการสร้างแผนภาพ
ข้อมูลและการออกแบบกราฟฟิกสารสนเทศ ใน

MT Srivijaya 3.1-2.14 รายงานผล
การด าเนินโครงการบริการบริการ
ทางวิ ชาการแก่สั งคม (บรก05) 
โครงการการสร้ างสื่ อวิดี โอ เ พ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
 

MT Srivijaya 3.1-2.15 รายงานผล
การด าเนินงานโครงการบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โครงการ
เตรียมความพร้อมการสอบวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

สัปดาห์ที่ 14 และ 15 ประเด็นที่น ามาบูรณาการ :
สื่ออินโฟกราฟฟิกเพ่ือการผลิตโมชั่นกราฟิก 
      3. โครงการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ 
      3.1 โครงการเตรียมความพร้อมการสอบวัด
ความรู้ความสามารถทั่ วไป (ภาค ก) หัวหน้า
โครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  แสงทอง ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสอบบรรจุเข้ารับ
ราชการจึงได้จัดท าโครงการโครงการเตรียมความ
พร้อมการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค 
ก) ขึ้นเพ่ือให้ความรู้ทางวิชาการตลอดจนเทคนิค
การท าข้อสอบ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและบุคคลทั่วไปที่มี
ความประสงค์จะสอบเพ่ือบรรจุเป็นราชการ จาก
การด าเนินโครงการดังกล่าว ได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดี  และมีผู้สอบผ่านจากการจัดโครงการ
ฝึกอบรมในครั้งนี้  
 
     และจากการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี
การจัดการ ชุมชน ผู้ประกอบการและกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับประโยชน์และสามารถน าความรู้ที่รับจากการ
บริการวิชาการไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกท้ังการพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการส าหรับวิสาหกิจชุมชน การ
วางแผนทางธุรกิจของผู้ประกอบการ ความรู้
ทางด้านการตลาด การจัดท าบัญชี และการพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน 
 

 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อย
ต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
    (D) คณะเทคโนโลยีการจัดการมีการจัดท า
โครงการบริการวิชาการแบบให้ เปล่าทั้ งสิ้น 3 
โครงการด้วยกันดังนี้. 

 
 
MT Srivijaya 3.1-3.1 รายงานผล
การด าเนินโครงการบริการบริการ
ทางวิ ชาการแก่สั งคม (บรก05) 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

     1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ กฤติกา  กลับ
รินทร์ ด าเนินโครงการในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 
    2. โครงการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม DaVince 
Resolve หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภูริวัฒน์ เลิศไกร ด าเนินโครงการในวันที่ 5 ธันวาคม 
2563 
   3. โครงการการสร้างสื่อวิดีโอเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม หัวหน้า
โครงการ นางจุฑาภรณ์ เลิศไกร ด าเนินโครงการใน
วันที่ 6 ธันวาคม 2563 
 
 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้  
 

MT Srivijaya 3.1-3.2 รายงานผล
การด าเนินโครงการบริการบริการ
ทางวิ ชาการแก่สั งคม (บรก05) 
โครงการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม 
DaVince Resolve 
MT Srivijaya 3.1-3.3 รายงานผล
การด าเนินโครงการบริการบริการ
ทางวิ ชาการแก่ สั งคม (บรก05) 
โครงการการสร้ างสื่ อวิดี โอ เ พ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
 

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
     (C) คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ในปีการศึกษา 
2562 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้ว
ให้ประเทศ) 
     1. ชุมชนได้น าความความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ชุมชน กิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวต าบลถ้ าใหญ่ 
มากขึ้น ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อย
ละ 90 
     2. เกษตรกรในชุมชนถ้ าใหญ่น าองค์ความรู้ด้าน
เกษตรทฤษฏีใหม่ ไปปรับกับการจัดการพ้ืนที่
ทางการเกษตรและเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชน ผู้รับบริการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 

 
 
 
MT Srivijaya 3.1-4.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
เพ่ือพิจารณาผลส าเร็จของโครงการ
บริ ก า ร วิ ช าการตามตั วบ่ ง ชี้ ข อ
แผนการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
 

 MT Srivijaya 3.1-4.2  สรุปผลการ
ประเมินความส าเร็จโครงการบริการ
วิชากรแก่สังคมคณะเทคโนโลยีการ
จัดการ 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

    3. ชุมชนในพ้ืนที่ต าบลถ้ าใหญ่ น าความรู้จาก
การอบรมการจัดการวิสาหกิจชุมชน น ามาจัดท า
ข้อมูลกลุ่มของชุมชน เป็นแผนธุรกิจ และสามารถ
น าแผนธุ รกิ จไปใช้ ในการเข้ ารับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐต่อไป 90 
     มีการน าเสนอรายงานผลส าเร็จโครงการบริการ
วิชาการ ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี
การจัดการ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง 
รายงานผลส าเร็จโครงการบริการวิชาการ ประจ าปี
การศึกษา 2562  มีมติที่ประชุม รับทราบ 
 

 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
        (A) คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้น าผลการ
ประเมินมีดังนี้  
     โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้ว
ให้ประเทศ) พ้ืนที่ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
    1.กิจกรรมย่อยที่ 1 .1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การแลกเปลี่ยนประเด็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ” ซึ่งผลที่
ได้รับและน ามาปรับปรุง พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน กิจกรรมและเส้นทางท่องเที่ยวต าบลถ้ าใหญ่ 
    2.กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านเกษตรทฤษฏีใหม่และการเพ่ิมมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
ชุ ม ชนต า บลถ้ า ใ หญ่  อ า เ ภ อทุ่ ง ส ง  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช ซึ่งผลที่ได้รับและน ามาปรับปรุง 
พัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบเกษตรกรทฤษฎีใหม่ 1 
ต้นแบบ 
    3.กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ประกอบการวิสาหกิจชุมชน” ซึ่งผลที่ได้รับและ

 
 
MT Srivijaya 3.1-5.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
เพ่ือพิจารณาผลส าเร็จของโครงการ
บริการวิ ชาการตามตั วบ่ งชี้ ของ
แผนการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

น ามาปรับปรุง พัฒนาเป็นแผนธุรกิจให้แก่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน  
 

 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับสถาบัน 
     คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจาก ส านั กงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้
ด าเนินการ “หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ
การเกษตรดิจิทัล” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะ
ก าลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) 
เพ่ือการมีงานท าและเตรียมความพร้อมรองรับการ
ท างานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโค
โรนา 2019 หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ
การเกษตรดิจิทัล จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 13 
พฤศจิกายน 2563 และ 18 – 19 พฤศจิกายน 
2563 ณ พ้ืนที่อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และจังหวัดสงขลา/พัทลุง มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
เกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร นักศึกษา
หรือผู้ สนใจทั่ ว ไปที่ ไม่ เคยศึ กษาด้ าน  Digital 
Marketing และต้องการเพ่ิมพูนความรู้ด้าน Digital  
Marketing เพ่ือน าไปใช้ในการท างานในอนาคต ผู้
เข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ มีจ านวนทั้งสิ้น 30 คน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ 
และเพ่ิมพูนความสามารถทางด้านการบริหาร
การตลาดดิจิทัล มีโอกาสฝึกการตัดสินใจ แก้ปัญหา 
ขยายมุมมอง ทฤษฎี รวมทั้งกลยุทธ์ใหม่ ๆ รวมถึง
แลกเปลี่ยนความรู้  แนวคิด และประสบการณ์
ทางการตลาดดิจิทัล ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของ
ตนหรือองค์กรที่ท างานอยู่ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ดร.เกียรติขจร  ไชยรัตน์ 

 
 
 
MT Srivijaya 3 . 1 - 6. 1  ร า ย ง า น
โครงการโครงการ พัฒนาทั กษะ
ก า ลั ง ค น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 
(Reskill/Upskill/Newskill) เพ่ือการ
มี งานท าและเตรียมความพร้อม
รองรับการท างานในอนาคตหลัง
วิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการ
ธุรกิจการเกษตรดิจิทัล 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6  ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตาราง สรุปผลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2563 
งบประมาณ

ประจ าป ี2560 
แนวทางการแก้ไข

ปัญหา 
งบประมาณ

ประจ าป ี2561 
แนวทางการ
แก้ไขปญัหา 

งบประมาณ
ประจ าป ี2562 

แนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

งบประมาณ
ประจ าป ี2563 

แนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

งบประมาณ
ประจ าป ี2564 

แนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

คณะเทคโนโลยี
การจัดการ ได้
ด าเนินโครงการ
บริการวิชาการ 
คณะเทคโนโลยี
การจัดการ 
ทั้งสิ้น 6 
โครงการ ดังนี้. 
      1. โครงการ
การวิเคราะห์
ออกแบบระบบ
ฐานข้อมูลงาน
ทะเบียนพระ
สังฆาธิการ ใน
จังหวัด
นครศรีธรรมราช                  
(ดร.กัลยาณี  
ทองเลี่ยมนาค)  
      2.โครงการ 
พัฒนาศักยภาพ
ทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์เห็ด
แครง บ้านนาไม้
ไผ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัด 

คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ  ได้น าผล
การประเมินไป
ปรับปรุงแผนจาก
การด าเนินโครงการ
บริการวิชาการในปี
ถัดไปโดยในการจัด
โครงการบริการ
วิชาการมีความ
คลาดเคลื่อน
เนื่องจาก
ผู้รับบริการไม่
สามารถเข้าร่วม
โครงการได้ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด 
ดังนั้น ผู้รับผิดชอบ
โครงการจึงต้อง
ประสานงานให้
สามารถด าเนินการ
ได้ในช่วงเดือนที่
ก าหนดเพื่อการ
ด าเนินการในปี
ถัดไป 

       คณะ
เทคโนโลยีการ
จัดการมีการด าเนิน
โครงการบริการ
วิชาการในปี
การศึกษา 2560 
โดยสรุปผลดังนี้ 
      1.โครงการ
บริการวิชาการเพื่อ
สร้างความ
เช่ียวชาญแก่
บุคลากร ด้านการ
เรียนการสอนและ
การวิจยั ซ่ึงมี 
จ านวน 1 โครงการ 
        1.โครงการ 
พัฒนาศักยภาพ
ทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
บ้านนาไม้ไผ่ 
อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 

คณะเทคโนโลยี
การจัดการ  ได้น า
ผลการประเมิน
เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ
เทคโนโลยีการ
จัดการ เพื่อ
พิจารณา
ผลส าเร็จของ
โครงการบริการ
วิชาการตามตัวบง
ชี้ของแผนการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม
ไปปรับปรุงแผน
จากการด าเนิน
โครงการบริการ
วิชาการ และจาก
การด าเนิน
โครงการบริการ
วิชาการ ในปี
การศึกษา  2560 
ที่ผ่านมา มี
จ านวน 1   

 คณะเทคโนโลยีการ
จัดการมีการด าเนิน
โครงการบริการ
วิชาการในปี
การศึกษา 2561 
โดยสรุปผลดังนี้ 
      1.โครงการ
บริการวิชาการเพื่อ
การเรียนรู้และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ
ภายนอก ซ่ึงมี 1 
โครงการ 5 กิจกรรม
ย่อย 
       โครงการ
บริการวิชาการสร้าง
อาชีพ เสริมรายได้ 
ลดค่าครองชีพ เพื่อ
ความยั่งยืนแก่ชุมชน 
(อ.ธิรนันท์  วัฒน
โยธิน) 
 

      คณะ
เทคโนโลยีการ
จัดการ  ได้น าผล
การประเมินเข้าที่
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ
เทคโนโลยีการ
จัดการ เพื่อ
พิจารณาผลส าเร็จ
ของโครงการบริการ
วิชาการตามตัวบงชี้
ของแผนการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมไป
ปรับปรุงแผนจาก
การด าเนินโครงการ
บริการวิชาการ และ
จากการด าเนิน
โครงการบริการ
วิชาการ ในปี
การศึกษา  2561 ที่
ผ่านมามีจ านวน 2  
โครงการที่ต้องมีการ
ประสบปัญหาการ 

คณะเทคโนโลยีการ
จัดการมีการด าเนิน
โครงการบริการ
วิชาการในปี
การศึกษา 2562 
โดยสรุปผลดังนี้ 
            1.
โครงการบริการ
วิชาการเพื่อการ
เรียนรู้และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ
ภายนอก ซ่ึงมี 1 
โครงการ 5 
กิจกรรมย่อย 
    โครงการการ
หนุนเสริมศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อเช่ือมโยงการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
บ้านน้ าพ ุอ าเภอทุ่ง
สง จังหวัด 

คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ  ได้น าผลการ
ประเมินเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ เพื่อพิจารณา
ผลส าเร็จของโครงการ
บริการวิชาการตามตวั
บงชี้ของแผนการ
ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคมไปปรับปรุง
แผนจากการด าเนิน
โครงการบริการ
วิชาการ และจากการ
ด าเนินโครงการบริการ
วิชาการ ในปี
การศึกษา  2562 ที่
ผ่านมามีจ านวน 1  
โครงการที่ต้องมีการ
ประสบปัญหาการ
เล่ือนการด าเนิน
โครงการคือกิจกรรม
ย่อยที ่5 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโคโรนา 

คณะเทคโนโลยีการ
จัดการมีการด าเนิน
โครงการบริการ
วิชาการในปี
การศึกษา 2563 โดย
สรุปผลดังนี้ 
   1.โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ 
(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล 
สร้างรากแก้วให้
ประเทศ) ดังนี้  
     1.1 พื้นที่ต าบล
ไม้เรียง หัวหน้า
โครงการ นางสาว
บุปผชาติ  แต่งเกลี้ยง 
     1.2 พื้นที่ต าบล
ควนกรด หัวหน้า
โครงการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กรกนก  
โภคสวัสดิ ์
     1.3 พื้นที่ต าบล
ถ้ าใหญ่ หวัหนา้ 
 

คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ  ได้น าผลการ
ประเมินเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ
เทคโนโลยีการ
จัดการ เพื่อพิจารณา
ผลส าเร็จของ
โครงการบริการ
วิชาการตามตัวบงชี้
ของแผนการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมไป
ปรับปรุงแผนจาก
การด าเนินโครงการ
บริการวิชาการ และ
จากการด าเนิน
โครงการบริการ
วชิาการ ในปี
การศึกษา 2563 ที่
ผ่านมามีจ านวน 1  
โครงการ ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 5 พื้นที่ คือ 
ต าบลไม้เรียง ต าบล
ควนกรด ต าบลถ้ า 
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งบประมาณ
ประจ าป ี2560 

แนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

งบประมาณ
ประจ าป ี2561 

แนวทางการ
แก้ไขปญัหา 

งบประมาณ
ประจ าป ี2562 

แนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

งบประมาณ
ประจ าป ี2563 

แนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

งบประมาณ
ประจ าป ี2564 

แนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

นครศรีธรรมราช
(อ.สุธิกาญจน์  
แก้วคงบุญ) 
      3.โครงการ
อบรมการเขียน 
 
แผนธุรกิจ 
(Businees 
Plan) ให้กับ
ผู้ประกอบการ
สินค้า OTOP 
และวิสาหกิจ
ชุมชน (ผศ.
สุวรรณี  โภชา
กรณ์)  
    4.โครงการ
อบรมการจัดท า
บัญชีส าหรับ
ผู้ประกอบการ
วิสาหกจิชุมชน 
กลุ่มการผลิตพืช  
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
(ดร.พัชรี  
พระสงฆ์)  
  

 (อ.สุธิกาญจน์  แกว้
คงบุญ)  
     2.โครงการ
บริการวิชาการเพื่อ
การเรียนรู้และ 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน 
หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ
ภายนอก ซ่ึงมี 1 
โครงการ 6 
กิจกรรมย่อย  
       2.1โครงการ
บริการวิชาการ
สร้างอาชีพ เสริม
รายได้ ลดค่าครอง
ชีพ เพื่อ ความ
ยั่งยืนแก่ชุมชน 
(อ.ธิรนันท์  วัฒน
โยธิน) 
       1.กิจกรรม
ย่อยที ่1 ผักสวน
ครัว รั้วกินได้ ริม
ทางสีเขียว ลด
รายจ่าย เสริม 
 
 
 
 

โครงการที่ต้องมี
การประสบ
ปัญหาการเลื่อน
การด าเนิน
โครงการ
เนื่องจาก
ผู้รับบริการไม่
สามารถเข้าร่วม 
โครงการได้ตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดดังนั้น 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการจึงต้อง
ประสานงานกับ
ผู้รับบริการและ
ชุมชนให้สามารถ
ด าเนินการได้
ในช่วงเดือนที่
ก าหนดเพื่อการ
ด าเนินการในปี
ถัด 

1.1 กิจกรรมย่อยที่ 
1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
หลักเกณฑ์และ 
วิธีการทีดีในการ
ผลิตอาหารเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง 
(อ.ธิรนันท์              
วัฒนโยธิน)     
 1.2 กิจกรรมยอ่ยที ่
2 การใช้ข้อมูล
ทางการบัญชีเพื่อ
การจัดการต้นทุน
เชิงกลยุทธ์ (ดร.พัชรี  
พระสงฆ์) 
      1.3 กิจกรรม
ย่อยที ่3 อบรมเชิง
ปฎิบัติการการ
บริหารจัดการ
วิสาหกจิชุมชนกลุ่ม
เครื่องแกง (ผศ.
โพยมพร  รักษาชล) 
MT Srivijaya 3.1-
3.4 
       

เล่ือนการด าเนิน
โครงการเนื่องจาก
ผู้รับบริการไม่
สามารถเข้าร่วม 
โครงการได้ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด
ดังนั้น ผู้รับผิดชอบ
โครงการจึงต้อง
ประสานงานกับ
ผู้รับบริการและ
ชุมชนให้สามารถ
ด าเนินการได้ในช่วง
เดือนที่ก าหนดเพื่อ
การด าเนินการในปี
ถัด 

นครศรีธรรมราช 
(อ.ธิรนันท์  วัฒน
โยธิน) 
1. กิจกรรมย่อยที่ 1 
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จักสาน
บนฐานทรัพยากร
ชุมชน (ดร.เกียรติ
ขจร  ไชยรัตน์) 
ด าเนินโครงการ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ ชุมชน
บ้านน้ าพ ุ
2. กิจกรรมย่อยที่ 2 
การจัดท าบัญชี
ส าหรับชุมชนบ้าน
น้ าพุเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (อ.โสพิศ
พิไล ทองใส) 
ด าเนนิโครงการ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ ชุมชน
บ้านน้ าพ ุ
  3. กิจกรรมย่อยที่ 
3 การพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการ  

สายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) และมี
การเปลี่ยนแปลง
โครงการบริการ 
วิชาการกิจกรรมย่อยที ่
6 เพื่อน างบประมาณ
ไปด าเนินการจ้ดท า
โครงการสนับสนุนการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรงติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19)ในภาพรวม
ของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 
ดังนั้น ผู้รับผิดชอบ
โครงการจึงต้อง
ประสานงานและมี
มาตรการในการ
ให้บริการวิชาการที่
สามารถด าเนินการได้
ในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรงติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-
19) ในปีถัด 

โครงการ นางสาว
พจนา  หอมหวล  
      - กิจกรรมยอ่ยที ่
1 .1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การ 
แลกเปลี่ยนประเด็น
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ชุมชน กิจกรรมและ
เส้นทางท่องเที่ยว
ชุมชน ” หวัหน้า
โครงการ นางสาว
พจนา  หอมหวน 
     - กิจกรรมย่อยที่ 
2.1 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้าน
เกษตรทฤษฏีใหม่
และการเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในชุมชนต าบลถ้ า
ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
หัวหน้าโครงการ ดร.
บุปผชาติ  แต่งเกลี้ย 

ใหญ่ ต าบลนาไม้ไผ่ 
ต าบลบางขัน ที่ต้องมี
การประสบปัญหา
การเลื่อนการด าเนิน 
โครงการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโคโร
นาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 (COVID-19) 
ส่งผลให้การด าเนิน
โครงการประสบ
ปัญหาในการด าเนิน
โครงการ ดังนั้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
จึงปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดอบรม
เป็นการอบรมผ่าน
ระบบออนไลน์ และ
การเลื่อนระยะเวลา
ด าเนินโครงการ
ผูร้ับผิดชอบโครงการ
จึงต้องประสานงาน
และมีมาตรการใน
การให้บริการ
วิชาการที่สามารถ
ด าเนินการได้ในช่วง 
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ปัญหา 

งบประมาณ
ประจ าป ี2560 

แนวทางการ
แก้ไขปญัหา 

งบประมาณ
ประจ าป ี2562 

แนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

งบประมาณ
ประจ าป ี2563 

แนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

งบประมาณ
ประจ าป ี2564 

แนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

5.โครงการโลจิ
สติกส์ย้อนกลับ
เพื่อสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ 
สร้างมูลค่าเพิ่ม
เสริมรายได้จาก
เยื่อทางใบปาล์ม 
(อ.ธิรนันท์  
วัฒนโยธิน)  
6. โครงการ
บริการวิชาการ
สร้างอาชีพ เสริม
รายได้ลดค่า
ครองชีพ เพื่อ
ความยั่งยืนแก่
ชุมชน 
(อ.ธิรนันท์  
วัฒนโยธิน) 
6.1 กิจกรรม
ย่อยที ่1 
โครงการการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องแกงสู่
ความเข้มแข็ง
ยั่งยืน (อ.ธิรนันท์  
วัฒนโยธิน)  

 รายได้ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ชุมชน
(อ.ธิรนันท์  วัฒน
โยธิน)  
       2.กิจกรรม
ย่อยที ่2 การ
พัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ 
 
กลุ่มเครื่องแกง
ภายในท้องถิ่น  
อ าเภอบางขัน 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
(ผศ.โพยมพร  
รักษาชล)  
      3. กิจกรรม
ย่อยที ่3 การ
ฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหาร (GHP) 
กับผลิตภัณฑ์
เครือ่งแกงชุมชน 

     1.4 กิจกรรมย่อย
ที่ 4 การสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์
เครื่องแกง (อ.
สุพัตรา  ค าแหง)          
      1.5 กิจกรรม
ย่อยที ่5 โครงการ
การเสวนารายงาน 
 
 
ผลการด าเนินงานสู่
การปรับปรุงพัฒนา
แผนการด าเนินงาน 
(อ.ธิรนันท์  วัฒน
โยธิน) 
     2.โครงการ 
มทร.ศรีวิชัย 
รับผิดชอบต่อสังคม 
ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
 2.1 โครงการการ
อบรมทางการตลาด
และการสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยบรรจุ
ภัณฑ์ส าหรับ 
 
 
 
 

   ธุรกจิชุมชนบ้าน
น้ าพุ (ผศ.โพยมพร  
รักษาชล) ด าเนิน
โครงการวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ชุมชนบ้านน้ าพ ุ
4. กิจกรรมย่อยที่ 4 
การพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยวชุมชน
บ้านน้ าพ ุต าบลถ้ า
ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
(ดร.บุปผชาติ แต่ง
เกลี้ยง) ด าเนิน
โครงการวันที่ 4 
มีนาคม 2563 ณ 
ส านักสงฆ์ถ้ าพระ
หอ  
    5.กิจกรรมยอ่ย
ที่ 5 พัฒนา
ศักยภาพทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์
อาหารพื้นถิ่นชุมชน
บา้นน้ าพ ุต าบลถ้ า
ใหญ่ อ าเภอทุ่งสง 

      - กิจกรรมย่อยที่ 
1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
ประกอบการ
วิสาหกจิชุมชน” 
หัวหน้าโครงการ 
ผู้ช่วยศาสตราจาย์
โพยมพร  รักษาชล 
 
1.4 พื้นที่ต าบลนาไม้
ไผ่ หัวหน้าโครงการ 
นางสุธิกาญจน์  แกว้
คงบุญ 
     1.5 พื้นที่ต าบล
บางขัน หวัหน้า
โครงการ นาย
ธิรนันท์  วัฒนโยธิน 
 
2.โครงการบริการ
วิชาการจากการร้อง
ข้อจากภายนอก ดังนี ้
2.1 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กเล็ก
ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ หัวหนา้  

การแพร่ระบาดของ
โรงติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) 
ในปีถัด 
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งบประมาณ
ประจ าป ี2564 
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ปัญหา 

6.2 กิจกรรม
ย่อยที ่2 
โครงการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับ
การวางระบบ
บัญชีและระบบ
การควบคุม
ภายในส าหรับ
กลุ่มเครื่องแกง 
อ าเภอบางขัน 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
(อ.อัญชลี  สนดี)    
  6.3 กิจกรรม
ย่อยที ่3 
โครงการอบรม
การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของกลุ่ม
เครื่องแกง (อ. 
สุวัฒนา พวง
สุวรรณ 
 6.4 กิจกรรม
ย่อยที ่4 
โครงการการ
จัดการคลังสินค้า
เพื่อช่วยลด  
 

 (อ.ธิรนันท์  วัฒน
โยธิน)             
    4.กิจกรรมยอ่ย
ที่ 4 การสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์
เครื่องแกงแก่ชุมชน
(อ.สุพัตรา  
ค าแหง) 
      5. กิจกรรม
ย่อยที ่5 การ
จัดการช่องทาง 
การจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ (อ.
กฤติกา  จินาชาญ)  
6. กิจกรรมย่อยที่ 
6 โครงการการ
เสวนารายงานผล
การด าเนินงานสู่
การปรับปรุงพัฒนา
แผนการด าเนินงาน 
(อ.ธิรนันท์         
วัฒนโยธิน)  
3.โครงการ มทร.
ศรีวิชัย รับผิดชอบ 

 ผลิตภัณฑ์ไข่เป็ดของ
กลุ่มเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อ
จ าหน่ายและบริโภค
ในชุมชน (ผศ.พนิดา  
รัตนสุภา)      
     2.2 โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบฉลาก
ผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการ  
เบเกอร์รี่ (อ.นุชากร  
คงยะฤทธิ์)  
     3. โครงการ
ยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมสู่แหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต้นแบบ 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
     3.1 โครงการ
การใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
ยกระดับธุรกิจการ  

 จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
(อ.สุธิกาญจน์  แกว้
คงบุญ)ด าเนิน
โครงการวันที่ 19  
มิถุนายน 2563 
  2.โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก 
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตน
สุภาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จ านวน 
1 โครงการ 
  1.โครงการการ
จัดท าฐานข้อมูล
สมุนไพร
มะขามป้อม (อ.
พรประเสริฐ  
ทิพย์เสวต) MT 
Srivijaya 3.1-3.8 
ด าเนินโครงการ
วันท่ี 22 
พฤษภาคม – 31 
สิงหาคม 2563 
ในพื้นท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

 โครงการ กฤติกา  
กลับรินทร์ 
2.2 โครงการตัดต่อ
วิดีโอด้วยโปรแกรม 
DaVince Resolve 
หัวหน้าโครงการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภูริวัฒน์ เลิศไกร 
2.3 โครงการการ
สร้างสื่อวิดีโอเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  
หัวหน้าโครงการ นาง
จุฑาภรณ์ เลิศไกร 
3. โครงการบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ 
3.1 โครงการเตรียม
ความพร้อมการสอบ
วัดความรู้
ความสามารถทัว่ไป 
(ภาค ก) หวัหน้า
โครงการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กิตติ
ศักดิ์  แสงทอง 
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ต้นทุนในการ
ด าเนินงานของ
กลุ่มเครื่องแกง 
(อ.กฤติกา จินา
ชาญ) 6.5 
กิจกรรมย่อยที่ 5 
โครงการลดค่า
ครองชีพ เสริม
รายได้ พึ่งพา
ตนเองด้วย
เศรษฐกิจ
พอเพียงกลุ่ม
เครื่องแกงที่
ยั่งยืน(อ.ธิรนันท์ 
วัฒนโยธิน)       
    6.6 กิจกรรม
ย่อยที ่6 
โครงการการ
พัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ
กลุ่มเครื่องแกง
เพื่อรองรับ
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน  
(ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
โพยมพร      
รักษาชล)  
 

 ต่อสังคม มีจ านวน 
2 โครงการ 
        3.1โครงการ
การออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์
ส าหรับผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มคนเล้ียง
แพะ (อ.นุชากร    
คงยะฤทธิ์)  
 3.2โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ต าบลชะมายให้มี
ความมั่นคง:
ผลิตภัณฑ์ปลาดุก
ใสอวน แม่
ประกอบ            
(อ.ปุณยทรรศน์  
คงแก้ว) 
4. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัต
นสุภาฯสยามบรม 
ราชกุมารี จ านวน 
1 โครงการ 
        4.1โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ

 ท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ ชุมชนสู่
การตลาดออนไลน์ 
(ดร.กัลยาณี  ทอง
เล่ียมนาค) 
4.โครงการเพิ่ม
ศักยภาพในการ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตของ
ท้องถิ่นชุมชนและ
สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
แนววิถีนวัตกรรม
การบริการวิชาการ 
ภายใต้ Quick win 
Project ดา้นการ
บริการวิชาการ  
ระจ าปีงบประมาณ 
2562 
     4.1 โครงการ
การจัดการเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ด้วยเทคโนโลย ีQR 
CODE เช่ือมโยงสู่
การเรียนรู้วิถีชุมชน
กับศูนย์เครือข่าย 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
อ าเภอนาบอน 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
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6.7 กิจกรรม
ย่อยที ่7 
โครงการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนากลุ่ม 
เครื่องแกง      
(อ.นุชากร คง
ยะฤทธ์)         
     6.8 กิจกรรม
ย่อยที ่8 
โครงการการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์
เครื่องแกงแก่
ชุมชน          
(อ.สุพัตรา 
ค าแหง 
)  6.9 กิจกรรม
ย่อยที ่9 
โครงการการ 
เสวนารายงาน
ผลการ
ด าเนินงานสู่การ
ปรับปรุงพัฒนา
แผนการ
ด าเนินงาน 
(อ.ธิรนันท์  
วัฒนโยธิน)         
 

 สมเด็จพระเทพรัต
นสุภาฯสยามบรม
ราชกุมารีโครงการ
การจัดท า
ฐานข้อมูลสมุนไพร
มะขามป้อม 
ละจากการด าเนิน
โครงการบริ การ
วิ ช า ก า ร  ใ น ปี
การศีกษา  2560 
ที่ผ่านมา มีจ านวน 
1  โครงการที่ต้องมี
การประสบปัญหา
ก า ร เ ลื่ อ น ก า ร
ด า เนิ น โครงการ
เ นื่ อ ง จ า ก
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ไ ม่
สามารถ เข้ าร่ วม
โครงการได้ตาม 

     (อ.ธิรนันท์  วัฒน
โยธิน)  
4.2 โครงการการ
จัดท าเว็บ
แอพพลิเคชั่น
เส้นทางการ
ท่องเที่ยววิถพีาราสู่
นาอินทรี ด้วย
บริการแผนที่ของกู
เกิ้ล (Google Maps 
API) (อ.นุชากร  คง
ยะฤทธิ์)  
     5 .  โ ค ร ง ก า ร
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนสุภาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
จ านวน 1 โครงการ 
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งบประมาณ
ประจ าป ี2560 

แนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

งบประมาณ
ประจ าป ี2560 

แนวทางการ
แก้ไขปญัหา 

งบประมาณ
ประจ าป ี2562 

แนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

งบประมาณ
ประจ าป ี2563 

แนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

งบประมาณ
ประจ าป ี2564 

แนวทางการแก้ไข
ปัญหา 

แ ล ะ จ า ก ก า ร
ด าเนินโครงการ
บริการวิชาการ
ทั้ง 
6 โครงการที่ผ่าน
ม า  มี บ า ง 
โครงการที่ต้องมี
ก า ร ป ร ะ ส บ
ปัญหาการเลื่อน
ก า ร ด า เ นิ น
โ ค ร ง ก า ร
เนื่องจาก 
      1.ได้มีการ
ปรับเปลี่ยน
ระยะเวลาของปี
การศึกษา 2559 
จากระบบ
ประชาคม 
อาเซียน
ปรับเปลี่ยนเข้าสู่
ปีการศึกษาตาม
ระยะเวลาปกติ
จึงมีการ
ปรับเปลี่ยน
แผนการ
ด าเนินงาน
โครงการให้เร็ว
ขึ้นเพื่อให้
สามารถ 
 
 

 ระยะเวลาที่
ก าหนด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 : ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น
อย่างน้อย 1 ด้าน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 (ปี2564) 
ผู้รับผิดชอบ : 1.อาจาย์สุธิกาญจน์   แก้วคงบุญ      คณบดีที่ก ากับตัวบ่งชี้ 

  2. นายธิรนันท์      วฒันโยธิน        ต าแหน่ง  หัวหน้างานบริการวิชาการ 
  3. นางสาวสารภี    ทองศรีแก้ว      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :    
      ผลงานบริการวิชาการที่สามารถบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และ

งานวิจัยหรืองานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการบริการวิชาการ/วิชาชีพ จึงหมายถึงการน าเอาศาสตร์ 
ของการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน มาผสมผสานเข้า
ด้วยกันให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน จนมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนในตัวเอง เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ ในด้าน
ต่างๆ เช่น เกิดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา ชุมชนที่รับบริการ และมหาวิทยาลัย เป็นต้น ตลอดจนการบริการ
วิชาการแก่สังคมนั้นน าผลจากการวิจัยมาใช้ประโยชน์ เพ่ือด าเนินการทางการวิจัยที่มีความชัดเจนมากขึ้น 
เพ่ือสร้างโครงการและงานบริการที่เป็นรูปธรรม เพ่ือก่อให้เกิดความหลากหลายของสหวิชาการที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการเรียน การวิจัย การบริการวิชาการ และสามารถเพ่ิมศักยภาพของคณาจารย์ด้านการบูรณา
การมาสู่การบริการวิชาการแก่สังคมได้มากขึ้น 

การบริการวิชาการมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยหรืองานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยให้ผู้สอนน าความรูจากประสบการณจริงมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรูจากสถานการณจริง และไดใช้ความรู้ไปให้บริการวิชาการกับสังคม 
 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน 

ผลการค านวณ 
ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ 

จ านวนผลงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน 
อย่างน้อย 1 ด้าน 

6 

จ านวนผลงานบริการวิชาการท้ังหมด 
 
7 

ร้อยละผลงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน 
อย่างน้อย 1 ด้าน      

100 
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เกณฑ์การประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่าง

น้อย 1 ด้าน เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 ค่าร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน ให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 15 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 
ด้าน 
 

 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =  
 
 

แทนค่า 
1. จ านวนผลงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่าง
น้อย 1 ด้าน 

6 

2. จ านวนผลงานบริการวิชาการท้ังหมด 7 
3. ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่าง
น้อย 1 ด้าน 

100 

4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้  ( (3) / 15) 6.70 
ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5 

 

การค านวณ 
            =        6.00 x 100  ร้อยละ  100   คิดเป็นคะแนน  100  =   6.70.00 
                     7.00                                                 15 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100      5.00 บรรลุเป้าหมาย 
 

 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
:  

จ านวนผลงานบริการวิชาการที่บรูณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน x 100 
                               จ านวนผลงานบริการวิชาการทั้งหมด 

ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน      
  ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บรูณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
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เอกสารหลักฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

MT Srivijaya 3.2-1 มคอ.3  วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
MT Srivijaya 3.2-2  มคอ.3 วิชา องค์การและหลักการจัดการ 
MT Srivijaya 3.2-3 งานวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านวังไทร ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช งบประมาณรายได้ ปี 2561 

MT Srivijaya 3.2-4 มคอ.3 วิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ขนาดย่อม (Small Business 
Management) 

MT Srivijaya 3.2-5 งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเครื่องแกงนคร 
MT Srivijaya 3.2-6 มคอ.3 วิชา การจัดการโลจิสติกส์เชิงกลยุทธ์ 
MT Srivijaya 3.2-7 มคอ.3 วิชาการสร้างแผนภาพข้อมูลและการออกแบบกราฟฟิกสารสนเทศ 
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มาตราฐานที่ 4 ด้านวฒัธรรมและความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบ : 1. ดร.ชัญญานุช     โมราศิลป์    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  2. นายเดชนรินทร์   ตะปินา    ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
          สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
เกณฑ์การประเมิน: 7 ข้อ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน: 

มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในการท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรม โดยแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือท าหน้าที่
ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนจัดท าแผน เสนอโครงการ ด าเนิน
โครงการ และสรุปผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการฯ ได้มีการจัดท า
แผนปฏิบัติ งานท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2563 ที่มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2563 มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2562-
2563 และมีการจัดท าแนวปฏิบัติในการด าเนินงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (MT Srivijaya 4.1-1.1) 
(MT Srivijaya 4.1-1.2) 

 
MT  Srivijaya  4 . 1 - 1 . 1   
ค าสั่งที่ 0106/2563 ลง
วันที่ 11 มิถุนายน 2563  
แต่งตั้งคณะกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

MT  Srivijaya  4 . 1 - 1 . 2   
ค าสั่งที่ 136/2564 ลงวันที่ 
12 มีนาคม 2564  แต่งตั้ง
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนด
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
                 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีแผนปฎิบัติการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรมและด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนด  โดยมีการก าหนดแผนปฏิบัติการด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไว้อย่างชัดเจนในลักษณะแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ ซึ่งใน ปีการศึกษา 2563  นั้นซึ่ง
ได้ รั บการด า เนินกิ จกรรมได้ตามแผนทุกกิจกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมด้านท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม  ที่ด าเนินการโดยงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
บางกิจกรรมสามารถด าเนินการได้มากกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ และทุกกิจกรรมสามารถ
ตอบสนองภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ในระดับ
มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงสร้างในการบริหารงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ส่วนกิจการนักศึกษา นอกจากนี้คณะฯยังมีการ
ก าหนดนโยบายและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน มีแผนงานรองรับและ
สามารถปฏิบัติได้จริง โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านชมรม
นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดผู้แทนคณาจารย์สาขาวิชาเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาในแต่ ละสาขาวิชาร่วม
ด าเนินการกับนักศึกษา  (MT Srivijaya 4.1-2.1 ,MT 
Srivijaya 4.1-2.2) 
  เป้าหมายของการจัดท าแผน ดังนี้ 
            1. ทุกโครงการ/กิจรรมที่เกี่ยวข้องกับท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  และ
มีผลผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
          2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม
ที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการสามารถด าเนินโครงการได้เสร็จสิ้น
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

 
 
 
MT Srivijaya 4. 1 - 2. 1  
แผนงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณเงินรายได้  
ประจ าปี 2562-2563 ด้าน
ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 
 

MT Srivijaya 4.1-2.2 
แผนงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณเงินรายได้  
ประจ าปี 2563-2564 
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

        3 .  นั กศึกษามีส่ วนร่ วมในการจัดและด า เนิน
โครงการ/กิจกรรมท าบุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมที่บูรณาการ
กับกิจกรรมนักศึกษา โดยใช้หลัก PDCA ทุกโครงการ/
กิจกรรม 
        4. มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับท านุ
บ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา หรือ 1 
กิจกรรม / ต่อปีการศึกษา 
    การพัฒนาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
        1.ส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้อกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
       2 การส่งเสริมให้เกิดการาบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเข้ากับพันธกิจด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา 
 

 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
          คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้มีการก ากับและ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   โดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา และเจ้าหน้าที่งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เป็น
ผู้ก ากับติดตามให้จัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้เป็นไปตามแผนงานกิจกรรมด้าน ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ตามนโยบายและแผนงานกิจการ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2563   โดยมีการติดตาม  9 เดือน 
12 เดือน โดยเน้นไปที่ตัวก ากับติดตาม  3 ประเด็น หลักๆ 
ได้แก่  
     1. ด าเนินงานเป็นไปตามไตรมาสที่ก าหนด 
     2. งบประมาณเป็นไปตามที่ขออนุมัติ 
     3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการต้องไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 ตามท่ีระบุไว้ในแผน 
     4. รายงานโครงการ/กิจรรม ตามรูปแบบ PDCA 
 
 

MT Srivijaya 4. 1 - 3. 1  
บันทึกข้อความติดตามผล
การด าเนินงานตามแผน 
รอบ  9 เดือน และ 12 
เดือน 
MT Srivijaya 4. 1 - 3. 2   
รายงานประชุมการติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผน
ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
            คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยจัดท าเป็นรูปเล่มรายงานการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และปีงบประมาณในแต่ละไตรมาศ
จากการก ากับติดตามของคณะกรรมการ 

จากการด าเนินงานด้านการก ากับติดตามและ
ประเมินผลโครงการของคณะกรรมการก ากับกับติดตาม 
โดยมีวัตถุประสงเพ่ือให้โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด เป็นไป
ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน คณะกรรมการได้รายงาน
ผลการกับติดตามประเมินผลโครงการ ดังตารางดังนี้ 
       

ตามรางการก ากับ ติดตาม ผลการประเมินโครงการ ตาม
ตัวช้ีวัดของแผน ดังนี้ 
     1.) ทุกโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมที่อยู่ในแผนปฎิบัติการประจ าปี มีผล
การประเมินในระดับดี 
     2 . )  จ า น ว น โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปะวัฒนธรรมที่ตั้งไว้ในแผนปฎิบัติการสามารถด าเนิน
โครงการได้เสร็จสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
     3.) นักศึกษาที่ส่วนร่วมในการจัดและด าเนินโครงการ/
กิจกรรมท านุบ ารุงศิปะวัฒนธรรมที่บูรณาการกับกิจกรรม
นักศึกษา โดยใช้หลักสูตร PDCA ทุกโครงการ/กิจกรรม 
    4) มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชาหรือ 1 กิจกรรม / 
ต่อปีการศึกษา  
 
 
 
 
 
 

 
 
MT Srivijaya 4.1-4 .1 .1   
แ ผ น ด้ า น ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมประจ าปี
การศึกษา 2563 
MT Srivijaya 4.1-4 .1 .2   
แ ผ น ด้ า น ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมประจ าปี
การศึกษา 2564 
MT Srivijaya 4.1-4.2  ผล
การประเมิน  ด้ านท านุ
บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

MT Srivijaya 4.1-4.3  ผล
การประเมินและปรับปรุง
การจัดกิจกรรม ด้านท านุ
บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
ประจ าปีการศึกษา 2563 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

ผลการติดตามเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด
ความ 
ส าเร็จ

ตามแผน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่าเป้า 
หมาย 

ผลการด าเนิน 
งาน 

ผลการติดตามเป้าหมายที่ 1 การสง่เสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ
100/ 
10 

โครงการ 

สโมสร
นักศกึษา 

-ฝ่ายพัฒนา
นักศกึษา 
-สโมสร
นักศกึษา 

ร้อยละ 
 100/ 

(10 โครงการ) 
ส าเร็จ 

ผลการติดตามเป้าหมายที่ 2 ส่งเสริมการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับพันธกจิด้านการเรียนการสอน การวิจยั และการบรกิาร
วิชาการ 

 

ตัวชี้วดั
ความ 

ส าเร็จตาม
แผน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่าเป้า 
หมาย 

ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

 
ร้อยละ 
100/ 

5 โครงการ 
เงินรายได ้

อาจารย์ / 
เจ้าหน้าที ่

ร้อยละ 
 100 

/6 โครงการ 
ส าเร็จ 

ผลการติดตามเป้าหมายที่ 3  ส่งเสริมให้งานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับพันธกจิกิจกรรมนักศึกา  
ร้อยละ 80/
ของผลการ
ด าเนินงาน
ทุกโครงการ

ในแผน 

เงินรายได้
และเงิน
สโมสร
นักศึกษา 

-สาขาวิชา 
-ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
-สโมสร
นักศึกษา 

ร้อยละ 90/
ของผลการ

ด าเนินงานทุก
โครงการใน

แผน 

ส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
        ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้น าข้อเสนอแนะการก ากับ
ติดตาม ประเมินโครงการ ปีงบประมาณ 2563-2564 ต่อ
คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการจัดการ เมื่อวันที่ 
7พฤษภาคม 2564   

 
 
MT Srivijaya 4. 1 - 3. 2   
รายงานประชุมการครั้งที่ 
3/2563วันที่ 7 พฤษภาคม 
2564  รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
             คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  อันดีงาม จึง
ได้จัดส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมดังกล่าว โดยน า
เผยแพร่ต่อสาธารณชนเช่น บนเว็บไซต์ จดหมายข่าว 
Facebook ทั้งนี้ได้มีการการเผยแพร่กิจกรรม เช่น  จุลสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าเดือน
มกราคม-มีนาคม 2564 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 คณบดี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา 
ท าโตรงการนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณี 
กิจกรรมย่อยที่ 2“โครงการร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด” ณ 
ส านักสงฆ์ถ้ าพระหอ ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  และ เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2564 
โครงการ กีฬา พ้ืนบ้านสานสัมพันธ์  ปี  2564 คณะ
เทคโนโลยีการจัดการ ออกอากาศ รายการสะเก็ดข่าว 
โทรทัศน์  ช่อง 7HD ณ อาคารอเนกประสงค์  70 ปี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทย าเขต
นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)  

 

MT Srivijaya 4.1-6.1 จุล
สารมหาวิทยาลัยเทคโน 
โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ศ รี วิ ชั ย 
ประจ าเดือน มกราคม – 
มีนาคม 2564 
MT Srivijaya 4 . 1 - 6 . 2 
https://www.facebook
.com/watch/?v=11236
53428134750 

 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ 
      
 

 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 6   ข้อ 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 : ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
และพันธกิจอื่นอีกอย่างน้อย 1 ด้าน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นางชัญญานุช      โมราศิลป์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาที่ก ากับตัวตัวชี้วัด 

  2. นายเดชนรินทร ์  ตะปินา    ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :    
      จากแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยระยะปานกลาง 5 ปี (2561 – 2565) 
มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพสร้างสรรค์ ซึ่งต้องเกิดจากการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ คือด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม งานวิจัย สู่ระบบการเรียนการสอนโดยต่อยอดด้วยบริการวิชาการ เพ่ือ
หลอมให้บัณฑิตที่ออกไปสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

ตารางท่ี 4.2-1 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอีกอย่าง
น้อย 1 ด้าน 

ผลการค านวณ 
ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ 

จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจ
อ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน 

 
6 

จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 10 
ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ 
พันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน 

60.00 
 

 
เกณฑ์การประเมิน :  

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ
พันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 ค่าร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีก
อย่างน้อย 1 ด้าน  ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น
อีกอย่างน้อย 1 ด้าน 
 

 
 
 
 
 
 

จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน  x 100 
                               จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 
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2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =  

 

แทนค่า 
1. จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธ
กิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน   

6 

2. จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 10 
3. ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ
พันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน 

60.00 

4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้  ( (3) / 10) 5.00 
ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5.00 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 50 ร้อยละ 50.00  5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

 
เอกสารหลักฐาน : 
 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
MT Srivijaya 4.2-1.1 แผนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนาธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 
MT Srivijaya 4.2-1.2 สรุปโครงการ “ป่าสวย น้ าใส รวมใจ สานสัมพันธ์  ครั้งที่ 10” 
MT Srivijaya 4.2-1.3  มคอ.3 วิชากลยุทธ์ทางธุรกิจ  
MT Srivijaya 4.2-1.4 สรุปโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณี“กิจกรรมย่อยที่ 1 

ประกวดการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์วัดเพ่ือท านุบ ารุงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม” 
MT Srivijaya 4.2-1.5 มคอ.3  วิชาทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
MT Srivijaya 4.2-1.6 สรุปโครงการ“อบรมคุณธรรมจริยธรรม” 
MT Srivijaya 4.2-1.7 มคอ.3 วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
MT Srivijaya 4.2-1.8 สรุปโครงการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณี กิจกรรมย่อยที่ 2“

โครงการร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด” 
MT Srivijaya 4.2-1.9 มคอ.3  วิชามคอ.3  วิชาการจัดการสินเชื่อ 
MT Srivijaya 4.2-110 สรุปโครงการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณี กิจกรรมย่อยที่ 3“

โครงการเข้าวัดฟังธรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” 
MT Srivijaya 4.2-1.11 มคอ.3 วิชาจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
MT Srivijaya 4.2-1.12 สรุปโครงการกีฬาพ้ืนบ้านสานสัมพันธ์ 
MT Srivijaya 4.2-1.13 มคอ.3 วิชาจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกจิอื่นอกีอยา่งน้อย 1 ด้าน     
ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกจิอื่นอกี อย่างน้อย 1 ดา้น 

ที่ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 
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มาตารฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 

 
เกณฑ์การประเมิน:  7  ข้อ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 7 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน: 
มีการ 

ด าเนินการ 
ท า

เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 
 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิ เคราะห์  SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การ เ งิ น  และแผนปฏิบั ติ ง านและแผนการ ใช้ จ่ าย
งบประมาณ ตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับ
สถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 : การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบ : 1. ผศ.กรกนก        โภคสวัสดิ์             รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

  3. นางเครือวัลย์       หม่อมปลัด          ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
  4.นางสาวพวงเพ็ญ    ขุนทองแก้ว         ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
  5. นางสาวพาทินี      นวลศรี              ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
  6. นางสาวกุสุมา       ค้ าวงษ์              ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
  7.นางสาวกัญญา      ผันแปรจิตต์         ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  
             สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่าน
คณะ  ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนิ นงานของคณะให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน  ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

            คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นหน่วยงานภายใต้
การก ากับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มี
นโยบายที่ชัดเจน ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
โดยได้จัดท าแผนกลยุทธ์ 2561-2565 และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผ่านกระบวนการวางแผน
ที่มุ่งเน้นความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  มีการทบทวนผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา โดยมี
วิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้   
         1). ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์    
พ . ศ . 2 5 6 1 - 2 5 6 5  ล ง วั น ที่  1 0  ธั น ว า ค ม  2 5 6 2                          
โดยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยต าแหน่งคณบดี รอง
คณบดี  และหัวหน้าสาขา  โดยคณะฯ  
       2) .จัดกิจกรรม/โครงการเ พ่ือทบทวน ภายใต้   
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร เพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการ” เมื่อวันที่ 
7-9 มี นาคม 2564 ณ โ ร งแรม เซ็ นทารา  อ่ าวนาง                        
บีช รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกระบี่   โดยวิทยากร        
ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส (อธิการบดี) และนางสาววันเพ็ญ จิตต
พงศ์ (ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน) โดยมีบุคลากร
ของคณะฯ จ านวน 80 คน  มีส่วนร่วมในการทบทวนแผน
กลยุ ทธ์  วิ สั ยทั ศน์  พัน ธกิ จ  เป้ าหมาย  วิ เ ค ร าะห์
สภาพแวดล้อมของคณะฯ วิเคราะห์ SWOT แผนกลยุทธ์
แต่ละด้าน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ที่
สอดคล้องกับนโยบาย 5 ด้าน 7 Platforms  และแนวทาง
การด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน และการบริหาร
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยมีการน า
ผลการด าเนินงานความส าเร็จของตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาทบทวน และก าหนด
ทิศทางการด าเนินงาน  ซึ่งกระบวนการทั้งหมดด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม
ในการวางแผนและก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของ
คณะฯให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 
โดยกระบวนการดังกล่าว จะสร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญของการวางแผนตลอดจนเข้าใจถึงการก ากับ

MT Srivijaya-5.1-1-01 ค าสั่ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด า เ นิ น
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 

MT Srivijaya-5.1-1-02 แผน
กลยุทธ์ พ.ศ.2561-2562 
 

MT Srivijaya-5.1-1-03 ค า
เสนอของบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  
 

MT Srivijaya- 5 . 1 - 1 - 0 4      
ค า เ ส น อ ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ
รายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

MT Srivijaya- 5. 1 - 1 - 05 
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
(โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
เ พ่ื อ ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม ก า ร
บริหารจัดการ) 
 

MT Srivijaya- 5 . 1 - 1 - 0 6 
แผนปฏิบัติงานและ แผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 
 

MT Srivijaya-5.1-1-07  
แ บ บ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร 
ด า เ นิ น ง า น ตั ว ชี้ วั ด ต า ม
แผนปฏิบัติงาน และแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ     
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือให้แผนปฏิบัติงานบรรุลตาม
เป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                 จากการทบทวนแผนกลยุทธ์ข้างต้น คณะฯ 
ได้น าผลของการทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ประจ าปี 
พ.ศ.2561-2565  น าเสนอ คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ ครั้งที่ 3/2563           
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 และคณะฯ ได้จัดท าแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ 
เ พ่ือให้การจัดสรรงบประมาณมุ่ งไปทางจุดเน้นของ
วิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ ส่งผลให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และสามารถตรวจสอบ
ได้ โดยคณะฯ น าข้อมูลสถานการณ์ทางการเงินในปีที่ผ่าน
มา และ ข้อมูลเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณในปี
ต่างๆ รวมทั้ง ข้อมูลด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ เป็นข้อมูล
ประกอบในการประมาณรายรับ-รายจ่ายตามประเด็นแผน
กลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณในรูปร้อยละตามแผนกล
ยุทธ์  เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์มีการใช้เงิน
อย่ า ง มี  ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  แผนกลยุ ท ธ์ ท า ง ก า ร เ งิ น 
ปีงบประมาณ 2561-2565   
       อี ก ทั้ ง ค ณ ะฯ  มี ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร ด า เ นิ น ง าน 
ความส า เร็จของตัวชี้ วัดของแผนกลยุทธ์  และแผน
ปฏิบัติงาน  คณะฯ จะต้องมีการรายงานผลการด าเนินงาน
ตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระยะเวลา 1 
ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)  และแจ้ง
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ให้
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ทราบ ในการประชุม ครั้งที่ 
4/2563 (เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563) ทราบ และ
พิจารณาการติดตามและรายงานผล  เพ่ือเสนอแนะวิธีการ 
หรือแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะฯที่มีบุคลากรมีส่วน
ร่วมในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนด    
           ซึ่ ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น  แ ล ะแ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2564  มีกิจกรรม/
โครงการ  จ านวน 43 โครงการ แยกเป็นงบประมาณ
รายจ่าย  จ านวน 1  โครงการ และงบประมาณเงินรายได้ 

พ.ศ.2564 และติดตามผลการ
ด าเนินงาน รอบ 11 เดือน 
และมีคู่มือตัวชี้วัด 2564 
 

MT Srivijaya-5.1-1-08  
ติดตามผลการด าเนินโครงการ
ไตรมาสที่  4 (  1 กรกฎาคม 
2564 – 30 กันยายน 2564)  
 

MT Srivijaya-5.1-1-09 แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน  คณะ
เทคโนโลยีการจัดการ พ.ศ. 
2561-2565   
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

จ านวน 42 โครงการ โดยมีการติดตามผลการด าเนินงาน 
ดังนี้  

๑. การติดตามผลการด าเนินงานโครงการรายไตร
มาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่  4 (1 ตุลาคม 2563- 30 
กันยายน 2564)   เพ่ือรายผลระบบติดตามให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน   

๒. มีการติดตามผลการด าเนินงานตัวชี้วัดรอบ 11 
เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2564) 
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในกรแข่งขัน 
       คณะฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการค านวณต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
              ต้ นทุ นหลั กสู ต รตามประ เภทค่ า ใช้ จ่ าย 
ปีงบประมาณ 2563 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 

1. ต้นทุนหลักสูตร/ต้นทุนต่อหน่วยด้านค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา 

กลุ่ม
สาขาวิชา 

ต้นทุนรวม จ านว
น นศ. 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

 1.สาขาวิชาการบัญชี 1,026,684.40 512 2,005.24 
 2.สาขาวิชาการตลาด  11,915.50 26 458.29 
 3 . ส า ข า วิ ช า ร ะ บ บ
สารสนเทศทางธุรกิจ  9,757.39 11 

 
887.04 

 4 . ส า ข า วิ ช า ธุ ร กิ จ
อิเล็กทรอนิกส์  390.30 2 

195.15 

 5.สาขาวิชาการจัดการ  520,011.66 309 1,682.89 
 

 
 
 
 
 
 
MT Srivijaya 5.1-2.1 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
 

MT Srivijaya 5. 1- 2 . 2  
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์
ต้ น ทุ น ต่ อ ห น่ ว ย ผ ล ผ ลิ ต 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 

กลุ่ม
สาขาวิชา 

ต้นทุนรวม จ านว
น นศ. 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

 6 .สาขาวิ ชาการจั ดก าร
การตลาด 315,542.62 142 

2,222.13 

 7..สาขาวิชาการจัดการการ
เป็นผู้ประกอบการ 55,674.54 25 

 
2,226.98 

 8. ส าข าวิ ช าก ารจั ดการ
นวัตกรรมทางการค้า 30,420.11 18 

 
1,690.01 

 9.  สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 211,792.83 122 

 
1,736.01 

10. สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์ 532,891.42 326 

1,634.64 

11. สาขาวิชาการเงิน 80,217.25 68 1,179.67 

รวม 
2,795,298.0

2 1,561 
1,790.71 

 

2. ต้นทุนหลักสูตร/ต้นทุนต่อหน่วยด้านค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนาอาจารย์ บุคลากร 
 

กลุ่มสาขาวิชา ต้นทุนรวม จ านวน 
นศ. 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

 1.สาขาวิชาการบัญชี 22,415,836.99 512 43,780.93 
 2.สาขาวิชาการตลาด  260,153.84 26 10,005.92 
 3 .สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ  213,035.41 11 

 
19,366.86 

 4 . ส าขาวิ ชาธุ รกิ จ
อิเล็กทรอนิกส์  8,521.42 2 

 
4,260.71 

 5 . ส า ข า วิ ช า ก า ร
จัดการ  11,353,534.46 309 

 
36,742.83 

 6 . ส า ข า วิ ช า ก า ร
จัดการการตลาด 6,889,314.69 142 

 
48,516.30 

 7 . . ส า ข า วิ ช า ก า ร
จั ด ก า ร ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ 1,215,555.01 25 

 
 

48,622.20 
 8. ส า ข า วิ ช า ก า ร
จัดการนวัตกรรมทาง
การค้า 664,169.23 18 

 
 

36,898.29 
 9.  ส า ข า วิ ช า ก า ร
จั ดก าร เทค โน โล ยี
สารสนเทศ 4,624,121.65 122 

 
 

37,902.64 
10 .  สาขาวิ ชาการ
จัดการโลจิสติกส์ 11,634,741.21 326 

 
35,689.39 

11. สาขาวิชาการเงิน 1751,401.74 68 25,755.91 
รวม 61,030,385.66 1,561 39,096.98 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

3. ต้นทุนหลักสูตร/ต้นทุนต่อหน่วยด้านค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

กลุ่มสาขาวิชา ต้นทุนรวม จ านวน นศ. ต้นทุนต่อหน่วย 

 1.สาขาวิชาการบัญชี 8,637,194.66 512 16,869.52 

 2 . ส า ข า วิ ช า
การตลาด  100,241.60 26 3,855.45 
 3 .สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ  82,086.09 11 7,462.37 
 4 .สาขาวิ ชาธุ รกิ จ
อิเล็กทรอนิกส์  3,283.44 2 1,641.72 
 5 . ส า ข า วิ ช า ก า ร
จัดการ  4,374,705.59 309 14,157.62 
 6 . ส า ข า วิ ช า ก า ร
จัดการการตลาด 2,654,567.49 142 18,694.14 
 7 . . ส า ข า วิ ช า ก าร
จั ด ก า ร ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ 468,373.56 25 18,734.94 
 8. ส า ข า วิ ช า ก า ร
จัดการนวัตกรรมทาง
การค้า 255,915.45 18 14,217.52 
 9.  ส า ข า วิ ช า ก า ร
จั ดก าร เทค โน โล ยี
สารสนเทศ 1,781,750.95 122 14,604.52 
10 .  สาขาวิ ชาการ
จัดการโลจิสติกส์ 4,483,059.22 326 13,751.72 

11. สาขาวิชาการเงิน 674,844.21 68 9,924.18 

รวม 23,516,022.25 1,561 
 

15,064.72 
 

     จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  ของคณะ
เทคโนโลยีการจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2563  พบว่า  คณะฯ            
มีต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตลดลง 15,995.20 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 22.32%    

กลุ่มสาขาวิชา ต้นทุนต่อหน่วย 
ปี  2562 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

ปี  2563 

ผลการ
เปรียบเทียบ

ต้นทุนต่อหน่วย 

 1.สาขาวิชาการบัญชี  65,511.31 62,655.70 -2,855.61 
 2.สาขาวิชาการตลาด  66,640.46 14,319.65 -52,320.81 
 3.สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ  

31,372.59 27,716.26 -3,656.33 
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เอกสาร 

 

กลุ่มสาขาวิชา ต้นทุนต่อหน่วย 
ปี  2562 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

ปี  2563 

ผลการ
เปรียบเทียบ

ต้นทุนต่อหน่วย 

 4.สาขาวิชาธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์  

17,187.85 6,097.18 -11,090.67 

 5.สาขาวิชาการจัดการ  68,957.46 52,583.34 -16,374.12 
 6.สาขาวิชาการจัดการ
การตลาด 

80,797.60 69,432.57 -11,365.03 

 7.สาขาวิชาการจัดการการ
เป็นผู้ประกอบการ 

104,559.44 69,584.12 -34,975.32 

 8.สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมทางการค้า 

39,933.60 52,805.82 12,872.22 

 9.สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

82,180.96 54,243.16 -27,937.80 

 10.สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์  

77,754.26 51,075.74 -26,678.52 

 11.สาขาวิชาการเงิน  97,471.29 36,859.75 -60,611.54 
รวม 71,947.61 55,952.41 -15,995.20 

 

   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 และงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรลดลง ค่าใช้จ่ายลดลง และจ านวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน 
ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง  คณะฯ จึงมีนโยบาย
มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรส่วนรวมให้ทุกหลักสูตร
ใช้ร่วมกัน  เพ่ือให้คงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนในทุกกิจกรรมที่ต้องพัฒนานักศึกษาในทุกด้าน   
 

กลุ่ม
สาขาวิชา 

คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ 

คณะบริหารธุรกิจ ผลการ
เปรียบเทียบ
ต้นทุนต่อ
หน่วย  

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

 

จ านวน 
นศ. 

 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

จ านวน 
นศ. 

 1.
สาขาวิชา
การตลาด  

14,319.65 26 46,494.25 866 -32,174.60 

 2.
สาขาวิชา
ระบบ
สารสนเท
ศทาง
ธุรกิจ  

27,716.26 11 46,920.96 819 -19,204.70 

 3.
สาขาวิชา
การเงิน  

36,859.75 68 49,588.42 131 -12,728.67 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

 4.
สาขาวิชา
การบัญชี  

62,655.70 512 44,699.95 860 17,955.75 

รวม 141,551.36 617 187,703.58 2,676 -46,152.22 
         

       เมื่อน าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสาขาต่างๆ ใน
คณะฯที่เหมือนกันไปเทียบเคียงกับของคณะบริหารธุรกิจ 
มทร.ศรีวิชัย ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบัญชี 
คณะเทคโนโลยีการจัดการมีต้นทุนต่อหน่วยในภาพรวม
ของสาขาวิชาที่ เหมือนกันน้อยกว่าคณะบริหารธุรกิจ 
46,152.22 บาท เนื่องมาจากคณะฯ มีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ที่
เพ่ิมขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะฯ ให้ความส าคัญในการจัด
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
โอกาสในการมีงานท าให้แก่นักศึกษามากยิ่งขึ้น และมี
จ านวนนักศึกษาที่น้อยกว่า ซึ่งผลการเปรียบเทียบแสดงให้
เห็นได้ดังนี้          

1.  สาขาวิชาการตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับคณะ
บริหารธุรกิจมีต้นทุนที่น้อยกว่า32,174.60 
บาท 

2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจเมื่อ
เปรียบเทียบกับคณะบริหารธุรกิจมีต้นทุนที่
น้อยกว่า 19,204.70 บาท 

3. สาขาวิชาการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับคณะ
บริหารธุรกิจมีต้นทุนที่น้อยกว่า12,728.67 
บาท 

4. สาขาวิชาการบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับคณะ
บริหารธุรกิจมีต้นทุนที่สูงกว่า 17,955.75 
บาท 

 

 3. ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

     ผลการด าเนินงาน คณะเทคโนโลยีการจัดการมี การ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
รวมทั้งบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ได้มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
โดยพิจารณาความเสี่ยงจากภารกิจครอบคลุม
การปฏิบัติงาน 

๒. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

๓. ปฏิบัติตามปฏิทินการด าเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ.2564 

     จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 29 
ตุลาคม 2563 เพ่ือให้การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และ
การจั ดท าแผนการบริ ห ารความ เสี่ ย ง เป็ น ไปตาม
กระบวนงานการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
และครบถ้วนนั้น    
      คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งบุคลากรฝ่าย
ต่างๆ ร่วมกันพิจารณาระบุความเสี่ยง และการประเมิน
ความเสี่ยงวิเคราะห์ โอกาสและผลกระทบหน่วยงาน พร้อม
ทั้ง มีแนวทาง/มาตรการควบคุมความเสี่ยง ตัวชี้วัดการ
ประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ แล้วนั้น พบว่าคณะมี
ความเสี่ยงในระดับ “สูง”  “สูงมาก” และ “ปานกลาง” ที่
มีความจ าเป็นต้องจัดการความเสี่ยง ทั้งหมด 3 ด้าน และมี
การจัดล าดับ ดังนี้ 
ด้านการวิจัย  
ระดับความเสี่ยง 20  
มีประเด็นความเสี่ยง ดังนี้ 

1. แหล่งทุนวิจัยจากภายนอกลดลด 
1.1 นักวิจัยเข้าถึงแหล่งทุนได้น้อย เนื่องจากมีการ
ก าหนดแพลตฟอร์มที่จ ากัดและมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเขียนข้อเสนองานวิจัย 

MT Srivijaya-5.1-3-01 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ที่ 138/2562 ลง
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 
 

MT Srivijaya- 5. 1- 3- 02 
รายงานผลการบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปี พ.ศ.2563   
 

MT Srivijaya- 5. 1- 3- 03 
ปฏิทินการด าเนินงานบริหาร
ความเสี่ ยง ประจ าปี  พ.ศ.
2564 
 

MT Srivijaya-5.1-3-04 แผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 
 

MT Srivijaya- 5. 1- 3- 05 
รายงานผลการบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปี 2564 รอบ 9 
เดือน 
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หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

1.2 นักวิจัยยังขาดทักษะในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่ตรงตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
อววน.ที่เปลี่ยนไป 
สรุปผลการด าเนินงาน แนวทางมาตรการการ
ควบคุม ดังนี้ 

๑. สร้างทีมงานนักวิจัย/สร้างเครือข่าย และมีทีมงาน
ติดตามแหล่งทุน Update ข้อมูล เพ่ือให้เข้าถึง
แหล่งทุนได้อย่างรวดเร็ว 

๒. ควรมีการจัดอบรมเทคนิคและการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่สามารถตอบโจทย์แหล่งทุนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตาม อววน. 
ตัวชี้วัดการประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ 
ร้อยละของเงินทุนภายนอกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
(เท่าเดิม) 
สรุปผลการด าเนินงาน 

๑. สรุปงบประมาณประจ าปี 2563 ที่ได้รับ
(19,370,800บาท)    
1.1 โครงการวิจัย ววน. (ทุน สกสว.) จ านวน 
4,370,800 บาท  
1.2 โครงการวิจัยทุนส านักนงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สอวช.) จ านวน 15,000,000 บาท 

๒. สรุปงบประมาณประจ าปี 2564   
ทุนวิจัย ววน. และทุน สกสว. จ านวน 4,218,640 บาท 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 สัดส่วนที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณนั้น 
หน่วยงานได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี 
พ.ศ.2563 มีสัดส่วนที่ได้รับงบประมาณมากกว่า 
พ.ศ.2564 จ านวน 15,152,160 บาท  

แผนก าหนดสัดส่วนเงินทุนวิจัยเพิ่มข้ึน 10 %  
ผลยังคงมรีะดับความเสี่ยง (เท่าเดิม)  
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เอกสาร 

ด้านการจัดการศึกษา   
ระดับความเสี่ยง 16 
มีประเด็นความเสี่ยงดังนี้ 
       1.จ านวนนักเรียนใหม่ที่รับเข้ามีความเป็นไปได้ที่จะ
ไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย 

1.2การประชาสัมพันธ์ยังไม่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
1.2จ านวนนักศึกษาจากสถาบันเดิมเข้ามาศึกษา
ต่อไม่คงที่ 
ตัวชี้วัดการประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ 

จ านวนนักศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของแผนการรับ
นักศึกษา (หมดไป) 

สรุปผลการด าเนินงาน 
จากการที่ได้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ทั่วถึง โดยการแนะแนว และการจัดท าค่าย MT 
นันทนาการเพ่ือการเรียนรู้ (Edutainment MT 
Camp ) 
แผนการรับนักศึกษา จ านวน 510 คน   
ผลการรับนักศึกษา  530 คน  คิดเป็นสัดส่วน
อัตราร้อยละ 100ระดับความเสี่ยง (หมดไป) 

ด้านบริหารจัดการ  
      ระดับความเสี่ยง 12   มีประเด็นความเสี่ยงดังนี้ 
  1. งบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ไม่เป็นไปตามแผน 
     1.1   งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหาร 
            จัดการภายในคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

ตัวชี้วัดการประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ 
มีการจัดกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ร้อยละ 100(หมดไป) 

สรุปผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ไดรับงบประมาณ จ านวน 43 กิจกรรม 
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 100 เปอร์เซ็นต์ 
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แผน มีการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ร้อย
ละ 100 
ผล  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ร้อยละ 
100  

     1.2  นักศึกษาลาออกระหว่างการศึกษา  
           1.2.1 นักศึกษาไม่มีเงินค่าเล่าเรียน 
           1.2.2 นักศึกษาปรับตัวไม่ทัน และได้รับแรงกดดัน
ระหว่างเรียน 

ตัวชี้วัดการประเมินความเสี่ยงตามมาตรการ 
นักศึกษาลาออกระหว่างการศึกษา ไม่เกินร้อยละ 5 
(หมดไป) 

แผน นักศึกษาลาออกระหว่างการศึกษา ไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด  
ผล  มีนักศึกษาลาออกระหว่างการศึกษา 2/2563 
จ านวน 1 คน จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 1,202 
คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.08  

         โดยได้ส่งแบบระบุความเสี่ยงการประเมินความ
เสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับหน่วยงานไปยัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาและ
ติดตามผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน ต่อไปนั้น 
 

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 
ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
        คณบดีและผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ดังนี้ 
    1.หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
       คณะเทคโนโลยีการจัดการ ด าเนินการปฏิบัติการ
บรรลุวัตถุประสงและเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ 
ดังนี้ 
    1.1 มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ก าหนดกล
ยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายก าหนดแผนงานโครงการที่มี
ระยะเวลาที่ชัดเจน และด าเนินการตามแผนงานโครงการ 

 
 
MT Srivijaya  5.1- 4.1  แผน
ปฎิบัติราชการประจ าปี 2563  
งบประมาณดิน  
 

MT  Srivijaya   5. 1 -  4. 2   
แผนปฎิบัติราชการประจ าปี 
2563  งบประมาณรายได้  
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และการใช้งบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด โดย
มีการติดตามตรวจสอบตามไตรมาส   
    1.2 มีการจัดท าแผนโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกหลักสูตรและสาขาวิชา ทั้งรวมวางแผนร่วมคิดและร่วม
ด าเนินการ ตลอดจนการใช้งบประมาณ ได้อย่างบรรลุ
เป้าหมาย  ตลาดจนบุคลากรภายในคณะร่วมกันจัดท าแผน
ระดับคณะ 
     1.3 มีการกระจายอ านาจให้แต่ละสาขาวิชาจัดท า
โครงการ/กิจกรรมที่ตรงกับศาสตร์วิชาเพ่ือให้เกิดประโยชน์
กับศาสตร์วิชา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
นักศึกษา 
     1.4 มีการติดตามการใช้งบประมาณและการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน โครงการและกิจกรรมที่
สาขาวิชาก าหนดขึ้น ตลาดจนควบคุมการใช้งบประมาณให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
     1.5 ส่งเสริมและพัฒนาบุลากรให้มีความก้าวหน้าใน
การปฎิบัติงาน ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล  เช่น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นุชากร   คงยะฤทธิ์ ครูดีเด่นมหาวิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
         2.หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
          คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มีการมอบ
อ านาจให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี เพ่ือให้การ
บริหารจัดการภารกิจของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น และมีการจัดสรรทรัพยากร
ให้กับสาขาวิชาเพ่ือเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานให้
เป็นไปตามความต้องการของแต่ละสาขาวิชา 
          ด้านบุคลากร  คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้
จัดสรรกรอบอัตราก าลังให้สาขาวิชาที่มีความต้องการ
จ าเป็นเ พ่ือให้จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชามี
ประสิทธิภาพ 
          ด้านงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณรายได้และงบประมาณ
แผ่นดิน เ พ่ือให้สาขาวิชาได้ใช้งบประมาณสนับสนุน

MT  Srivijaya 5. 1 -  4. 3 
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

MT Srivijaya  5. 1 -  4. 4    
ภาพรางวัลครูดี เด่น ผู้ช่วย
ศ า ส ต ร์ จ า ร ย์ นุ ช า ก ร                 
คงยะฤทธิ์ 
 

MT Srivijaya  5. 1 -  4. 5 
หนังสือการมอบหมายให้รอง
คณบดีปฎิบัติราชการแทน
คณบดี 
 

MT Srivijaya  5. 1 -  4. 6 
ห นั ง สื อ แ จ้ ง ก า ร เ ปิ ด รั บ
ข้อเสนองานวิจัย 
 
 

MT Srivijaya 5. 1 - 4. 7  
แผนการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.2564 คณะเทคโนโลยี
การจัดการ 
 

MT Srivijaya 5.1-4.8 ค าสั่ง
คณะกรรมการประจ าคณะ 
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กิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ และมีการจัดสรรงบประมาณ
ให้บุคลากรในการพัฒนาตนเอง ในการอบรม/สัมมนา 
ศึกษาดูงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
          ด้านอาคารสถานที่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้
มีการมีการย้ ายอาคารใหม่  ท า ให้มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่มันสมัยมากขึ้น 
และมีห้องที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอต่อ
จ านวนนักศึกษา 
         ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์  คณะเทคโนโลยี ได้จัดสรร
งบประมาณให้กับสาขาวิชาในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่
จ าเป็นต่อการเรียนการสอน 
        ด้านการวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการมีการ
ด าเนินงานดังนี้  
        1 )  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการ พิจารณาหัวข้อวิจัย ติดตามความก้าวหน้า
และจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย ตลอดจน
ส่งเสริมการตีพิมพ์แพร่งานวิจัย 
      2) อาจารย์ส่วนใหญ่มีศักยภาพในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและการ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 
         ด้านบริการวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการจัดการได้
มีการด าเนินด้านบริการวิชาการดังนี้  
     1)  คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีโครงการบริการ
วิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการการหนุนเสริม
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน บ้านน้ าพุ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แบ่งเป็น 6 กิจกรรม ย่อย โดยมุ่งพัฒนาให้กับชุมชนบ้าน
น้ าพุ ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      2) คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีการติดตามที่ได้มา
จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการเข้ารับบริการ 
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        3. หลักการตอบสนอง(Responsiveness) 
        คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มีการประชุม
ชี้แจงความรู้ความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ในการ
น านโยบายไปด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใน
การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนก็มีการพิจารณาตามผล
การปฺฎิบัติงาน   
       คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีการด าเนินการผลิต
บัณฑิต การบริการวิชาการ การวิจัย และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ ตอบสนองต่ อความต้ องการของ
กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้ 
       3.1 ในการปรับปรุงหลักสูตร/พัฒนาหลักสูตร มีการ
ท าแบบส ารวจความจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ 
หน่วยงานผู้ ใช้บัณฑิต ผู้ เรียน ผู้สอน และนักศึกษาที่
ต้องการศึกษา  
      3.2 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาทุก
ชั้นปี  
      3.3 ทางด้านบริการวิชาการ มีการส ารวจความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่นและด าเนินการจัดกิจกรรม
เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน 
      3.4 จัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ด าเนินการร่วม กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตามเทศกาลของท้องถิ่น
และชุมชน เช่น การแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอย
กระทง และประเพณีสงกรานต์  
    3.5  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการสืบสานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยโดย
เข้าร่วมและจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู  
    4. หลักภาระรับผิดชอบ (ACCountability) 
        คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นผู้บริหารที่มีความ
รับผิดชอบดังนี้ 
       1 เข้าร่วมประชุมทุครั้งและมีความตรงต่อเวลา 
       2.มีการศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
MT Srivijaya 5. 1 - 4. 9 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 
 

MT Srivijaya 5.1-4.10   แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน 
 

MT Srivijaya 5 . 1 - 4 . 1 1   
เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ  
 

MT Srivijaya 5.1-4.12   
ระบบ MT Docoment   
 

MT Srivijaya 5.1-4.13  และ
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 
(http://mt.rmutsv.ac.th)  
 

MT Srivijaya 5.1-4.14
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
พ.ศ.2562 
 

MT Srivijaya 5.1-4.-15   
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
พ.ศ.2562 
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       3 . ท าหน้ าที่ ต ามระ เบี ยบ  ข้ อบั ง คั บประกาศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยไม่มีการข้อ
ร้องเรียนใด ๆ  
       5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
    มีหลักการบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณ  
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  จัดท างบประมาณประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ และการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนการพัฒนา
บุคลากร  ซึ่งจะเริ่มจากการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
ที่มาจากจ านวนนักศึกษาค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อนักศึกษา  
โดยมีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีการบริหารงานที่ยึดมั่นในความถูกต อง            
เปนไปตามระเบียบ รวมถึงมีการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบ และมีการเผยแพรขาวสาร ผานเว็บไซตและ
facebook มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประชาชน
สามารถเขาถึงขาวสารของคณะฯ 
       6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) มีการ
บริหารงานและก ากับการด าเนินงานในรูปของคณะ มีการ
แบ่งงานตามโครงสร้างการบริหารของหน่วยงาน  โดยให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าร่วมในการรับรู้  ท า
ความเข้าใจ เสนอปัญหาหรือประเด็นส าคัญ และมี
ประโยชน์ส าหรับทุกฝ่ายในการบริหารจัดการ เช่น แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าคณะ  ซึ่งมีบุคคลจากภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินการ การเชิญผู้ปกครองนักศึกษา
ร่วมโครงการประชุมผู้ปกครอง (MT Srivijaya 5.1-4.14) 
ให้ผู้ ใช้บัณฑิตประเมินบัณฑิตด้วยแบบสอบ พร้อมให้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือนามาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุง
หลักสูตรให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงตรง
ความต้องการของสังคม  มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายกลุ่ม เช่น 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน หรือเลื่อนขั้นค่าจ้าง ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์

MT Srivijaya 5 . 1 - 4 1 6   
ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ 
 

MT Srivijaya 5.1-4.4   ระบบ
การส่งเกรดออนไลน์ 
 

MT Srivijaya 5. 1 - 4. 1 7  
รายงานการประชุมทบทวน
แผนกลยุทธ์ และแผนปฎิบัติ
ก ารประจ าปี งบประมาณ 
2563 
 

MT Srivijaya 5 . 1 - 4 . 1 8   
หนังสือมอบอ านาจให้รอง
คณบดี ผู้ช่วยคณบดี  และ
หัวหน้าสาขา  รักษาราชการ
แทนคณบดี 
 

MT Srivijaya 5 . 1 - 4 . 1 9  
หนังสือมอบหมายการการ
ปฏิบัติราชการแทนรองคณบดี 
 

MT Srivijaya  5 . 1 - 4 . 20 
โครงสร้ างการบริหารงาน   
คณะเทคโนโลยีการจัดการ  
 

MT Srivijaya 5.1-4.21 กล่อง
รับความคิดเห็น  
  

MT Srivijaya 5.1-4.22  สาย
ตรงคณบดี 
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หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

ประจ า และบุคลากรสายปฏิบัติการ รวมถึงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
          7.หลักการกระจายอ านาจ(Decentralization)  
มีการกระจายอ านาจการบริหารจากคณบดี  โดยการ
มอบหมายอ านาจให้กับรองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้า
สาขาต่างๆ  ในการบริหารราชการ  เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการและมีการมอบหมายการ
ปฏิบัติราชการแทนรองคณบดี  เช่น การกระจายอ านาจ
และมอบหมายหน้าที่ให้ผู้บริหารระดับรองลงไปปฏิบัติ
หน้าที่และรับผิดชอบตามภารกิจ ได้แก่ ภารกิจด้านการ
เรียนการสอน ภารกิจด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคมรับผิดชอบโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
และด้านทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบโดยรอง
คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รับผิดชอบโดยรองคณบดีฝ่าย
บริหารและแผน และมีการกระจายอ านาจและหน้าที่ให้แก่
หัวหน้าสาขาวิชาในการบริหารงานภายในสาขาวิชา รวมถึง
มอบหมายงานและความรับผิดชอบในการดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนการสอนโดย
การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานภายในคณะ ได้แก่ หัวหน้างาน
มาตรฐานการศึกษา หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ 
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และหัวหน้างานหลักสูตร
และตาราเรียน นอกจากนี้ คณะมีการกระจายอ านาจ 
หน้าที่และการตัดสินใจไปยังบุคลากรอย่างเหมาะสมผ่าน
ค าสั่งต่าง ๆ เช่น ค าสั่งการแต่งตั้งที่ปรึกษานักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 ส าหรับงานโครงการ/
กิจกรรมจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินที่ระบุ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เช่น กิจกรรมการ
จัดการความรู้ที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะทา
งานการจัดการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน และด้าน
งานวิจัย พร้อมก าหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบไว้
อย่างชัดเจน (MT Srivijaya 5.1-4.13)   
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           8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
           มีหลักการบริหารงาน ด้วยความเป็นธรรม  โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (MT Srivijaya 5.1-4.14)         
ไม่เลือกปฏิบัติ  และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
        9.หลักความเสมอภาค (Equity)  
         คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ปฎิบัติงานด้วย
ความเสมอภาคดังนี้ 
          9.1 คณบดี ไม่ข้อมีร้องเรียนใด ๆ ในปีการศึกษา 
2562  
           9.2 คณบดี มีการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิอันพึงได้และหน้าที่ของอาจารย์ท าให้อาจารย์ในคณะ
ปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ไม่มีข้อร้องเรียน และบุคลากรในคณะมีการ
ให้เกียรติซึ่งกันและกันและให้ความเสมอภาคกัน 
         9.3 บุคลากรในคณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากร และเปิดโอกาสให้
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้เข้าอบรม/
สัมมนา ศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเท่า
เทียมกัน  
           1 0 . ห ลั ก มุ่ ง เ น้ น ฉั น ท า ม ติ  ( Consensus  
Oriented)  คณะเทคโนโลยีการจัดการ ด าเนินงาน
ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ดังนี้  
      1. คณบดีมีการประชุมและยึดหลักมติที่ประชุมและ
เสียงข้างมาก เช่น มีการประชุมบุคลากร สายวิชาการและ
สายสนับสนุน เพ่ือรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  และ
มีมติร่วมกันโดยมีการประชุมจัดกิจกรรม Morning Brief   
ในวันจันทร์ของทุกเดือน  เพ่ือเปิดเวทีให้บุคลากรสาย
สนับสนุนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข่าวสาร เสนอความ
คิดเห็นในการแก้ปัญหาต่างๆที่พบจากการปฏิบัติงาน  เพ่ือ
ด าเนินงาน/กิจกรรมของคณะฯ 
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      2. คณบดีได้ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างทั่วถึง และฟังซึ่งกันและกัน ผ่านกล่องรับฟัง
ความคิดเห็น และสายตรงคณบดี  
 

 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 
     คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้เพ่ือด าเนินการใน
การจัดการความรู้ โดยมีการก าหนดเป้าหมาย ประเด็นองค์
ความรู้ที่ เลือกด า เนินการในปีการศึกษา 2563 ให้
ครอบคลุมพันธกิจกรรมในการด าเนินงานของคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ   ดังนี้  
       1) ด้านการผลิตบัณฑิต 
       2) ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม 
      3) ด้านการบริการวิชาการ 
      4 ) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
      5) ด้านการบริหารจัดการ  
           5.1 ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานและเทคนิคการ
ท างาน 
           5.2 ด้านพัฒนาบุคลากร 
           5.3 ด้านระบบคุณภาพ 
         ทางคณะเทคโนโลยีการจัดการ เมื่อวันที่  30 
มิ ถุ น ายน  2564 ผ่ านระบบประชุ มทาง ไกล  Zoom 
Meeting โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการ
เ รี ยนรู้ แบบ  Active Learning"  ในวั นที่  16 และ 30 
มิถุนายน 2564 "การประกวดน าเสนอการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning ที่ประยุกต์ใช้กับรายวิชา" 
รายวิชาการจัดหาและจัดซื้อ   โดยอาจารย์อรปวีณ์              
โภคาวัฒนา  ได้รับรวงวัลชนะเลิศ  

 
MT Srivijaya 5. 1  5. 1  คู่ มื อ
การบริหารจัดการความรู้  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการ
จัดการ 
 

MT Srivijaya 5.1 5.2 
แผนการจัดการความรู้
ประจ าปีการศึกษา 2563 
  

MT Srivijaya 5.1 5.3 ค าสั่ง
คณะกรรมการบริหารจัดการ
ความรู้ คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ 
 

MT Srivijaya 5.1 5.4 
เว็บไซต์ คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ 
http://mt.rmutsv.ac.th/ 
 
 

http://mt.rmutsv.ac.th/
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         ทางคณะเทคโลยีการจัดการ ได้แลกกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ" (RUTS 
KM) ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 
2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ดังนี้  
        CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์พ้ืนที่ /งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่บรูณาการกับ
การเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน  โดย ดร.บุปผชาติ           
แต่งเกลี้ยง 
      CoP 3 การบริการวิชาการ ขอบเขต : การบริการทาง
วิชาการที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง ในชุมชน /การบริการ
วิชาการที่ก่อให้ เกิดรายได้  โดย อาจารย์สุธิกาญจน์          
แก้วคงบุญ 
       CoP 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ขอบเขต : นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม  โดย 
อาจารย์ปิยะพงษ์ เสนานุช  
     CoP 5 การบริหารจัดการ ขอบเขต : นวัตกรรมการ
ให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิท  โดย ผศ.นุชากร  คงยะฤทธิ์ 
      CoP 7การพัฒนานักศึกษา ขอบเขต : นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ของ ผู้เรียนสู่การน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม โดย อาจารย์ธิรนันท์   วัฒนโยธิน   
      ทางคณะเทคโนโลยีการจัดการ ชนะเลิศการน าเสนอ
ผลงานแนวปฏิบั ติ ที่ ดี  (Best Practice)  ในกิ จกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี "ชุมชนนักปฏิบัติ" (RUTS 
KM) ปีการศึกษา 2563 ใน CoP 3 การบริการวิชาการ 
ขอบเขต : การบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง 
ในชุมชน /การบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้  โดย 
อาจารย์สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ 
 

 
 

 
6. 

การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน                        
ผลการด าเนินงาน 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

1.ด้านอัตราก าลัง ประจ าปี 2563  ได้ มีการบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยจ านวน 6 ท่าน สายวิชาการ ดังนี้ 
     1. อ.ปุณยทรรศน์ คงแก้ว  
     2. อ.พรประเสริฐ  ทิพย์เสวต 
     3. อ.ธิรนันท์       วัฒนโยธิน 
    4. อ.สุวิสา         ไชยสุวรรณ 
     5. ดร.นิเฟาซาน  ระเด่นอาหมัด 
     6. อ.วไลภรณ์     นวลสอาด 
- ได้มีการสอบอาจารย์อัตราจ้าง จ านวน 1 ท่าน ดังนี้ 
       1.อ.ฑิมศ์พิกา     เถาจู  
- มีบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการลาออก ประจ าปี 
2563 ดังนี้ 
        1. นายศุภชัย    ทองเพ็ง 
       2. นายสิทธิพงษ์ จินาชาญ 
       3. อ.ดนวัต       สีพุธสุข 
- มีบุคลากรเกษียณประจ าปี 2563 จ านวน 1 ท่าน ดังนี้ 
    1.ผศ.สุวรรณี  โภชากรณ์  
 คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้ด าเนินการจัดสรรอัตราที่
ลาออกทดแทนเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและให้
สอดคล้องกับหลักสูตรทุกหลักสูตรพร้อมให้คณะฯได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธผล 
      1.ด้านการขอต าแนห่งทางวิชาการ 
       คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มีแผนพัฒนาบุคลากร ใน
ความต้องการอัตราก าลัง ในประจ าปี 2563 (MT Srivijaya 
5.1-6.1)   และมีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ  มีการที่ก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ล าดับขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการ
พิจารณา  จ านวน  5  ท่าน ดังนี้ 
      ต าแหน่งทางวิชการผู้ช่วยศาสตร์จารย์จ านวน 3 ท่าน 
ได้แก่  
  

MT Srivijaya 5 . 1 - 6 . 1   

แผนพัฒนาบุคลากรและผล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น  ค ณ ะ
เทคโนโลยีการจัดการ มหา
วิทยาเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ประจ าปี 2563 
 

MT Srivijaya 5.1-6.2     แผน
ยุทธศาสตร์การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ระยะ   5 ปี 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 

MT Srivijaya 5 . 1 - 6 . 3  
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย
เรื่องการลาศึกษาต่อ 
 

MT Srivijaya 5.1-6.4  ค าสั่ง
แต่งตั้งบุคลากรด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

ที ่ ชื่อสกุล อาจารย์ปรจ าสาขาวิชา 

1 อ.สุวัฒนา  พวงสุวรรณ สาขาการบัญชีและการเงิน 

2 อ.จิราภรณ์  ถมแก้ว สาขาการจัดการนวัตกรรม
และสารสนเทศทางธุรกิจ 

 
ที ่ ชื่อสกุล อาจารย์ปรจ าสาขาวิชา 

5. อ.เจษฎา  ร่มเย็น สาขาการจัดการนวัตกรรม
และสารสนเทศทางธุรกิจ 

 

ได้ยืนขอต าแหน่งทางวิชการ รองศาสตร์จารย์ จ านวน  2 
ท่าน 
ที ่ ชื่อสกุล อาจารย์ปรจ าสาขาวิชา 

4 ผศ.ณัฐพงศ์  แก้วบุญมา สาขาการจัดการนวัตกรรม
และสารสนเทศทางธุรกิจ 

3. ผศ.กิตติศักด์ แสงทอง สาขาการจัดการนวัตกรรม
และสารสนเทศทางธุรกิจ 

 

    ล าดับขึ้นตอนที่การประเมินผลการสอน และประเมิน
เอกสารของคณะกรรมการ จ านวน 2 ท่าน ดังนี้ 
 
 

ที ่ ชื่อสกลุ อาจารย์ปรจ าสาขาวิชา 

1 ดร.สุพัตรา      ค าแหง สาขาการจดัการนวตักรรม
และสารสนเทศทางธุรกิน 

2. อ.ปิยะ        เพชรสงค์ สาขาการจดัการนวตักรรม
และสารสนเทศทางธุรกิจ 

          คณะฯ ได้มีการด าเนินการติดตามบุคลากรที่ครบ
ก าหนดระยะเวลาในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใน
ประชุมผู้บริหาร ซึ่งจะแจ้งผ่านหัวหน้าสาขาและมีการพบ
หัวน้าหน่วยงาน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนแจ้ง
ด้วยวาจากับบุคลากร เพ่ือจะได้มีการรับทราบและเร่งใน
การขอก าหนดต าแหน่งพร้อมทั้งมีการผลักดันบุคลากรใหมี
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

การเข้ารับการอบรมในโครงการที่เกี่ยวข้องในการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเอง
ด้านต าแหน่งที่สูงขึ้น 
      2.ด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
     มีบุคลากรศึกษาต่อ จ านวน 5 ท่าน ดังนี้  
     1.ผศ.กรกนก   โภคสวัสดิ์  รายงานตัวกลับแล้วยังไม่
แจ้งส าเร็จการศึกษา 
     2.นายภูษณะ   พลสงคราม  รายงานตัวกลับแล้วยังไม่
แจ้งส าเร็จการศึกษา 
     3.นายเฉลิมเกียติ   ร่างเล็ก   
     4.นางสาวอานิสรา  สังข์ช่วย 
     5.ว่าที่ร.ต.หญิงจิราภรณ์ ถมแก้ว 
     คณะเทคโนโลยีการจัดการติดตามให้บุคลากรมีการ
รายงานผลการศึกษาทุกภาคเรียน พร้อมทั้งรายงาน
ความก้าวหน้าของบุคลากรที่กลับมาปฎิบัติงานแล้ว 
      3.ด้านการพัฒนาตนเอง 
    คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้สนับสนุนไปศึกษาดูงาน/
การไปอบรมหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาตนเองนั้น 
โดยการสนับสนุนงบประมาณแก่บุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุน คนละ 8,000 บาท และคณะฯ ได้มี
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทั้งด้านต าแหน่งทางวิชาการ และ
โครงการที่พัฒนาตนเองให้กับบุคลากรของคณะฯ เช่น 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
เพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือเป็นโครงการที่พัฒนาบุคลากรของคณะฯ ทุกท่าน 
        ส าหรับการการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของ
บุคลากร นั้นคณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้มีวิธีการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานดังนี้ 
     1.กรณีลาศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
ก าหนดให้บุคลากรรยงานผลทุกภาคการศึกษาตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยโดยการท าแจ้งบุคลากรด้วยบันทึก
ข้อความทั้งที่ก าลังศึกษาต่อและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการ ให้รายงานผลเป็นรายบุคคล 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

     2.กรณีการขอต าแหน่งทางวิชาการ  คณะเทคโนโลยี  
การจัดการ มีการแบบส ารวจติดตามความก้าวหน้าการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการและสนับสนุนบุคลากรโดยการจัด
โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
ผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ ซึ่งจะมีกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับเทคนิคการ
เลือกแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย เทคนิคการเขียน
บทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ ระดับชาติ นานาชาติ 
     3.กรณีการพัฒนาวิชาการวิชาชีพ  คณะเทคโนโลยี
การจัดการก าหนดบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ที่ไปพัฒนาวิชาการวิชาชีพ รายงานผลองค์
ความรู้และประโยชน์ที่รับจากการไปพัฒนาฯ ทุกครั้ง 
ส าหรับโครงการที่คณะจัดเอง  คณะฯได้สรุปผลโครงการ 
รายงานประโยชน์ที่ได้รับ ทั้งนี้ คณะฯได้เริ่มด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2558 – 2567 ทั้ง
ทางด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีต าแหน่งที่สูงขึ้น คณะฯมี
การจัดโครงการเพื่อสนับสนุนบุคลากรและผลักดันบุคลากร
เพ่ือต าแหน่งงานที่สูงขึ้น ซึ่งมีโครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร เ พ่ือสร้างนวัตกรรมการบริหารองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 
      คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีระบบและกลไกประกัน
คุณภาพภายในที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ์กิจ
นโยบายของคณะ และด าเนินงานตามระบบเพ่ือขับเคลื่อน
การประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์และได้มีการด าเนินงานตามเกณพ์ AUN QA 
ระดับหลักสูตร  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
MT Srivijaya 5.1-7.1  ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

     1.การควบคุมคุณภาพ 
     คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ก าหนดให้งานประกัน
คุณภาพ เพ่ือด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้  
     1.1) คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
ประธานหลักสูตร และบุคลากร ท าหน้าที่วางแผน ก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
      1.2) คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วยอาจารย์
และบุคลากร ที่เก่ียวข้อง  
     คณะฯยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
ดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบตามองค์ประกอบตัวชี้วัดและจัดเก็บหลักฐาน  
ซึ้งแนวทางการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพมีดังนี้ 
          1) คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้น าระบบและ
กลไกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน AUN QA มาด าเนินงาน มีคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มาเผยแพร่ให้กับหลักสูตรและ
หน่วยงานภายในคณะ มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและ
วางแผนการเขียนรายงานประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  
        2) มีการจัดท าปฎิทินการด าเนินงาน เพ่ือเป็น
แนวทางและด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในคณะทั้ง
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ  
     3) มีการจัดท าแผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 
     2. การตรวจสอบ  
       คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีการตรวจสอบคุณภาพ 
โดยจัดท าปฎิทินก ากับติดตามด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะเทคโนโลยีการจัดการ  และติดตามผล
การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 6 เดือน  
9 เดือน และ 12 เดือน ในปีการศึกษา  2563 รายงานผล
การ   ซึ่งได้มีการด าเนินการตรวจหลักสูตร ดังนี้  

MT Srivijaya 5.1-7.2  ค าสั่ง
แ ต่ ง ตั่ ง ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ต า ม ตั ว บ่ ง ชี้            
ก า ร ป ร ะกั น คุ ณ ภ า พก า ร   
ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร              
คณะเทคโนโลยีการจัดการ                   
ปีการศึกษา 2563 
 

MT Srivijaya 5 . 1 - 7. 3 
แผนการด าเนินงานแผนกงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี 25563 
 

MT Srivijaya 5.1-7.4 บันทึก
ติดตามการรายงานการ
ประเมินตนเองรอบ 6 เดือน 
ระดับหลักสูตร                       
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 
 
 

MT Srivijaya 5.1-7.5 บันทึก
ติ ด ต า ม ก า ร ร า ย ง า น กา ร
ประเมินตนเองรอบ 9 เดือน 
ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร  ค ณ ะ
เทคโนโลยีการจัดการ 
 

MT Srivijaya 5.1-7.7 ผลการ
รายงานประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร จ านวน  8 หลักสูตร 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หมายเลขและรายการ

เอกสาร 

      วันที่ 8 สิงหาคม 2564  ด าเนินการตรวจประเมิน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็น
ผู้ประกอบการ 
      วันที่ 10 สิงหาคม 2564  ด าเนินการตรวจประเมิน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
     วันที่ 15 สิงหาคม 2564  ได้มีการด าเนินการตรวจ
ประเมิน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
      วันที่ 18 สิงหาคม 2564  ด าเนินการตรวจประเมิน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ           
โลจิสติกส์ 
      วันที่ 19 สิงหาคม 2564  ได้มีการด าเนินการตรวจ
ประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
      วันที่ 23 สิงหาคม 2564  ได้มีการด าเนินการตรวจ
ประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การตลาด 
       วันที่ 23 สิงหาคม 2564  ได้มีการด าเนินการตรวจ
ประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 
      วันที่ 26 สิงหาคม 2564  ได้มีการด าเนินการตรวจ
ประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมทางการค้า 
      3.การประเมิน  

 ทางงานประกันคุณภาพได้น าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
เ พ่ือน าข้อ เสนอแนะจากที่ ประชุม ไปปรับปรุ งการ
ด าเนินงานและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
7  ข้อ 7  ข้อ   5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 : ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสุภาพร        ไชยรัตน์       คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

  2. นางสาวกัญญา   ผันแปรจิตต์   ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :    
           บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการ
ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมิน จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ื อให้
สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 -4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน: 
มีการ 

ด าเนินการ 
ท า

เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
         ในปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ  ได้ด าเนินการจัดการเรียน การสอน จ านวน 
10 หลักสูตร  เป็นหลักสูตรของคณะฯ จ านวน 8 
หลักสูตร  หลักสูตรขอใช้จากคณะบริหารธุรกิจ 
จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
หลักสูตรคณะเทคโนโลยีการจัดการ จ านวน 8 
หลักสูตร ประกอบด้วย 

1.   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงิน   

2.   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ 

3.   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
MT Srivijaya 5 .2 -1 .1   ค าสั่ ง
แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหาร
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 
 

MT Srivijaya 5 .2 -1 .2   ค าสั่ ง
แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร
ด า เ นิ น ง านตามตั ว บ่ ง ชี้ ก า ร
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า             
ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยี
การจัดการ ปีการศึกษา 2563 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการเป็นผู้ประกอบการ 

5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการตลาด 

6.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการ  
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการนวัตกรรมทางการค้า 
หลักสูตรขอใช้จากคณะบริหารธุรกิจ จ านวน 2 
หลักสูตร  

1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

ระบบสารสนเทศ 
       มีระบบและกลไกในการก ากับด าเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะได้ ด าเนินการ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามตัวชี้วัดประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยี
การจัดการ ปีการศึกษา 2563 เพ่ือด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA  ในการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพร ระดับหลักสูตร  
 

MT Srivijaya 5.2-1.3 แผนการ
ด าเนินงานแผนกงานประกัน
คุณภาพการศึกษาประจ าปี 2563 
 

 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุก
ภาคการศึกษา 
           ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร จั ด ก า ร   ไ ด้ มี
คณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามระบบทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะฯ โดยท า
บันทึกข้อความติดตาม เดือน รอบ 6 เดือน (MT 
Srivijaya 5.2-2.1) รอบ 9 เดือน  และรอบ 12 เดือน 
(MT Srivijaya 5.2-2.2) เพ่ือรายงานผลการติดตาม

 
 
 
 
MT Srivijaya 5.2-2. 1   บันทึก
ติดตามการรายงานการประเมิน
ตน เ อ ง ร อบ  6 เ ดื อน  ร ะดั บ
หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

ให้กรรมการประจ าคณะฯเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 
 

MT Srivijaya 5. 2-2. 2  บั นทึ ก
ติดตามการรายงานการประเมิน
ตน เ อ ง ร อบ  9 เ ดื อน  ร ะดั บ
หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ 
 

MT Srivijaya 5.2-2.3  บั นทึ ก
ติดตามการรายงานการประเมิน
ตนเองรอบ 12 เดือน ระดับ
หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
     คณะเทคโนโลยีการจัดการ   มีการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ ด าเนินงานของหลักสูตร
ให้ เกิดผลตามองค์  ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร โดยคณะได้ จัดสรรเงินงบประมาณ (เงิน
รายได้) และงบแผ่นดิน  (MT Srivijaya 5.2-2.1, MT 
Srivijaya 5.2-2.2) คณะฯ งบประมาณ 2563 เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร ดังนี้ 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
      คณะได้มีการสนับสนุน และได้มีการจัดสรร
งบประมาณไปยังหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตร
จ านวน  10 หลักสูตร ทั้ง หลักสูตรที่เป็นของคณะ 
จ านวน 8 หลักสูตร และหลักสูตรยืมใช้จากคณะ
บริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จ านวน 2 หลักสูตร ซึ่งได้
สรรค์งบประมาณส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ตาม
กรอบมารตราฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ อย่าง
ครบถ้วน เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

 
 
 
MT Srivijaya 5.2-2.1 แผนการ
จัดสรรเงินงบประมาณ ( เงิน
รายได้ )  คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ ปีงบประมาณ 2563                            
 

MT Srivijaya 5.2-2.2 แผนการ  
จัดสรรเงินงบประมาณ (แผ่นดิน) 
คณะ เทค โน โลยี ก า รจั ดก า ร                      
ปีงบประมาณ 2563                   
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

สารสนเทศ  โดยแต่ละหลักสูตรได้รับงบประมาณ ใน
การด าเนินงานในการพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 
2563 โดยมีความสอดคล้องกับ โครงการยุทธศาสตร์
ของคณะฯ เช่น โครงการ  สหกิจศึกษา และการ
ฝึกงาน  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน โครงการเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เพ่ือให้
นักศึกษาได้ประสบการณ์การเรียนรู้ภายนอกโดย
จัดสรรงบประมาณในการให้นักศึกษาน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ  เพือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์นอก
ห้องเรียนให้กับนักศึกษา ได้รับองค์ความรู้ใหม่พร้อม
ทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ด้านการวิจัย 
   คณะได้มีการส่งเสริมและจัดสรรคงบประมาณใหน
การท า วิ จั ย  ทั้ ง งบประมาณเ งิ น ร าย ได้  และ
งบประมาณจากภายนอก จัดสรรทรัพยากรสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านกายภาพ เช่น  ห้องปฏิบัติ
ของคณะฯ  อุปกรณ์ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน ครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การ
วิจัย บริการวิชาการ ที่สามารถใช้ในการเรียนการสอน 
และการวิจัยอย่างเพียงพอ 
ด้านบริการวิชาการ 
    คณะได้มีโครงการบริการวิชาการ ทั้งแบบที่ให้
เปล่า  โครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ และบริหารวิชาการ
ที่ ร้ อ งขอจากชุ มชน  ซึ่ ง ในปี การศึ กษา  2563           
คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยมีโครงการบริการ
วิชาการนอกแผนที่ได้รับอนุมัติโดยมหาวิทยาลัยฯ 
ประจ าปี 2564 ดังนี้  
       1.โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างราก
แก้วให้ประเทศ) ดังนี้  
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

     1.1 พ้ืนที่ต าบลไม้เรียง หัวหน้าโครงการ นางสาว
บุปผชาติ  แต่งเกลี้ยง 
     1.2 พื้นที่ต าบลควนกรด หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กรกนก  โภคสวัสดิ์ 
     1.3 พ้ืนที่ต าบลถ้ าใหญ่ หัวหน้าโครงการ อาจารย์
พจนา  หอมหวล  
      - กิจกรรมย่อยที่ 1 .1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
แลกเปลี่ยนประเด็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรม
และเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ” หัวหน้าโครงการ 
อาจารย์พจนา  หอมหวน 
     - กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้ าน เกษตรทฤษฏี ใหม่และการ เ พ่ิมมูลค่ าของ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
ชุ ม ช น ต า บ ล ถ้ า ใ ห ญ่  อ า เ ภ อ ทุ่ ง ส ง  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการ ดร.บุปผชาติ        
แต่งเกลี้ยง 
     - กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ประกอบการวิสาหกิจชุมชน” หัวหน้าโครงการ   
ผู้ช่วยศาสตราจาย์โพยมพร  รักษาชล 
     1 .4  พ้ืนที่ ต าบลนาไม้ ไผ่  หั วหน้ า โครงการ        
นางสุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ 
     1 . 5  พ้ืนที่ ต าบลบางขัน  หั วหน้ า โครงการ          
อาจารย์ธิรนันท์  วัฒนโยธิน 
     2.โครงการบริการวิชาการจากการร้องข้อจาก
ภายนอก ดังนี้ 
     2.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ อาจารย์กฤติกา         
กลับรินทร์ 
     2.2 โครงการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม DaVince 
Resolve หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภูริวัฒน์ เลิศไกร 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

    2.3 โครงการการสร้างสื่อวิดีโอเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม หัวหน้าโครงการ 
อาจารย์จุฑาภรณ์ เลิศไกร 
    3. โครงการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ 
    3.1 โครงการเตรียมความพร้อมการสอบวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  แสงทอง 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
      คณะฯได้มีการจัดสรรงบประมาณด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งงบประมาณ ของคณะ และงบ
สโมสรนักศึกษา ในการด าเนินงานในปีการศึกษา 
2563 จ าวน 10 โครงการ 
ด้านการบริหารจัดการ 
       คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการเพ่ิมพูน
ความรู้ และทักษะให้แก่คณาจารย์  จ านวน 8,000 
บาท/ปีงบประมาณ เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และ
ยังมีส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในด้านการสร้าง
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุน
การตีพิมพ์ผลงาน การท าหนังสือ ต ารา เพ่ือขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ  
         การจัดสรรทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านกายภาพ เช่น  ห้องปฏิบัติของคณะฯ  อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนการสอน ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ที่สามารถ
ใช้ในการเรียนการสอน และการวิจัยอย่างเพียงพอ 
 

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
     การตรวจสอบคุณภาพ โดยจัดท าปฎิทินก ากับ
ติดตามด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

เทคโนโลยีการจัดการ  และติดตามผลการด าเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 6 เดือน  9 เดือน 
และ 12 เดือน ในปีการศึกษา  2563 รายงานผลการ   
ซึ่งได้มีการด าเนินการตรวจหลักสูตร ดังนี้  
      วันที่ 8 สิงหาคม 2564  ด าเนินการตรวจประเมิน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การเป็นผู้ประกอบการ 
      วันที่  10 สิงหาคม 2564  ด าเนินการตรวจ
ประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ 
     วันที่ 15 สิงหาคม 2564  ได้มีการด าเนินการ
ตรวจประเมิน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บัญชี 
      วันที่  18 สิงหาคม 2564  ด าเนินการตรวจ
ประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ 
      วันที่ 19 สิงหาคม 2564  ได้มีการด าเนินการ
ตรวจประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
      วันที่ 23 สิงหาคม 2564  ได้มีการด าเนินการ
ตรวจประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการตลาด 
       วันที่ 23 สิงหาคม 2564  ได้มีการด าเนินการ
ตรวจประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงิน 
      วันที่ 26 สิงหาคม 2564  ได้มีการด าเนินการ
ตรวจประเมิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการนวัตกรรมทางการค้า 

 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

        คณะเทคโนโลยีการจัดการ  น าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้คุณภาพดีขึ้นจึงท าให้ผลการ
ด าเนินงานระดับหลักสูตร  ซึ่งมีการด าเนินงานตาม
เกณฑ์ AUN QA เป็นปีแรก ทางคณะเทคโนโลยีการ
จัดการ ได้น าผลการประเมิน ในปีการศึกษา 2563 
น ามาแก้ไข และด าเนินการตามค าแนะน าจาก
คณะกรรมการ เพ่ือพัฒนา และรับการประเมินในปี
การศึกษา 2564 

MT Srivijaya 5. 2-5. 1 ผ ลก าร
ตรวจประเมินประเมินตนเอง 
( AUN QA )  ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 
8 หลักสูตร 
 

MT Srivijaya 5.2-5.2 ผลการ
ทบทวนการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2563 

 6. มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พทุ ก ห ลั ก สู ต ร ผ่ า น
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
     คณะเทคโนโลยีการจัดการได้มีการด าเนินงาน
ระดับหลักสูตรซึ่งผลการตรวจประเมินองค์ประกอบที่ 
1 การก ากับมาตรฐาน ซึ่งทุกหลักสูตรได้รับการ
ประเมิน ผ่านมาตราฐาน ทั้งหมด 8 หลักสูตร  ที่   
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ซึ่งผลการตรวจประเมิน 
ผ่านและเป็นไปตามมาตรฐานตามที่สกอ.ก าหนด 

 
MT Srivijaya 5. 2-6. 1 ผลกา ร
ตรวจประเมินประเมินตนเอง 
( AUN QA )  ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 
8 หลักสูตร 
 
 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

6  ข้อ 6  ข้อ 5.00  คะแนน 
บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 : ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบ : 1. ผศ.กรกนก        โภคสวสัดิ์         รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

  2. นางเครือวัลย์     หม่อมปลัด        ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :    

      แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นแผน
ที่จัดท าขึ้นหลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการและผู้รับผิดชอบ ซึ่งภายใต้แผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
และระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย 5 ด้าน 35 ตัวชี้วัด ดังนี้  
  - ด้านการจัดการศึกษา     13 ตัวชี้วัด  
  - ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม    6 ตัวชี้วัด  
  - ด้านการบริการวิชาการ       4 ตัวชี้วัด  
  - ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม    4 ตัวชี้วัด  
  - ด้านบริหารจัดการองค์กร      5 ตัวชี้วัด  
   รวม      32 ตัวช้ีวัด  

 โดยมหาวิทยาลัย มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารและสภา
มหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อไป 

ตารางท่ี 5.3-1 จ านวนตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 

ผลการค านวณ 
ข้อมูลพื้นฐาน ผลรวมจากคณะ 

จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย 22 
จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าทั้งหมด 29 
ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 75.86 
 

 
 
เกณฑ์การประเมิน :  

โดยการแปลงค่าร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
ค่าร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย  ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 
 

 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =  

 

แทนค่า 
1. จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติงานประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย   22 
2. จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติงานประจ าทั้งหมด 32 
3. ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 75.56 
4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้  ( (3) / 70) 5.00 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5.00 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 75.86  5.00  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

 
เอกสารหลักฐาน : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
MT Srivijaya 5.3-1.1  รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด ตามแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้

งบประมาณ ประจ าปี พศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย  x 100 
              จ านวนตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าทั้งหมด 

                 ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย  
ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5  
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บทท่ี 3 การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.1 วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายตัวบ่งชี้ ระดับคณะ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ชนิดตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
การ

ประเมิน
ตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ค านวณ -   
ผ่าน - 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ า
คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ค านวณ ร้อยละ 10 14 
25.00 3.13 56 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ค านวณ ร้อยละ 20 15 26.80 2.23 
56 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 
 

ค านวณ ร้อยละ 
 -45.95 

กลุ่มสาขาวิชามนุษย์
ศาสตร์  
 ร้อยละ -81.30 
คะแนน 5.00   5.00 5.00 กลุ่มสาขาวิชาวิยา
ศาสตร ์
     ร้อยละ -42.92  
คะแนน  5.00  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

6 ข้อ 6 ข้อ  
6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
 

6 ข้อ 6 ข้อ  
6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของ
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
สังคม 

ค านวณ ร้อยละ 15 14 

100 5.00 8 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สอนที่
สอบผ่านสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  

ค านวณ ร้อยละ 15 23 

63.88 3.19 36 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 6 ข้อ  6 ข้อ 5.00 
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ตัวบ่งชี้ 
ชนิดตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
การ

ประเมิน
ตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ค านวณ  กลุ่มสาขามนุษย์ฯ   
  14.60  คิดเป็น
คะแนน 5 คะแนน
5.00  8.00/2 

 
 

4.00 
 

 

กลุ่มวิทยาฯ 
3  คิดเป็นคะแนน 3 
คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ค านวณ กลุ่มสาขามนุษย์
ศาสตร์      

ร้อยละ 17 
 

กลุ่มสาขาวิทยฯ             
ร้อยละ 15 

กลุ่มสาขามนุษย์
ศาสตร์   

 ร้อยละ 22.40 9.70/2 4.85 
กลุ่มสาขาวิทยฯ             

ร้อยละ 24.30 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จ านวนผลงานวจิัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์
เพ่ิมข้ึน   

ค านวณ     
 
  1 ผลงาน 

 
7 

11.66 5.00 
3 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

6 ข้อ 6 ข้อ     6  ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ร้อยละผลงาน
บริการวิชาการท่ีบูรณาการกับ
การเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน
อย่างน้อย 1 ด้าน 
 

ค านวณ ร้อยละ 10  
6 ร้อยละ 

100 
5.00 7 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไก
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

7 ข้อ 6 ข้อ  

6  ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของผลงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณา
การกับการเรียนการสอนและ
พันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน 

ค านวณ ร้อยละ 5 6 

ร้อยละ 60 5.00 10 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของ
คณะเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ  7 ข้อ 5.00 



 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report)  ประจ าปีการศึกษา   2563   -172- 
  

  

ตัวบ่งชี้ 
ชนิดตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนน
การ

ประเมิน
ตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

5 ข้อ 
5 ข้อ 

 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุ
เป้าหมาย 

ค านวณ 
ร้อยละ 50 

22 ร้อละ 
75.86 

5.00 
32 

เฉลี่ยรวม  สกอ  12 ตัวบ่งชี้ 4.60 
เฉลี่ยรวม  มทร.ศรีวิชัย 6 ตัวบ่งชี้ 4.70 

เฉลี่ยรามทั้งหมด 12 + 6 ตัวบ่งชี้18 ตัวบ่งช้ี 4.63 
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ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ  จ าแนกรายองค์ประกอบ ระดับคณะ 

มาตรฐานคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัว
บ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

   0.00-1.50    การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
   1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
   2.51-3.50    การด าเนินงานระดับพอใช้ 
   3.51-4.50    การด าเนินงานระดับดี 
   4.51-5.00    การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 8 3.45 5.00   4.23 การด าเนินงานระดับดี 
2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 4 5.00 5.00 4.76 4.84 การด าเนินงานระดับดีมาก 
3 ด้านการบริการวิชาการ 2   5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4 ด้านวัฒนธรรมและความเป็นไทย 2   5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5  ด้านการบริหารจัดการ 3   5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ย  5 มาตรฐาน สกอ.+ตัวบ่งชี้

มหาวิทยาลัย 
18 3.84 5.00 4.93 4.72 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 
  

ระดับดี 
ระดับ 
ดีมาก 

ระดับดี   
 

1.7 ร้อยละของนวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ของผูเ้รียนสู่การน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม 

1 
  

5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1.8 ร้อยละของผู้สอนทีส่อบผ่าน
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 

1 
  

5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

2.4 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

1 
  

5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

3.2 ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่
บูรณาการสอนและพันธกิจอ่ืนอยา่ง
น้อย 1 ด้าน 

1 
  

5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4.2 ร้อยละของผลงานท านฯุที่
บูรณาการกับการเรียนการสอนและ
พันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน 

1 
  

5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5.3 ร้อยละตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 

1 
  5.00 5.00 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

เฉลี่ย ตัวบ่งชี้มหาวิทยาลัย 6     4.70 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ยมาตราฐาน สกอ.  12 3.84 5.00 4.72 4.57 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน   ระดับดี 
ระดับ 
ดีมาก 

ระดับดี   
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3.2 การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 

1) คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรใหด าเนินงานดานประกัน
คุณภาพการศึกษา อยางเปนระบบและมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1) ควรพัฒนาบุคลากรดานวิชาการใหมีศักยภาพในระดับปริญญาเอกและต าแหนงทางวิชาการมากข้ึน 
 

องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
จุดเด่น 

1) จ านวนงานวิจัยการตีพิมพ์จ านวนมาก  
2) ได้งบประมาณในการสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรสนับสนุนใหอาจารยมีความมงุมั่นในการท าต าแหนงผลงานทางวิชาการ 
2. ควรสงเสริมใหอาจารยมีการตีพิมพและเผยแพรงานวิจัยในระดับชาติ ระดับนานาชาติ ระดับ 
ตางประเทศ และเผยแพรงานวิจัยในวารสารที่ผานการรับรองคุณภาพของ TCI เพ่ือเขาสู่ฐานขอมูล 

ASEANCitation Index (ACI) 
 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 

1) คณะเทคโนโลยีการจัดการ โครงการที่ใหบริการวิชาการจากหลักสูตรสาขาวิชาที่หลากหลาย 
จุดที่ควรพัฒนา 

1) ควรติดตามผลการน าไปใชประโยชนจากการใหบริการอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความเขมแข็งของ
ชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน 
           
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 

1) คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มีการด าเนินกิจกรรมดานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

2) คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีการบูรณาการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
ที่ชัดเจน และสามารถใหนักศึกษาน าความรูที่ไดมาใชในการท ากิจกรรม 

 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1) ควรพัฒนาหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและรวม

พัฒนางานดานศิลปวัฒนธรรมกับองคกรอ่ืนเพ่ือเปนตนแบบในการสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 

1) คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลและใหแตละหนวยงานมี           
สวนรวม 
จุดที่ควรพัฒนา 

1) ควรพัฒนารูปแบบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของโครงการ แผนงานดานตางๆ ใหเห็น
ความส าเร็จตามตัวชี้วัด เพื่อน าไปสูแนวทางการปรับปรุงไดอยางเปนรูปธรรม  

2) ควรน าผลการค านวณตนทุนตอหนวยของหลักสูตร ไปใชในการวิเคราะหสัดสวนคาใชจายในการ
พัฒนานักศึกษา อาจารยเพ่ือวิเคราะหความคมุคาในการผลิตบัณฑิตและสรางโอกาสในการแขงขัน 
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ภาคผนวก 

1. รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online 
2. ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2563 

ล าดับ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1 

จ า
นว

นห
ลัก

สูต
ร จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 8 

2  -ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 
3  -ระดับปริญญาตรี 8 
4  -ระดับปริญญาโท 0 
5 

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
า  

จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  

6  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0 

7  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี  

8  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 0 

9 

จ า
นว

นอ
าจ

าร
ย์จ

 าแ
นก

ตา
มต

 าแ
หน

่งท
าง

วิช
าก

าร
 

แล
ะค

ณุว
ุฒิก

าร
ศึก

ษา
 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ 

56 

10 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

0 

11 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

42 

12 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

14.00 

13 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  

14 
 -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

0 

15 
 -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

30 

16 
 -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

12.00 

17 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

18 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

0.00 

19 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

12.00 
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ล าดับ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

20 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

3.00 

21 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  

22 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

0.00 

23 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

0.00 

24 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

0.00 

25 

จ า
นว

นน
วัต

กร
รม

หร
ือง

าน
สร

้าง
สร

รค
์

ขอ
งผ

ู้เรีย
น 

จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์
ต่อสังคม 

14.00 

26 
จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนทั้งหมด 14.00 

 

จ า
นว

นผ
ู้สอ

นท
ี่

เข
้าส

อบ
สม

รร
ถน

ะด
้าน

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ จ านวนผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

9.00 

 จ านวนผู้สอนที่เข้าสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษทั้งหมด 50.00 

25 

จ า
นว

นเ
งิน

สน
ับส

นุน
 

งา
นว

ิจัย
  

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน  
26  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120,000 

27 
-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

190,000 
 
 
 

28 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน  
29  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 758,000 
30  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,612,800 

31 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  

32  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 

33  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 42.50 

34 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  



 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment Report)  ประจ าปีการศึกษา   2563   -179- 
  

  

ล าดับ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

35  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.00 

36  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2.00 

37 

จ า
นว

นผ
ลง

าน
ทา

งว
ิชา

กา
รข

อง
อา

จา
รย

์ปร
ะจ

 าแ
ละ

นัก
วิจ

ัย 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

38 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

 

39  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 ผลงาน 

40  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23 ผลงาน 

41 

 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ 
-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

 

42  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ผลงาน 

43  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ผลงาน 

44 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

 

45  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ผลงาน 

46  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

47 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
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ล าดับ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

48  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4  ผลงาน 

49  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

50 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556  
-ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
-ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
-ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
-ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 

51  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 ผลงาน 

52  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ผลงาน 

53 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

 

54  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

55  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

56 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  

57  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 
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ล าดับ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

58  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

59 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  

60  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

61  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

62 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

 

63  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

64  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

65 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

 

66  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

67  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 
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ที่
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ไป
ใช
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ะโ

ยช
น ์

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในปีปัจจุบัน 

14 ผลงาน 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในปีที่ผ่านมา 

- 
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 1

 
ด้า

น 

จ านวนผลงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธ
กิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน 

  โครงการ 

จ านวนผลงานบริการวิชาการท้ังหมด   โครงการ 
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1 
ด้า

น 

จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอนและพันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน   

5 ผลงาน 

จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 10 ผลงาน 
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ล าดับ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

 

ตัว
ชี้ว

ัดต
าม

แผ
นป

ฏิบ
ัติง

าน
ปร

ะจ
 าป

ี
บร

รลุ
เป

้าห
มา

ย 

จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย 27 ตัวบ่งชี้ 

จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าทั้งหมด 33 ตัวบ่งชี้ 
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      ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
      ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  (เชื่อมโยงกับเกณฑใ์นระดับหลักสูตร ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2)  
      ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ปีปฏิทิน  
      (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูณ์ 

 (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อ-สกลุ 
เจ้าของผลงาน 

(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 
 

ชื่อ-สกลุ ผู้ร่วม 
(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-
เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับ
ซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะ

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ  
หลายคร้ังก็ตาม 

วันที่ตีพิมพ/์
เผยแพร่ 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 
(รหัสเอกสาร) 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
1. แนวคิด S – curve 

ระดับมหาภาคและ
จุลภาค                      

ดร.เกรีติขจร  ไชยรัตน ์
สาขาการจดัการนวตักรรม
และสารสนเทศทางธุรกิจ  

- ก า ร ป ร ะ ชุ มสั ม มนา วิ ช าก า ร
ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2563 
–การจัดการในยุคเทคโนโลยีน า
การ เปลี่ ยนแปลง -  วิ ทยาลั ย
น วั ต ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ หน้าที่ 747-758 
 

1 พ.ค 2563 MT Srivijaya 2.3-1.1 

2 พฤติกรรมการตดัสินใจ
ช้ือผลิตภณัฑ์กลุ่มหตั
กรรมจักสาน ชุมชนถ้ า
พระหอ ต าบลถ้ าใหญ่ 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช      

1.ดร.สุพตัรา ค าแหง 
สาขาการจดัการนวตักรรม
และสารสนเทศทางธุรกิจ 

1.น.ส.มนัสชนา ดวงแก้ว ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  
เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 
“การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
มนุษยชาติ โดยนวัตกรรมสังคม” 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  
อ า เ ภ อ ทุ่ ง ส ง  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช  หน้าท่ี 282-292 
 
 

21 ก.พ 2563 MT Srivijaya 2.3-1.2 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูณ์ 

 (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อ-สกลุ 
เจ้าของผลงาน 

(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 
 

ชื่อ-สกลุ ผู้ร่วม 
(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-
เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับ
ซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะ

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ  
หลายคร้ังก็ตาม 

วันที่ตีพิมพ/์
เผยแพร่ 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 
(รหัสเอกสาร) 

3 ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ต้องการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทของนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย 

ดร.พัชรี   พระสงฆ ์
สาขาการบญัชีและการเงิน  

 ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  
เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 
“การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
มนุษยชาติ โดยนวัตกรรมสังคม” 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  
อ า เ ภ อ ทุ่ ง ส ง  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช   

21 ก.พ 2563 MT Srivijaya 2.3-1.3 

4 แนวทางการพฒันาส่วน
ประสมทางการตลาด 
ผลิตภณัฑหมอน
ยางพาราเพื่อสุขภาพ
จากกลุ่มเกษตรกรแพรก
หา เพื่อการส่งเสรมิ
ผลิตภณัฑ์น้ ายางแปรรูป
อย่างยั่งยืน 

ดร.สิทธิชัย  นวลเศรษฐ 
สาขาการจดัการนวตักรรม
และสารสนเทศทางธุรกิจ 

1.อ.สุภาพร   ไชยรตัน ์
2.อ.สุวัฒนา    พวงสุวรรณ 
 

ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  
เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 
“การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
มนุษยชาติ โดยนวัตกรรมสังคม” 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  
อ า เ ภ อ ทุ่ ง ส ง  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช  หน้าท่ี 256-263 

21 ก.พ 2563 MT Srivijaya 2.3-1.4 

5 คุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนักงานขับ
รถจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อ.อรปวีณ์  โภคาวัฒนา 
สาขาการจดัการนวตักรรม
และสารสนเทศทางธุรกิจ 

- การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 
ครั้งที่ 8 ณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เ ท ค โ น โ ล ยี  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไส
ใหญ่ 

6-7 ก.พ 
2563 

MT Srivijaya 2.3-1.5 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูณ์ 

 (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อ-สกลุ 
เจ้าของผลงาน 

(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 
 

ชื่อ-สกลุ ผู้ร่วม 
(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-
เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับ
ซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะ

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ  
หลายคร้ังก็ตาม 

วันที่ตีพิมพ/์
เผยแพร่ 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 
(รหัสเอกสาร) 

6 ความรู้ความเข้าใจของผู้
มีหน้าที่เสยีภาษีป้ายใน
เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อ.สุวิสา ไชยสุวรรณ 
สาขาการบญัชีและการเงิน 

1.ผศ.จตุพร 
2.ออรัญญา   
3.น.ส.กนกพิชญ์   
4.น.ส.ธิดารตัน์   
5.น.ส.บุษรา    
6.น.ส.อมราวดี     
 

อภิโชติภูดินัน ์
จินาชาญ 
ไชยรัตน์ 
รอดแก้วจันทร์
อุดม 
ศฤงคาร 

ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  
เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 
“การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
มนุษยชาติ โดยนวัตกรรมสังคม” 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  
อ า เ ภ อ ทุ่ ง ส ง  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช  หน้าที่ 270- 
275 

21 ก.พ 2563 MT Srivijaya 2.3-1.6 

7 ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพข้อมลูทางการ
บัญชีกับประสิทธิภาพ
การตัดสินใจของผู้
บริหารธรุกิจห้างหุ้นส่วน 
ในต าบลปากแพรก 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อ.ปุณยทรรศน์  คงแก้ว 
สาขาการบญัชีและการเงิน 
 

1.ผศ.โสพิศพิไล    
2.อ.อรทัย    
3.น.ส.สิวลี      
4.น.ส.ลลิตา    
5.น.ส.บุษบา    
6.น.ส.จุฑามาศ   
7.น.ส.กัญญาภัทร   
  

ทองใสช านาญ
กิจหนูด้วง 
กตรา 
มุขสุขวรรณ
สิทธิรักษ ์
ไหมละเอียด 

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งท่ี 10 
“การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
มนุษยชาติ โดยนวตักรรมสังคม” 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยภีาคใต้ 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  หน้าท่ี  
276- 281 

21 ก.พ 2563 MT Srivijaya 2.3-1.7 

8 ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเสีย
ภาษีมูลคา่เพิ่มของ
ผู้ประกอบการที่จด
ทะเบียนภาษมีูลค่าเพิ่ม 
ในเขตอ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อ.สุภาพร      ก้งจี้ 
สาขาการบญัชีและการเงิน 

1.น.ส.กนกวรรณ 
2.น.ส.นุชวรา             
3.กมลมาตุ                
4.ดารารัตน์                

เกลี้ยงมณ ี
กาลาศร ี
ทองกระจ่าง 
ยกชม 

  MT Srivijaya 2.3-1.8 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูณ์ 

 (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อ-สกลุ 
เจ้าของผลงาน 

(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 
 

ชื่อ-สกลุ ผู้ร่วม 
(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-
เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับ
ซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะ

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ  
หลายคร้ังก็ตาม 

วันที่ตีพิมพ/์
เผยแพร่ 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 
(รหัสเอกสาร) 

9 การจัดการโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
อ าเภอช้างกลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

น.ส.ศรลิักษณ์   สวสัดิวงศ์  
สาขาการจดัการนวตักรรม
และสารสนเทศทางธุรกิจ 
 

1.อ.อรปวีณ ์
2.อ.ดนวัต                 
 

โภคาวัฒนา  
สีพุธสุข 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราชมงคล
สุ ริ นทร์  ค รั้ ง ที่  1 1  วิ จั ย และ
นวัตกรรมวิถีใหม่ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี่ราชมงคลอีสาน จังหวัด
สุรินทร์ วันที่  
 

17-18 ก.ย
2563 

MT Srivijaya 2.3-1.9 

10 การเพิ่มขีด
ความสามารถระบบซัพ
พลายเชนและ
กิจกรรมโลจสิติกส์ของ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
กรณีศึกษา OTOP ปลา
ดุกร้า 2 รส ไรส้ารพิษ 
อ าเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

นายกิตติศักดิ์  ธนาวุฒิ  
สาขาการจดัการนวตักรรม
และสารสนเทศทางธุรกิจ 
 

1.อ.ดนวัต 
2.อ.รปวีณ์              

สีพุธสุข  
โภคาวัฒนา 

การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติราชมงคล
สุ ริ นทร์  ค รั้ ง ที่  1 1  วิ จั ย และ
นวัตกรรมวิถีใหม่ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัด
สุรินทร์  

17-18 ก.ย
2563 

MT Srivijaya 2.3-
1.10 

11 แนวโน้มการซื้อ
ผลิตภณัฑ์ที่ท าจาก
สมุนไพรของผู้บรโิภคใน
อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

นางสาวสโรชา   วันธงไชย  1.อ.นภาพร 
2.อ.ชริสรา           
3.อ.ดนวัต            
4.อ.นิเฟาซาน        

เทพรักษา 
ปานทอง 
สีพุธสข 
ระเด่นอาหมัด 
 

ประชุมทางวิชาการระดับปรญิญา
ตรีด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งท่ี 5 
วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ณ 
คณะศลิปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

13  พ.ย 2563  MT Srivijaya 2.3-
1.11 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูณ์ 

 (Full Paper)  ที่ได้รับ
การตีพิมพ์สืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อ-สกลุ 
เจ้าของผลงาน 

(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 
 

ชื่อ-สกลุ ผู้ร่วม 
(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-
เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับ
ซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะ

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ  
หลายคร้ังก็ตาม 

วันที่ตีพิมพ/์
เผยแพร่ 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 
(รหัสเอกสาร) 

12 การพัฒนาระบบการจอง
ยานพาหนะ กรณีศึกษา 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
เขต 2(ภาคใต้) จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อ.พจนา  หอมหวน 
สาขาการจดัการนวตักรรม
และสารสนเทศทางธุรกิจ 
 

1.ญานิศา 
2.ศุภกร                
 

เข็มแดง 
ทองดุก 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ประจ าปี 2563 การจัดการในยุค
เทคโนโลยีน าการเปลี่ยนแปลง ณ 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   
หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

1 พ.ค 2563   MT Srivijaya 2.3-
1.12 

13 เว็บแอปพลิเคชันจัดการ
ข้อมูลงานประชาสัมพันธ์  
กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 42 

อ.จันทิรา      ภูมา 
สาขาการจดัการนวตักรรม
แลสารสนเทศทางธุรกิจ 

1.ดร.อภิชัย   จันทร์อุดม  
2.ผศ.นุชากร   คงยะฤทธิ์ 
3.อ.ปิยพงษ์    เสนานช 
4.ตวงรัตน์      มิ่งข า  
5.ทิพย์วัลย์     สีสวย 
ส า ข า ก า ร จั ด ก า ร น วั ต ก ร ม แ ล ะ
สารสนเทศทางธุรกิจ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ประจ าปี 2563 การจัดการในยุค
เทคโนโลยีน าการเปลี่ยนแปลง ณ 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

1 พ.ค 2563    MT Srivijaya 2.3-
1.13 
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ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ปีปฏิทิน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 

ล าดับที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-
เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่นับ
ซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะ

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็ตาม 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     

บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนมุติัและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
ล าดับที ่ ช่ือผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการจด

ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ท้ังในประเทศและต่างประเทศ) 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ิน

ทางปัญญาออกให้เพื่อรับรองการ
จดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 
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ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปีปฏิทิน   
(ค่าน้ าหนัก 0.60) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ 
 (Full Paper)  ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุ
วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อ-สกลุ 
เจ้าของผลงาน 

(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 
 

ชื่อ-สกลุ ผู้ร่วม 
(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-
เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่
นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย

นั้นจะได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  
หลายคร้ังก็ตาม 

วันที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 
(รหัสเอกสาร) 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
1. Assessing Service Quality of 

Sub-District Health 
Promotion Hospitals (SDHP) 
in Nakhon Si Thammarat 
Province, Thailand 

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์    แสงทอง 
สาขาการจัดการนวัตกรรมและ
สารสนเทศทางธุรกิจ 

- Local วารสารการบริหาร
ท้องถิ่น  Administration 
Journal Valume 13 
Number  ISSN(Print) 1906-
103x ISSN (Online) 2730-
1834 หน้าที่ 249-266 

3 July-
September 
2020 

MT Srivijaya 2.3–
1.13 

2. ปัจจัยคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลนาบอน จังหวัด
นครศรีธรรมราช                        

1ดร.กิตติศักดิ์  แสงทอง  
สาขาการจัดการนวัตกรรมและ
สารสนเทศทางธุรกิจ 

1.น.ส.พุธวิมล  คชรัตน ์
2.ดร.บุปผชาติ  แต่งเกลี้ยง 
3.อ.นภาพร   เทพรักษา 
4.อ.ศิริลักษณ์ หนูทอง 

Local วารสารการบริหาร
ท้องถิ่น  Administration 
Journal Valume 13 
Number  ISSN(Print) 1906-
103x ISSN (Online) 2730-
1834 หน้าที่ 249-266 
 

2 April - 
June 2020 

MT Srivijaya 2.3–
1.14 

3 ประวัติศาสตร์ชุมชน: วัดส าโรง
จากการบอกเล่า 

ดร.กิตติศักดิ์  แสงทอง 
สาขาการจัดการนวัตกรรมและ
สารสนเทศทางธุรกิจ 

1.น.ส.พุธวิมล   คชรัตน์ 
2.คุณทัศนีย์     ศรีราม 
3.คุณณัฏฐิกา    สาทิพจันทร์ 
4.คุณสุธารินี     บุญกิจ 

Journal of Liberal Arts 
Prince of Songkla 
University Volume 12, 
Issue  หน้าที่  54 – 77 
 

2 July – 
December 
2020 

MT Srivijaya 2.3–
1.15 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ 
 (Full Paper)  ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชมุ
วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อ-สกลุ 
เจ้าของผลงาน 

(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 
 

ชื่อ-สกลุ ผู้ร่วม 
(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-
เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่
นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย

นั้นจะได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  
หลายคร้ังก็ตาม 

วันที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 
(รหัสเอกสาร) 

4 Quality of working life of 
industrial employees Case 
Study: Industrial estates in 
rayong province 

Sucheera Thanawut                     1.Napitchya  Cherdchom                   
2.Khemmaya  Kiniman                      
3.Lakkana      
Teerasakworakun 

Journal of Global Business 
Review : Volume 22 No.  
pp.1-14 

2 July – 
December 
2020 

MT Srivijaya 2.3–
1.16 
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ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ปีปฏิทิน  
(ค่าน้ าหนัก 0.80) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ 
 (Full Paper)  ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อ-สกุล 
เจ้าของผลงาน 

(ระบุสงักัด/สาขา/
คณะ) 

 

ชื่อ-สกุล ผู้ร่วม 
(ระบุสงักัด/สาขา/คณะ) 

ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-
เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/
ประเทศที่จัด / เลขหน้า  
ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความ

วิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  
หลายครั้งก็ตาม 

วันที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 
(รหัสเอกสาร) 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
1. แบบจ าลองสมการโครงสร้างของ

อิทธิพลการจัดการทรัพยากร
บุคคลต่อผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร 

อ.เกศกุฎา     โกฏิกุล  
สาขาการจัดการ
นวัตกรรมและ
สารสนเทศทางธุรกิจ 

1.พอพันธ์     วัชจิตพันธ์ วารสาร HR intelligence, 
15(1), 77-100.      
ปีที1่5 ฉบับที่1  
ISSN 2673-057X 

มกราคม – 
มิถุนายน 2563 

MT Srivijaya 
2.3–1.17 
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ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอื่น ๆ      
 ปีปฏิทิน (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ 
 (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อ-สกลุ 
เจ้าของผลงาน 

(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 
 

ชื่อ-สกลุ ผู้ร่วม 
(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-
เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่
นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย

นั้นจะได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  
หลายคร้ังก็ตาม 

วันที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 
(รหัสเอกสาร) 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติและได้รับการรับรองในรูปแบบอื่นๆ      
1. The Potential of Logistics 

Management for Supporting 
Tourits: A Case Study on Khao 
Soon in Chawang District Nakhon Si 
Thammarat Province 

อ.ธิรนันท์  วัฒนโยธิน 
สาขาการจัดการนวัตกรรม
และสารสนเทศทางธุรกิจ 
 

1.ผศ.นุชากร  คงยะฤทธิ์ 
สาขาการจัดการนวัตกรรมและ
สารสนเทศทางธุรกิจ 

International Journal of 
Supply Chain Management 
Issn: 2050-7399(Online), 
2051-3771(Print) Vol.9 No . 

4 August 
2020 

MT Srivijaya 2.3–
1.18 

2 Management of Ecotourism 
Components with community 
Participation Case Study : Ban 
Wang Sai Community, Tham Yai 
Subdistrict, Thung Song District, 
Nakhon Si Thammarat Province 

ดร.บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง 
สาขาการจัดการนวัตกรรม
และสารสนเทศทางธุรกิจ 

2.ผศ.โพยมพร  รักษาชล 
3.อ.สุวัฒนา   พวงสุวรรณ 
สาขาการจัดการนวัตกรรมและ
สารสนเทศทางธุรกิจ 

TEST Issn:0193-4120 page 
No 25691 – 25704 หน้า 
25691 - 25704 

May-June 
2020 

MT Srivijaya 2.3–
1.19 

3 Effects on Empirical Economic 
Performance in Provincial Cluster of 
the Southern Shore of the Gulf of 
Thailand 

ดร.เกียรติขจร  ไชยรัตน ์
สาขาการจัดการนวัตกรรม
และสารสนเทศทางธุรกิจ 

1.อ.ปิยะ      เพชรสงค์ 
สาขาการจัดการนวัตกรรมและ
สารสนเทศทางธุรกิจ 

Regional Science Inquiry 
Volume XII Number 2 หน้า 
113-121 

December 
2020 

MT Srivijaya 2.3–
1.20 

4 Ontology-based Big Data Analysis 
for Orchid Smart Farming 

ดร.ณัฐพงศ์   แก้วบุญมา 
สาขาการจัดการนวัตกรรม
และสารสนเทศทางธุรกิจ 

- Libers Volume 29 Issue 2 
pages 91 – 98 (2020) 

2020  MT Srivijaya 2.3–
1.22 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ 
 (Full Paper)  ที่ได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อ-สกลุ 
เจ้าของผลงาน 

(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 
 

ชื่อ-สกลุ ผู้ร่วม 
(ระบุสังกัด/สาขา/คณะ) 

ชื่อการประชุมวชิาการ วัน-
เดือน-ปี สถานที่/จังหวัด/

ประเทศท่ีจัด / เลขหน้า  ไม่
นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัย

นั้นจะได้รับการตีพิมพ์
สืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ  
หลายคร้ังก็ตาม 

วันที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่ 

หลักฐาน 
/ตารางประกอบ 
(รหัสเอกสาร) 

5 Information management of 
utilization for increase value based 
on the sufficiency  economy 
philosophy of Horse Mango for 
agriculturist community on Gulf of 
Thailand 

อ.จันทิรา      ภูมา                           
สาขาการจัดการนวัตกรรม
และสารสนเทศทางธุรกิจ 

ผศ.ดร.อรพรรณ  จันทร์อินทร์            
2.Poonsup  Insung  
3.Pawana   pumsawai 

International journal of 
Advanced Science and 
Technology Vol.29 
No.02(2020) pp.638-648 

2020 MT Srivijaya 2.3–
1.23 

6 Trade at the special economic 
zone border Thailand and Malaysia 
for competitiveness Thailand in 
ASEAN 

Oraphan    Chanin                        1.PanupornTemprasiri                 
2.Jantira   Phooma                   
3.Pinit   Duangchinda            
4.Chanwit     Chanin 

International Journal of 
Advanced Science and 
Technology Vol.29 
No.7(2020) pp.4821 -4827 

2020 MT Srivijaya 2.3–
1.24 

7 The Effect of Cloud-Based 
Accounting and Finance systems 
on Intellectual Capital and Business 
performances of SMEs in Thailand 

อ.สุภาพร    ก้งจึ้ 
 

1.Siridech  Kunsuprom TEST May-June 2020 Issn 
0193 – 4120 page 
No.30450 -30455 

2020 MT Srivijaya 2.3–
1.21 
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ตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปีปฏิทิน 
ล าดับที ่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐาน 

/ตารางประกอบ 
งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 

     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนกั 0.40) 
     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     
     

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
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