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บทสรุปผู้บริหาร 
สรุปผลการประเมินตามรายมาตรฐาน 

วิทยาลัยรัตภูมิ มีการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นไปตามกระบวนการในการบริหาร
จัดการทางด้านการเรียนการสอน ซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – วันที่ 31 พฤษภาคม 
2564 จ านวน 5 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  มาตรฐานที่ 5 ด้าน
การบริหารจัดการ 
 ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ พบว่า ผลการประเมินใน
ภาพรวมทั้ง 5 มาตรฐานของวิทยาลัยรัตภูมิ อยู่ในระดับคุณภาพดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.50  โดยด้านปัจจัย
น าเข้า (Input)  อยู่ในระดับคุณภาพ ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.12 ด้านกระบวนการ (Process) อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.86   และด้านผลผลิต (Output) อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก มีค่าคะแนน
เฉลี่ยที่ 4.94 โดยมีค่าคะแนนในแต่ละมาตรฐานดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

ผลการประเมิน : 4.41 ระดับคุณภาพ ดี ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการด าเนินงานของ
มาตรฐานที่ 1 ดังนี้ 
 1. ปีการศึกษา ๒๕๖3  มีการประเมินในระดับหลักสูตรทั้งสิ้น 3 หลักสูตร เป็นหลักสูตรทั้งหมดท่ีวิทยาลัย
รับผิดชอบ และการประเมินมีหลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตรฐานทั้ง 3 หลักสูตร 
 2.  ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 22.22 
 3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 37.04 
 4. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  -85.40 
 5. การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
 6. กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

7. ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ร้อยละ 100 
8. ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด ร้อยละ 63.64 

สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  
 จุดแข็ง 
 1. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นทักษะที่ใช้
จริงในสถานประกอบการและสังคม 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนา 
1. ควรสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ศึกษาต่อในสาขาที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงและ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จะเป็นการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วยังสอดรับกับทิศทางพัฒนา
ประเทศอีกด้วย 
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2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ตามบริบทของหลักสูตรเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความเป็น
เลิศทางด้านวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นศักยภาพของก าลังคนที่โดดเด่นที่หลากหลายจากผลงานด้านนวัตกรรม หรืองานวิจัย 

3. วิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มแข็งและมีความโดดเด่นในระดับอนุปริญญา และปริญญา
จากความได้เปรียบจากยุทธศาสตร์ชาติ สร้างคนสู่งาน 

4. ด้านการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ควรมีการสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับ
หลักสูตรที่นักศึกษาเข้ามาเรียน โอกาสและความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้น เช่นเทคโนโลยีการเกษตรที่เกิดขึ้นในรูปแบบ
ใหม่ และสร้างความดึงดูดใจในการเข้ามาเรียนในสถานที่แห่งนี้ 

5. เนื่องจากจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ติดลบถึง 85% ดังนั้นทุกหลักสูตรควร
เพ่ิมกลยุทธ์ในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาท่ีจะรับใหม่ให้เต็มตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยการ 

- เพ่ิมหลักสูตร Non degree สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาการบัญชี เพ่ือรองรับนักศึกษาหลักสูตร ปวช ปวส และ วิทยาลัยชุมชน ผ่านระบบคลัง
หน่วยกิต (Credit Bank) 

- จัดท าโครงการเพื่อจัดหาทุนการศึกษารองรับส าหรับนักศึกษาด้อยโอกาส 
- วิทยาลัยควรจัดท า MOU กับวิทยาลัยชุมชุมในจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือท าให้เพ่ิมจ านวนนักศึกษา

เพ่ิมข้ึน 
6. ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนับสนุนทักษะการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษาให้

มากขึ้น 
 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม   

ผลการประเมิน : 4.05 ระดับคุณภาพดี ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการด าเนินงานของ
มาตรฐานที่ 2 ดังนี้ 

1. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า และ

นักวิจัยประจ า  19,629.63 บาท/คน 
3. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า 27.41 
4. จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น จ านวน 3

รายการ 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  
 จุดแข็ง 

1.  การขับเคลื่อนนวัตกรรมมีความเป็นรูปธรรม จากความส าเร็จในการจดอนุสิทธิบัตรและมีการเผยแพร่
ผลงานอย่างเป็นที่ประจักษ์ 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนา 
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1.  การส่งเสริมการสร้างหน่วยวิจัยนั้น วิทยาลัยควรประเมินความส าเร็จในการจัดตั้งหน่วยวิจัย ผ่านการ
สร้างสรรค์ผลงานทั้งทางด้านนวัตกรรมและงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากหน่วยวิจัยนั้นๆ 

2. วิทยาลัยควรมีปฏิสัมพันธ์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับจังหวัดสงขลาในการพัฒนาพ้ืนที่อ าเภอรัต
ภูมิและพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือเพ่ิมโอกาสของการได้รับงบประมาณวิจัยจากจังหวัด หรือ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เพ่ิมมากข้ึน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองของนักศึกษาในอนาคตของสถาบันด้วย 

 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

ผลการประเมิน : 4.50 ระดับคุณภาพดี ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการด าเนินงานของ
มาตรฐานที่ 3 ดังนี้ 
 1. การบริการวิชาการแก่สังคม มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
 2. ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน  ร้อย
ละ 100 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  
 จุดแข็ง 
 1. วิทยาลัยมีการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริการทางวิชาการที่ส่งเสริม 
การประกอบอาชีพเช่นโครงการสร้างตู้อบก้อนเห็ดแครงชุมชนท่าข้าม อ.หาดใหญ่ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขอฐานรากและมีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและสร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. วิทยาลัยมีการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยผ่านโครงการ U2T ทั้ง 3 
ต าบล 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนา 
1. การประเมินความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยควรวิเคราะห์ความส าเร็จที่เกิดขึ้นมี

ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนและวัตถุประสงค์ของแผนเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มทุนหรือความส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดนอกจากการด าเนินการตามระยะเวลา และจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ แต่ต้องวิเคราะห์มูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนที่เป็นผู้รับบริการ 

2. ควรประเมิน Value chain ในกิจกรรมการบริการวิชาการ เพ่ือประเมินผลส าเร็จของโครงการบริการ
วิชาการอย่างชัดเจน เช่น มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมข้ึน จ านวนครัวเรือนที่มีอาชีพเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

3. วิทยาลัยควรหาช่องทางการบริการวิชาการการให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ ที่สอดคล้องกับพันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เช่น โรงเรือนปลูกเมลอนอัจฉริยะ การปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กระชาย
ขาว และกัญชา 
 
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ผลการประเมิน : 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการด าเนินงาน
ของมาตรฐานที่ 4 ดังนี้ 

1. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
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2. ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 
1 ด้าน ร้อยละ 20 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
 จุดแข็ง 
 1. วิทยาลัยมีความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมกับนานาชาติ ผ่านระบบออนไลน์ ที่สามารถน าเสนอความ
เป็นไทยได้อย่างสมภาคภูมิ 
 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนา 

1. การสะท้อนผลการด าเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรการการกับการเรียนการสอนยังไม่
ชัดเจน 
 
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 

ผลการประเมิน : 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการด าเนินงาน
ของมาตรฐานที่ 4 ดังนี้ 

1. การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน มีการด าเนินการ 7 ข้อ 
2. ระบบก ากับประกันคุณภาพหลักสูตร มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
3. ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 75.00 

สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
 จุดแข็ง 
 1. มีกลยุทธ์การบริหารภายใน เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้หลักสูตรปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ โดยการเพ่ิม
ช่องทางพิเศษพิจารณาความดีความชอบในการปฏิบัติราชการ และมีการกระจายอ านาจให้ทางสาขา เพ่ือจูงใจ
เพ่ือนร่วมงานให้มุ่งมั่นปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย 

2. ทางผู้บริหารได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกเพ่ิมขึ้น จากโครงการต่างๆที่วิทยาลัยท างาน
ร่วมกับชุมชน เช่น โครงการ U2T 
 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนา 

1. วิทยาลัยควรพิจารณาความสามารถในการผลิตนักศึกษาที่ตอบรับด้านแรงงานที่มีทักษะฝีมือที่เป็นที่
ต้องการของตลาด โดยการสร้างภาคีเครือข่าย เช่น ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัย
ชุมชน ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมความท้าทายการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

2. วิทยาลัยควรสร้างโอกาสการรับรู้ หรือประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านระบบโซเซียลมีเดียแบบเชิงรุกทั้ง
ผ่านเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ยูทูปหรืออ่ืน ๆ เพ่ือสร้างพ้ืนที่การรับรู้แบบเชิงรุก ผลงาน ช่องทางการประกอบอาชีพ และ
ความส าเร็จที่เกิดข้ึนจากบัณฑิต หรือสมาคมศิษย์เก่า ชมรมศิษย์เก่า เป็นต้น 

3. วิทยาลัยควรน าประเด็นการรับนักศึกษาใหม่ได้ต่ ากว่าแผนรับมาเป็นประเด็นเพ่ือบริหารความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพทางการเงินขององค์กรในระยะยาว 

4. วิทยาลัยควรมีแผนในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Non-Degree เพ่ือส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัย
โดยเฉพาะศิษย์เก่าให้สามารถ Re-skill, Up-skill และ New-skill เข้าถึงองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ และเพ่ิม
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โอกาสการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยวิธีการเทียบโอนประสบการณ์/ความรู้ในระบบคลังหน่วยกิต 
(Credit Bank) ที่สามารถให้คุณวุฒิฉบับย่อยกับผู้เรียนและสะสมเพ่ือเทียบโอนเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการจบ
การศึกษาระดับปริญญาได ้

5. วิทยาลัยควรพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพโดยตั้งศูนย์กลางเพ่ือส่งเสริม ธุรกิจ 
โดยการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของหลักสูตรต่าง ๆ 

6. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต ควรวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ ใน
หลักสูตรที่อยู่ในระนาบเดียวกัน 

 
แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 3 – 5 ข้อ  

1. วิทยาลัยควรสร้างโอกาสการรับรู้ หรือประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านระบบโซเซียลมีเดียแบบเชิงรุกทั้ง
ผ่านเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ยูทูปหรืออ่ืน ๆ เพ่ือสร้างพ้ืนที่การรับรู้แบบเชิงรุก ผลงาน ช่องทางการประกอบอาชีพ และ
ความส าเร็จที่เกิดข้ึนจากบัณฑิต หรือสมาคมศิษย์เก่า ชมรมศิษย์เก่า เป็นต้น 

2. วิทยาลัยควรพิจารณาการจัดสร้างศาลารอรถประจ าทาง หน้ามหาวิทยาลัย เพ่ือความปลอดภัยของ
นักศึกษาและบุคลากร 

3. วิทยาลัยควรมีปฏิสัมพันธ์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับจังหวัดสงขลาในการพัฒนาพ้ืนที่อ าเภอรัต
ภูมิและพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือเพ่ิมโอกาสของการได้รับงบประมาณวิจัยจากจังหวัด หรือ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เพ่ิมมากข้ึน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองของนักศึกษาในอนาคตของสถาบันด้วย 

4. เนื่องจากจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ติดลบถึง 85% ดังนั้นทุกหลักสูตรควร
เพ่ิมกลยุทธ์ในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาท่ีจะรับใหม่ให้เต็มตามแผนที่ก าหนดไว้  

5. วิทยาลัยควรหาช่องทางการบริการวิชาการการให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ ที่สอดคล้องกับพันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เช่น โรงเรือนปลูกเมลอนอัจฉริยะ การปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กระชาย
ขาว และกัญชา 

6. ควรเน้นหรือสอนนักศึกษาเรื่องการจัดท างบบัญชีที่เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งศัพท์เทคนิค 
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บทน า 
 
ประวัติความเป็นมาของคณะหรือวิทยาลัย (โดยสังเขป) 
 
 วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4  แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมาตรา 17 (2) (6) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 2551 จึงออกประกาศให้จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อ วันที่  25 
กรกฎาคม 2551 โดยมีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 3 สาขา คือ 
 1. สาขาอุตสาหกรรม  จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีมี 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา วิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร และ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า  
 2. สาขาบริหารธุรกิจ  จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 
(ต่อเนื่อง) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมี 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 3. สาขาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนให้สาขาอุตสาหกรรมและสาขาบริหารธุรกิจ โดยไม่มีหลักสูตรที่เปิด
สอน 
 
ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ปรัชญาการศึกษา 

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม 
 
ปณิธาน 
  ผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีองค์ความรู้ด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ยกระดับชุมชนและสังคมด้วยเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์ 
  ผลิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม เชี่ยวชาญวิชาการ มีทักษะปฏิบัติ ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อยกระดับ 
ชุมชนและสังคม ด้วยงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่งค่ังและยั่งยืน 
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พันธกิจ 
  1. ผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพ  
          2. ผลิตงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือ
น าไปสู่เชิงพาณิชย์  
          3. บริการวิชาการเพ่ือยกระดับชุมชนและสังคมให้มั่นคงและยั่งยืน  
          4. สืบทอดวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานวิถีชีวิตแบบพอเพียง 
  
เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี  
  2. ส าเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ  
  3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะที่เหมาะสม 
  4. งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม น าไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคม  
  5. ชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนาด้านการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติ มีความสามารถพร้อม
เข้าสู่อาชีพ 
  2. บริหารจัดการวิทยาลัยเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพระดับสากล 
  4. พัฒนาศักยภาพด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  และเป็นที่ยอมรับของชุมชนและ
สังคม 
  5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่บุคลากรและ
นักศึกษา 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐาน 
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี ตามมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

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

 

             ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

               ตัวหาร 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน                                                                    4.41 ดี 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม  ผ่าน 

ผลรวมของค่าคะแนน
ประเมินของทุกหลักสูตร  

ผ่าน ผ่าน  จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดที่
คณะรับผิดชอบ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 25 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 6 

X100 
ร้อยละ
22.22 

2.77  จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ
ทั้งหมด 27 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่
มีต าแหน่งทางวิชาการ 10 

X100 37.04 3.08 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ
ทั้งหมด 27 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า ร้อยละ 

 -85 

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็ม
เวลาต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าที่เป็นจริง – สัดส่วน
จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาตอ่
จ านวนอาจารย์ประจ าตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

(5.49-20) 
X100 

ร้อยละ  
- 72.60 

5.00 

 

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็ม
เวลาต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

20 

8 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

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

 

             ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

               ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6) 
5.00 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6) 
5.00 

 

ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของนวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม 

ร้อยละ 15 
3*100/3 ร้อยละ 

100 5.00 
 

ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของผู้สอนที่สอบ
ผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ 15 
ร้อยละ 21*100/33 ร้อยละ 

63.64 5.00 
 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 4.05 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

6 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6) 5.00 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

60,000 
บาท/คน 

จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยฯ จากภายในและ
ภายนอก 

530,000 
19,629 บาท/

คน 1.63 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยั 

27 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

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

 

             ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

               ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ร้อยละ 30 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 

7.4 
X100 

ร้อยละ
27.41 

4.56 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยัทั้งหมด 27 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จ านวนผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

เพ่ิมข้ึน 2 
ชิ้น 

 

  
เพ่ิมข้ึน 3 

ชิ้น 
5.00 

 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 4.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 
 

6 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ 5 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,6) 4.00 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ร้อยละผลงานบริการ
วิชาการที่บูรณการกับการเรียนการ
สอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน 

ร้อยละ 20 
จ านวนงานบริการที่บูรณการกับการเรยีนการ
สอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน 

100*5 ร้อยละ 
100 5.00 

 

จ านวนผลงานบริการวิชาการทั้งหมด 15 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

7 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6) 
5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

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

 

             ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

               ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของผลงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณการกับการ
เรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่าง
น้อย 1 ด้าน 
 

ร้อยละ 20 

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทีบู่รณการ
กับการเรยีนการสอนและพันธกิจอื่นอย่าง
น้อย 1 ด้าน 

1*100 ร้อยละ 20 

5.00 

 

จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ทั้งหมด 

5 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะ
เพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ 

7 ข้อ 

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

5.00 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

6 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 

(ข้อ 1, 2, 3, 4, 5,6) 
5.00 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ 70 

จ านวนตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปี
บรรลตุามเป้าหมาย 

24*100 ร้อยละ 75 

5.00 

 

จ านวนตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปี
ทั้งหมด 

32 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ สกอ. 4.25 ดี 
รวมตัวบ่งชี้แผนมหาวิทยาลัย 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.50 ดี 
 

11 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาภายในระดับคณะ 
มาตร 
ฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O คะแนน

เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
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 8 3.62 5.00 5.00 4.41 การด าเนินงานระดับดี 
2 4 1.63 5.00 4.78 4.05 การด าเนินงานระดับดี 
3 2 - 4.00 5.00 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4 2 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
5 3 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ย  5 
มาตรฐาน 

19 3.12 4.86 4.94 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
ผลการประเมิน การ

ด าเนินงาน
พอใช้ 

การ
ด าเนินงานดี

มาก 

การ
ด าเนินงานดี

มาก 
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จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 
1. ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. วิทยาลัยมีการจัดท าโครงการบริการวิชาการ U2T 
โดยมีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ OTOP และด้านการ
ท่องเที่ยว ซึ่งสามารถยกระดับการท่องเที่ยวและเป็น
ที่ยอมรับของชุมชน นอกจากนี้ มีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนและงานวิจัยอย่างเข้มแข็ง 
2.  มีกลยุทธ์การบริหารภายใน เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้
หลักสูตรปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ โดยการเพ่ิม
ช่องทางพิเศษพิจารณาความดีความชอบในการ
ปฏิบัติราชการ และมีการกระจายอ านาจให้ทางสาขา 
เพ่ือจูงใจเพ่ือนร่วมงานให้มุ่งม่ันปฏิบัติงานจนบรรลุ
เป้าหมาย 
3. ทางผู้บริหารได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ิมข้ึน จากโครงการต่างๆที่วิทยาลัยท างาน
ร่วมกับชุมชน เช่น โครงการ U2T 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยในการผลักดันการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่แก่วิทยาลัย เช่น การประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น 

- 

 

2. ผลการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. หลักสูตรการบัญชีต่อเนื่อง มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบ WIl โดยให้นักศึกษาออกฝึกงานทุกภาค
การศึกษาร่วมกับการเรียนวิชาสหกิจศึกษา  ส่งผลให้
นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งสอดคล้อง
กับทิศทางของวิทยาลัย 
2. เครื่องมือ อุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน 
ทันสมัย และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

1.วิทยาลัยควรมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการ
เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น ผู้ตรวจสอบ
บัญชีการสอนนักศึกษา 
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จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรมีการจัดฝึกอบรม/ให้ความรู้ ในการขอ
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร รวมถึง การจัดท าคู่มือการ
ขอสิทธิบัตร 
2. วิทยาลัยควรจัดหาโปรแกรม Turnitin ส าหรับ
การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ เพ่ือ
น ามาใช้ประโยชน์ต่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยต่อไป 
3.วิทยาลัยควรจัดสรรงบประประมาณ ส าหรับการ
ฝึกอบรมพัฒนาตนเองของอาจารย์ 

- 

 
3. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. วิทยาลัยสนับสนุน เครื่องมือและอุปกรณ์ รองรับ
การใช้งานอินเตอร์เน็ต ท าให้การท างานในช่วง
สถานการณ์โรคระบาดโควิดท างานราบรื่น 
2. การด าเนินของวิทยาลัยตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินงาน
บรรลุผล 89% ซึ่งจัดเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัย 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. วิทยาลัยควรพิจารณาการจัดสร้างศาลารอรถ
ประจ าทาง หน้ามหาวิทยาลัย เพ่ือความปลอดภัย
ของนักศึกษาและบุคลากร  

- 

 
4. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. อาจารย์มีความเป็นเสมือนคนในครอบครัว มี
ความเป็นกันเอง และให้ค าปรึกษาได้ทุกกรณี 
2. วิทยาลัยจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษา
ท างานได้จริง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่วิทยาลัย
ร่วมกับชุมชน 
3. วิทยาลัยมีกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษา ท า ให้นั กศึกษามีความผูก พัน  และ
สนุกสนาน ตลอดจนสร้างความกลมเกลียวในหมู่
นักศึกษาด้วยกัน 

- 
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จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ต้องการให้วิทยาลัยมีการศึกษาดูงานในสถานที่
จริงเพ่ือเสริมประสบการณ์ และรับรู้เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป 
2. วิทยาลัยควรเ พ่ิมเครื่องมือให้กับนักศึกษา 
โดยเฉพาะเครื่องกลหนักเช่น เครื่องกลึง เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถปฏิบัติ งานได้จริง  และเสริม
ประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ 

- 

 
5. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้เครื่องมือวัด 
เช่น ไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ เป็นต้น 
2. ควรเพิ่มจ านวนเครื่องมือหนักให้มีจ านวนมากข้ึน 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึกทักษะได้มากข้ึน เช่น 
เครื่องกลึง 
3. ควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นเทคนิคการสื่อสาร 
การระบุรายละเอียดของเนื้องานที่จ าเป็น เช่น การ
ระบุหมายเลข serial no. การระบุอาการช ารุดของ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

- 

6. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. บัณฑิตมีความขยัน สนใจ ใฝ่รู้และเรียนรู้ได้เร็ว 
2. บัณฑิตมีทักษะพ้ืนฐานที่ดี 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรเน้นหรือสอนนักศึกษาเรื่องการจัดท างบบัญชี
ที่เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งศัพท์เทคนิค 
2. หลักสูตรควรเน้นการใช้โปรแกรม Excel ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานของบัญชี 

- 

 

 

 



16 
 

 

 

ผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ 
และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นทักษะ
ที่ใช้จริงในสถานประกอบการและสังคม 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ศึกษาต่อในสาขาท่ี
สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จะเป็นการเพ่ิม
คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วยังสอดรับ
กับทิศทางพัฒนาประเทศอีกด้วย 

2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ตาม
บริบทของหลักสูตรเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความ
เป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นศักยภาพของ
ก าลังคนที่โดดเด่นที่หลากหลายจากผลงานด้าน
นวัตกรรม หรืองานวิจัย 

3. วิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มแข็ง
และมีความโดดเด่นในระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาจากความได้เปรียบจากยุทธศาสตร์ชาติ 
สร้างคนสู่งาน 

- 

4. ด้านการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ควร
มีการสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับ
หลักสูตรที่นักศึกษาเข้ามาเรียน โอกาสและ
ความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้น เช่นเทคโนโลยีการเกษตร
ที่เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่ และสร้างความดึงดูดใจใน
การเข้ามาเรียนในสถานที่แห่งนี้  

5. เนื่องจากจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ติดลบถึง 85% ดังนั้นทุกหลักสูตร
ควรเพิ่มกลยุทธ์ในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาที่จะรับ
ใหม่ให้เต็มตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยการ 
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จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- เพ่ิมหลักสูตร Non degree สาขาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลการเกษตร สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาการบัญชี เพื่อรองรับ
นักศึกษาหลักสูตร ปวช ปวส และ วิทยาลัยชุมชน 
ผ่านระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) 

- จัดท าโครงการเพื่อจัดหาทุนการศึกษารองรับ
ส าหรับนักศึกษาด้อยโอกาส 

- วิทยาลัยควรจัดท า MOU กับวิทยาลัยชุมชุมใน
จังหวัดใกล้เคียง เพ่ือท าให้เพ่ิมจ านวนนักศึกษา
เพ่ิมข้ึน 
6. ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สนับสนุนทักษะการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา
ให้มากขึ้น 

 

 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. การขับเคลื่อนนวัตกรรมมีความเป็นรูปธรรม จาก
ความส าเร็จในการจดอนุสิทธิบัตรและมีการเผยแพร่
ผลงานอย่างเป็นที่ประจักษ์ 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. การส่งเสริมการสร้างหน่วยวิจัยนั้น วิทยาลัยควร
ประเมินความส าเร็จในการจัดตั้งหน่วยวิจัย ผ่านการ
สร้างสรรค์ผลงานทั้งทางด้านนวัตกรรมและงานวิจัย
ที่เกิดขึ้นจากหน่วยวิจัยนั้นๆ 

2.  วิทยาลั ยควรมีปฏิสั ม พันธ์ และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ร่วมกับจังหวัดสงขลาในการพัฒนาพ้ืนที่
อ าเภอรัตภูมิและพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
การได้รับงบประมาณวิจัยจากจังหวัด หรือ องค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพ่ิมมากขึ้น และเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองของนักศึกษาใน
อนาคตของสถาบันด้วย 

- 
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มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. วิทยาลัยมีการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริการทางวิชาการที่ส่งเสริม 
การประกอบอาชีพเช่นโครงการสร้างตู้อบก้อนเห็ด
แครงชุมชนท่าข้าม อ.หาดใหญ่ ซึ่งเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งขอฐานรากและมีประโยชน์ต่อการ
ประกอบอาชีพและสร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรม 
2. วิทยาลัยมีการบูรณาการการเรียนการสอนและ
การวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยผ่านโครงการ U2T ทั้ง 3 
ต าบล 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. การประเมินความส าเร็จของโครงการบริการ
วิชาการ วิทยาลัยควรวิเคราะห์ความส าเร็จที่เกิดขึ้น
มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนและ
วัตถุประสงค์ของแผนเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มทุนหรือ
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดนอกจากการด าเนินการตาม
ระยะเวลา และจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ แต่ต้อง
วิเคราะห์มูลค่าที่เกิดขึ้นจริงหรือผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับชุมชนที่เป็นผู้รับบริการ 

2. ควรประเมิน value chain ในกิจกรรมการบริการ
วิชาการ เพ่ือประเมินผลส าเร็จของโครงการบริการ
วิชาการอย่างชัดเจน เช่น มูลค่าทางเศรษฐกิจที่
เพ่ิมข้ึน จ านวนครัวเรือนที่มีอาชีพเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

3. วิทยาลัยควรหาช่องทางการบริการวิชาการการ
ให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ ที่สอดคล้องกับพันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เช่น โรงเรือนปลูก
เมลอนอัจฉริยะ การปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 
กระชายขาว และกัญชา 

- 
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มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. วิทยาลัยมีความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมกับ
นานาชาติ ผ่านระบบออนไลน์ ที่สามารถน าเสนอ
ความเป็นไทยได้อย่างสมภาคภูมิ 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. การสะท้อนผลการด าเนินงานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรการการกับการเรียนการ
สอนยังไม่ชัดเจน 

- 

 
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีกลยุทธ์การบริหารภายใน เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้
หลักสูตรปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ โดยการเพ่ิม
ช่องทางพิเศษพิจารณาความดีความชอบในการ
ปฏิบัติราชการ และมีการกระจายอ านาจให้ทาง
สาขา เพ่ือจูงใจเพ่ือนร่วมงานให้มุ่งม่ันปฏิบัติงานจน
บรรลุเป้าหมาย 
2. ทางผู้บริหารได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ิมข้ึน จากโครงการต่างๆที่วิทยาลัย
ท างานร่วมกับชุมชน เช่น โครงการ U2T 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. วิทยาลัยควรพิจารณาความสามารถในการผลิต
นักศึกษาท่ีตอบรับด้านแรงงานที่มีทักษะฝีมือที่เป็นที่
ต้องการของตลาด โดยการสร้างภาคีเครือข่าย เช่น 
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิค และ
วิทยาลัยชุมชน ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิม
ความท้าทายการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
2. วิทยาลัยควรสร้างโอกาสการรับรู้ หรือ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านระบบโซเซียลมีเดีย
แบบเชิงรุกท้ังผ่านเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ยูทูปหรืออ่ืน ๆ 
เพ่ือสร้างพ้ืนที่การรับรู้แบบเชิงรุก ผลงาน ช่อง 

- 
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จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 

ทางการประกอบอาชีพ และความส าเร็จที่เกิดขึ้น
จากบัณฑิต หรือสมาคมศิษย์เก่า ชมรมศิษย์เก่า เป็น
ต้น 
3. วิทยาลัยควรน าประเด็นการรับนักศึกษาใหม่ได้
ต่ ากว่าแผนรับมาเป็นประเด็นเพ่ือบริหารความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพ่ิมเสถียรภาพทางการเงินของ
องค์กรในระยะยาว 
4. วิทยาลัยควรมีแผนในการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Non-Degree เพ่ือส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัย
โดยเฉพาะศิษย์เก่าให้สามารถ Re-skill, Up-skill 
และ New-skill เข้าถึงองค์ความรู้ และเทคโนโลยี
ใหม่ และเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยวิธีการเทียบโอนประสบการณ์/
ความรู้ในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ที่
สามารถให้คุณวุฒิฉบับย่อยกับผู้เรียนและสะสมเพ่ือ
เทียบโอนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษา
ระดับปริญญาได้ 
5. วิทยาลัยควรพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับ
ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพโดยตั้งศูนย์กลางเพ่ือ
ส่งเสริม ธุรกิจ โดยการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ
ของหลักสูตรต่าง ๆ 
6. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต ควร
วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับภูมิภาค หรือ
ระดับประเทศ ในหลักสูตรที่อยู่ในระนาบเดียวกัน 

- 

 
จุดที่ควรพัฒนาเร่งด่วน 
 
 1. วิทยาลัยควรสร้างโอกาสการรับรู้ หรือประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านระบบโซเซียลมีเดียแบบเชิงรุกทั้ง
ผ่านเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ยูทูปหรืออ่ืน ๆ เพ่ือสร้างพ้ืนที่การรับรู้แบบเชิงรุก ผลงาน ช่องทางการประกอบอาชีพ และ
ความส าเร็จที่เกิดข้ึนจากบัณฑิต หรือสมาคมศิษย์เก่า ชมรมศิษย์เก่า เป็นต้น 
2. วิทยาลัยควรพิจารณาการจัดสร้างศาลารอรถประจ าทาง หน้ามหาวิทยาลัย เพ่ือความปลอดภัยของนักศึกษา
และบุคลากร 
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 3. วิทยาลัยควรมีปฏิสัมพันธ์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับจังหวัดสงขลาในการพัฒนาพ้ืนที่อ าเภอรัต
ภูมิและพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ือเพ่ิมโอกาสของการได้รับงบประมาณวิจัยจากจังหวัด หรือ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เพ่ิมมากข้ึน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองของนักศึกษาในอนาคตของสถาบันด้วย 
 4. เนื่องจากจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ติดลบถึง 85% ดังนั้นทุกหลักสูตรควร
เพ่ิมกลยุทธ์ในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาท่ีจะรับใหม่ให้เต็มตามแผนที่ก าหนดไว้  
 5. วิทยาลัยควรหาช่องทางการบริการวิชาการการให้บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ ที่สอดคล้องกับพันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เช่น โรงเรือนปลูกเมลอนอัจฉริยะ การปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กระชาย
ขาว และกัญชา 

6. ควรเน้นหรือสอนนักศึกษาเรื่องการจัดท างบบัญชีที่เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งศัพท์เทคนิค 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับวิทยาลัยรัตภูมิ ประจ าปีการศึกษา 2563  
เดือน อังคารที่ 24 สิงหาคม  2564  เวลา 08.00 - 16.30 น. 

โดยประชุมผ่าน Zoom ณ อาคารมงคลศรีวิชัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 
เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 

08.30 - 09.00 น. อาคารมงคลศรีวิชัย คณะกรรมการฯ ประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนการประเมินฯ ผ่าน Zoom 

คณะกรรมการประเมินฯ 
1.ประธานกรรมการ         
รศ.ดร. ธวชั   ชิตตระการ 
2.กรรมการ            
อาจารย์ปิยาภรณ์   ธุระกิจ
จ านง 
3.กรรมการ  
อาจารย์วราวุฒิ  ดวงศิริ    
4.กรรมการและเลขานุการ 
อาจารย์จุฬาลักษณ์ โรจนานุ
กูล 

09.00 - 10.00 น. อาคารมงคลศรีวิชัย คณะกรรมการฯ พบทีมบริหารและบุคลากร
วิทยาลัยรัตภูมิ โดยประชุมผ่าน Zoom 
- ประธานฯ แนะน าคณะกรรมการฯ แจ้ง
วัตถุประสงค์ วิธีการ และแผนการประเมินฯ 
- รับฟังสรุปผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  
ของคณะฯ และการประกันคุณภาพ 
- คณะกรรมการฯ ซักถามข้อสงสัยจาก
ผู้บริหารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- หัวหน้าสาขาผ่าน Zoom 

- คณะกรรมการประเมินฯ 
- ผู้บริหารและบุคลากร 
วิทยาลัยรัตภูมิ 
 

10.00 - 11.00 น. อาคารมงคลศรีวิชัย สัมภาษณ์ผ่าน Zoom  
- หัวหน้าหลักสูตรผ่าน Zoom 
- ตัวแทนอาจารย์สาขา/หลักสูตรละ 2 คน 
ผ่าน Zoom 

คณะกรรมการประเมินฯ 
กลุ่มท่ี 1 : รศ.ดร. ธวชั   ชิต
ตระการ 
อาจารย์จุฬาลักษณ์ โรจนานุ
กูล 

11.00 - 12.00 น. อาคารมงคลศรีวิชัย สัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนโดย
ผ่าน Zoom 
-  หัวหน้างาน   
-  งานการเจ้าหน้าที่ 
-  งานการเงิน 

คณะกรรมการประเมินฯ 
กลุ่มท่ี 1 : : รศ.ดร. ธวัช   ชิต
ตระการ 
อาจารย์จุฬาลักษณ์ โรจนานุ
กูล 
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เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
-  งานนโยบายและแผน / งานประกัน
คุณภาพ 
-  งานกิจการนักศึกษา 
-  งานวิจัย 

 

10.00 - 11.00 น. อาคารมงคลศรีวิชัย สัมภาษณ์โดยผ่าน Zoom 
-  นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีละ 1 คน 
-  นายกสโมสรนักศึกษา  

คณะกรรมการประเมินฯ 
กลุ่มท่ี 2 : อาจารย์ปิยาภรณ์   
ธุระกิจจ านง 
อาจารย์วราวุฒิ  ดวงศิริ    
 

11.00 - 12.00 น. อาคารมงคลศรีวิชัย สัมภาษณ์ ผ่าน Zoom /สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
- ผู้ใช้บัณฑิต จากหน่วยงานภาครัฐ และ 
เอกชนหน่วยงานละ 1 คน 
- ศิษย์เก่าสาขาวิชา จ านวน 2 คน 

คณะกรรมการประเมินฯ 
กลุ่มท่ี 2 : อาจารย์ปิยาภรณ์   
ธุระกิจจ านง 
อาจารย์วราวุฒิ  ดวงศิริ    
 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น. อาคารมงคลศรีวิชัย คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเอกสารและ
ตรวจหลักฐานเพิ่มเติมจากระบบฐานข้อมูล
ด้านประกันคุณภาพ Google Drive 

คณะกรรมการประเมินฯ 
 

14.30 - 15.30 น. อาคารมงคลศรีวิชัย คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการประเมินฯ 
และเตรียมน าเสนอผลการประเมินฯ ด้วย
วาจาผ่าน Zoom 

คณะกรรมการประเมินฯ 

15.30 - 16.30 น. อาคารมงคลศรีวิชัย คณะกรรมการประเมินฯ น าเสนอสรุปผลการ
ประเมินฯ เบื้องต้นด้วยวาจาผ่าน Zoom 
 

- คณะกรรมการประเมินฯ 
- ผู้บริหารและบุคลากร
วิทยาลัยฯ 

 
การแบ่งมาตรฐานดัชนีชี้วัดเพ่ือให้กรรมการแต่ละกลุ่มรับผิดชอบเบื้องต้นดังนี้ 
 โดย กลุ่มที่ 1 รับผิดชอบ คือ  
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรมรวิจัย (2.1 - 2.๔)  
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ (3.1 - 3.2)  
มาตรฐานที่ 5 ด้านบริหารจัดการ (5.1 - 5.3) 
  
โดย กลุ่มที่ 2 รับผิดชอบ คือ  
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน (1.1-1.8)  
มาตรฐานที่ 4 ด้านวัฒนธรรมและความเป็นไทย (4.1 - 4.2) 
 
 

 



  

 
  
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่ 1201/๒564 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน วิทยำลัยรัตภูม ิ
ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

................................................. 

     กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.  
2561 ควำมว่ำกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละ
ระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำที่
สถำนศึกษำจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนว่ำ
สถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและบรรลุเป้ำหมำยของ
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล 

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม– 31 สิงหำคม 2564 ทั้งนี้
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ประธำนกรรมกำร 
๑.2   รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขตตรัง กรรมกำร 
๑.3   รองอธิกำรบดีประจ ำวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช กรรมกำร 
๑.4   รองอธิกำรบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
1.5   ผูช้่วยอธิกำรบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
1.6   คณบดีทุกท่ำน กรรมกำร 
1.7   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยทุกท่ำน กรรมกำร 
๑.8   ผูช้่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด) กรรมกำรและเลขำนุกำร 

อ านาจหน้าที่ 
๑. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนำด ำเนินงำน

เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๒. สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ กำรติดตำมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ โดยถือว่ำ

กำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรซึ่งเป็นกระบวนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

๓. อ ำนวยในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและร่วมรับผล
กำรประเมินและน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไข          

/2. ผู้เข้ำร่วม... 
 



-๒- 

2. ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 

 2.1 ระดับหลักสูตร 
 2.1.1 คณะกรรมการ 
 1) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  ตรวจประเมินวันที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 1. รองศำสตรำจำรย์ณัฎฐำ  จินดำเพ็ชร์  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์       ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์กุลภัทร์  ทองแก้ว         มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์       กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด  คณะวิศวกรรมศำสตร์มทร.ศรีวิชัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        ๔. อำจำรย์ศุภชัย  มะเดื่อ                    วิทยำลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย       ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 

        ประเมิน 
 
 2) สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)  ตรวจประเมินวันที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 1. อำจำรย์พินิจ  ดวงจินดำ  มหำวิทยำลัยทักษิณ  ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์นิจกำนต์  หนูอุไร       มหำวิทยำลัยทักษิณ   กรรมกำร 
 3. อำจำรย์จตุพร  ฮกทำ             วิทยำลัยกำรโรงแรมฯมทร.ศรีวิชัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        ๔. อำจำรย์สุห์ดี นิเซ็ง                 วิทยำลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย       ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 

        ประเมิน 
  
 3) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ตรวจประเมินวันที่ ๑๑ สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 1. รองศำสตรำจำรย์แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์ศริินทร์ญำ  เปียกกลิ่น         มหำวิทยำลัยทักษิณ  กรรมกำร 
 3. อำจำรย์จตุพร  ฮกทำ                       วิทยำลัยกำรโรงแรมฯมทร.ศรีวิชัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        ๔. อำจำรย์อ ำมรรัตน์  คงกะโชติ           วิทยำลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย        ผู้ฝึกประสบกำรณ์ 

             ประเมิน 

อ ำนำจหน้ำที่ 
1. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและ 

เลขำนุกำรประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
2. ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 
3. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำนที่ 

รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับหลักสูตร มำยังงำนประกันคุณภำพ   
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

4. รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2563 

2.1.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
 1. อาจารย์ภาณุมาศ   สุยบางด า    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยรัตภูมิ 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อาริษา   โสภาจารย์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 3. อาจารย์ธมลชนก   คงขวัญ    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 4  อาจารย์สุพัตรำ   เพ็งเกลี้ยง    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ  
 5. นำยศุภกร   แก้วละเอียด    หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 

/6. อำจำรย์สุห์ดี... 
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    ๖. อาจารย์สุห์ดี   นิเซ็ง                หัวหน้ำสำขำอุตสำหกรรม 
    ๗. อาจารย์พัชรินทร์   บุญนุ่น             หัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ 
    ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำรีย์   เต๊ะหละ   หัวหน้ำสำขำศึกษำทั่วไป 
    ๙. อาจารย์ศุภชัย   มะเดื่อ    หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
   ๑๐. อาจารย์อ ามรรัตน์   คงกะโชติ                  หัวหน้าสาขาวิชาบัญชีบัณฑิต         

              ๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์   สังขวาสี               อาจารย์ 
              ๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภาวดี   มากอ้น                  อาจารย์ 
     ๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิวดล   นวลนภดล              อาจารย์ 
     ๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วันประชา   นวนสร้อย             อาจารย์ 
              ๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนะวิทย์   ทองวิเชียร              อาจารย์ 
              ๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภาวนา   พุ่มไสว                  อาจารย์ 
     ๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์น  าเพ็ญ   พรหมประสิทธิ์         อาจารย์ 
              ๑๘. ผู้ชว่ยสาสตราจารย์วันดี   นวนสร้อย               อาจารย์ 
              ๑๙. อาจารย์สถาพร   ขุนเพชร                  อาจารย์ 
              ๒๐. อาจารย์ปรีชา   ชัยกูล                     อาจารย์ 
              ๒๑. อาจารย์ทักษ์สุริยา   หมาดสะ                 อาจารย์ 
              ๒๒. อาจารย์พิเชฐ   สุวรรณโณ               อาจารย์ 
              ๒๓. อาจารย์อัมรินทร์   สันตินิยมภักด ี          อาจารย์ 
              ๒๔. อาจารย์อรุณรักษ์   ตันพานิช                อาจารย์       
              ๒๕. อาจารย์ศุภสุตา   ตันชะโร                 อาจารย์              
              ๒๖. อาจารย์เพ็ญนภา   เชาวนา                  อาจารย์ 
              ๒๗. อาจารย์ทศพิธ   วิสมิตนันท์               อาจารย์ 
              ๒๘. อาจารย์สมชาย   ตุละ                   อาจารย์ 
              ๒๙. นางสาวพณิตา   คชกูล                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๐. นางกฤษณาพร   นวลสระ                  นักวิชาการศึกษา 
              ๓๑. นางราตรี   สุยบางด า                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๒. นายโฆษิต    รัตนบุรินทร์               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๓. นางสิรินารถ   ชูพันธ์                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๔. นางสาวปิยนชุ   ศรีรีภพ                  นักวิชาการศึกษา 
              ๓๕. นางสาวแสงเทียน   จันทร์แสงทอง           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๖. นายอาซัน   วงค์หมัดทอง             นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
              ๓๗. นางสาวนภัตตนันท์   สุวรรณรัตน์              นักประชาสัมพันธ์ 
              ๓๘. นายหรอเฉด   เส่หล๊ะ                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๙. นางสาวธัชกร   กัญกาญจนะ             นักวิชาการพัสดุ 

/อ านาจหน้าที่ 
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         อ ำนำจหน้ำที่  
1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำมก ำหนดกำร 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม

ประเมิน 
3. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
4. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 

2.1.3 ผู้รับการสัมภาษณ์  
1) กลุ่มศิษย์ปัจจุบัน/นักศึกษา 
  1. ว่ำที่ร้อยตรีอนุพงศ์   เกิดสุข     นักศึกษำ 
 2. นำยวสุธร   เพ็ญมำศ     นักศึกษำ 
 3. นำงสำวหฤทัย   แสนเกื้อ     นักศึกษำ 
    ๔. นำงสำวจินตนำ   ทองรูจี     นักศึกษำ 
    ๕. นำงสำวกนกวรรณ   เลิศศิริวิบูลย์  นักศึกษำ 
    ๖. นำยบำซิล   หมัดเลียด              นักศึกษำ 
    ๗. นำยสุชำครีย์   ฤทธิเดช             นักศึกษำ 
    ๘. นำยภำนุพงศ์   มำกเล่ง             นักศึกษำ 

              ๙.  นายพงษ์พิพัฒน์  รอดสง           นักศึกษา 

             ๑๐. นายนัสสรณ์  อวะภาค            นักศึกษา 

             ๑๑. นายสุกันยา  พลายวัน            นักศึกษา 

             ๑๒. นายอลงกรณ์  บุญเนียม          นักศึกษา 

             ๑๓. นายอดิศร    จายุพันธ์             นักศึกษา 

             ๑๔. นายบัณฑิต   ฤทธิเดช             นักศึกษา 

2) กลุ่มศิษย์เก่า/บัณฑิต 
 1. นำย บุญฤทธิ์  สุวรรณมณี         ลูกจ้างรายวัน บจก.มำยเฮลท์กรุ๊ป       
 2. นำยเอกสิทธิ์   กำฬรัตน์            IT OPERATION  บจก.คอนโทรล ดำต้ำ         
 3. นำยวริทธิ์   ชุมทอง                 ช่ำงไฟฟ้ำปฏิบัติงำน ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
    ๔. นายไตรเทพ   ดวงสุวรรณ          ช่างติดตั ง บจก. ธัญพล อีควิปเม้นท์  

   ๕. นายจักราวุทธ   พรหมขจร         ช่างควบคุมเครื่องจักร บจก. ไฮเทคฟาสเทนเนอร์ แมนูแฟค 

    ๖. นายอัษฎา   พรหมเพชร            ครูอัตราจ้าง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
                1. นำงสำวน้ ำฝน   ศรีไสย กรรมกำรผู้จัดกำรน้ ำฝนกำรสอบบัญชี 
                2. นางสาวจตุพร   แซ่ลิ่ม กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท สมำร์ทแอคเคำติ้ง (ไทยแลนด์) 
                3. นำงณัฐธิดำ   รุจิระกำรกุล ผู้จัดกำรส ำนักบัญชีณัฐ 
                   ๔. นำยฤทธิชัย   จิตภักดีบดินทร ์    CTO บจก.มำยเฮลท์กรุ๊ป  
                   ๕. นำยสวัสดิ ์  จันทรักษ์              นำยช่ำงไฟฟ้ำอำวุโส ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
                ๖. นำยนรำดร   บัวขวัญ              OSM บจก.คอนโทรล ดำต้ำ     

    /อ ำนำจหน้ำที่ 
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  อ ำนำจหน้ำที่  
1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัดโครงกำร/ 

กิจกรรม 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน                                                                                   

2.2 ระดับคณะ 
 2.2.1 คณะกรรมการ 
 1) ตรวจประเมินวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 1. รองศำสตรำจำรย์ธวัช  ชิตตระกำร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์ปิยำภรณ์  ธุระกิจจ ำนง คณะสถำปัตยกรรมฯ มทร.ศรีวิชัย   กรรมกำร 
 3. อำจำรย์วรำวุฒิ  ดวงศิริ         คณะศิลปศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย        กรรมกำร                        

๔. อำจำรย์จุฬำลักษณ์  โรจนำนุกูล     คณะวิศวกรรมศำสตร์ มทร.ศรีวิชัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

อ ำนำจหน้ำที่ 
1. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและ 

เลขำนุกำรประสำนงำนไปยังหน่วยงำนที่รับกำรตรวจประเมินฯ 
2. ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนที่ก ำหนด 
3. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) และรำยงำนไปยังหน่วยงำนที่ 

รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับคณะ มำยังงำนประกันคุณภำพ   
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

4. รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ 2563 

2.2.2 ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
1. อาจารย์ภาณุมาศ   สุยบางด า   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยรัตภูมิ 

 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อาริษา   โสภาจารย์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 3. อาจารย์ธมลชนก   คงขวัญ    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
 4  อาจารย์สุพัตรำ   เพ็งเกลี้ยง    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ  
 5. นำยศุภกร   แก้วละเอียด    หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
    ๖. อาจารย์สุห์ดี   นิเซ็ง                หัวหน้ำสำขำอุตสำหกรรม 
    ๗. อาจารย์พัชรินทร์   บุญนุ่น             หัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ 
    ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำรีย์   เต๊ะหละ   หัวหน้ำสำขำศึกษำทั่วไป 
    ๙. อาจารย์ศุภชัย   มะเดื่อ              หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  ๑๐. อาจารย์อ ามรรัตน์   คงกะโชติ                 หัวหน้าสาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 

            ๑๑. ผูช้่วยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์   สังขวาสี                 อาจารย์ 
            ๑๒. ผูช้่วยศาสตราจารย์สุภาวดี   มากอ้น                   อาจารย์ 
  ๑๓. ผูช้่วยศาสตราจารย์ศิวดล   นวลนภดล                อาจารย์ 
  ๑๔. ผูช้่วยศาสตราจารย์วันประชา   นวนสร้อย                อาจารย์ 
           ๑๕. ผูช้่วยศาสตราจารย์ธนะวิทย์   ทองวิเชียร                อาจารย์ 

     /16. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภำวนำ... 
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           ๑๖. ผูช้่วยศาสตราจารย์ภาวนา   พุ่มไสว                    อาจารย์ 
  ๑๗. ผูช้่วยศาสตราจารย์น  าเพ็ญ   พรหมประสิทธิ์           อาจารย์ 
           ๑๘. ผูช้่วยสาสตราจารย์วันดี   นวนสร้อย                 อาจารย์ 
           ๑๙. อาจารย์สถาพร   ขุนเพชร                    อาจารย์ 
           ๒๐. อาจารย์ปรีชา   ชัยกูล                       อาจารย์ 
           ๒๑. อาจารย์ทักษ์สุริยา   หมาดสะ                    อาจารย์ 
           ๒๒. อาจารย์พิเชฐ   สุวรรณโณ                  อาจารย์ 

๒๓. อาจารย์อัมรินทร์   สันตินิยมภักด ี            อาจารย์ 
๒๔. อาจารย์อรุณรักษ์   ตันพานิช                   อาจารย์       

           ๒๕. อาจารย์ศุภสุตา   ตันชะโร                    อาจารย์              
           ๒๖. อาจารย์เพ็ญนภา   เชาวนา                     อาจารย์ 
           ๒๗. อาจารย์ทศพิธ   วิสมิตนันท์                  อาจารย์ 
           ๒๘. อาจารย์สมชาย   ตุละ                         อาจารย์ 
           ๒๙. นางสาวพณิตา   คชกูล                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
           ๓๐. นางกฤษณาพร   นวลสระ                   นักวิชาการศึกษา 
           ๓๑. นางราตรี   สุยบางด า                  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
           ๓๒. นายโฆษิต   รัตนบุรินทร์                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
           ๓๓. นางสิรินารถ   ชูพันธ์                       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
           ๓๔. นางสาวปิยนุช   ศรีรีภพ                    นักวิชาการศึกษา 
           ๓๕. นางสาวแสงเทียน   จันทร์แสงทอง           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
           ๓๖. นายอาซัน   วงศห์มัดทอง              นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
           ๓๗. นางสาวนภัตตนันท์   สุวรรณรัตน์              นักประชาสัมพันธ์ 
           ๓๘. นายหรอเฉด   เส่หล๊ะ                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
           ๓๙. นางสาวธชักร   กัญกาญจนะ              เจ้าหน้าที่พัสดุ 

  อ ำนำจหน้ำที่  
1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำมก ำหนดกำร 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม

ประเมิน 
3. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกโครงกำร/กิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงำนหรืองำนที่ปฏิบัติอยู่ 
4. ร่วมด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์กำรประเมิน 

 
 
 

/2.2.3 ผู้รับกำรสัมภำษณ์... 
 
 



-๗- 

2.2.3 ผู้รับการสัมภาษณ์  
1) กลุ่มศิษย์ปัจจุบัน/นักศึกษา 
  1. ว่ำที่ร้อยตรีอนุพงศ์  เกิดสุข นักศึกษำ 
 2. นำยวสุธร  เพ็ญมำศ นักศึกษำ 
 3. นำงสำวหฤทัย  แสนเกื้อ นักศึกษำ 
    ๔. นำงสำวจินตนำ  ทองรูจี นักศึกษำ 
    ๕. นำงสำวกนกวรรณ  เลิศศิริวิบูลย์  นักศึกษำ 
    ๖. นำยบำซิล  หมัดเลียด               นักศึกษำ 
    ๗. นำยสุชำครีย์  ฤทธิเดช              นักศึกษำ 
    ๘. นำยภำนุพงศ์  มำกเล่ง              นักศึกษำ 

              ๙.  นายพงษ์พิพัฒน์ รอดสง            นักศึกษา 

             ๑๐. นายนัสสรณ์ อวะภาค              นักศึกษา 

             ๑๑. นายสุกันยา พลายวัน              นักศึกษา 

             ๑๒. นายอลงกรณ์ บุญเนียม           นักศึกษา 

             ๑๓. นายอดิศร   จายุพันธ์              นักศึกษา 

             ๑๔. นายบัณฑิต   ฤทธิเดช             นักศึกษา 

2) กลุ่มศิษย์เก่า/บัณฑิต 
 1. นำยบุญฤทธิ์  สุวรรณมณี         ลูกจ้างรายวัน บจก.มำยเฮลท์กรุ๊ป       
 2. นำยเอกสิทธิ์  กำฬรัตน์            IT OPERATION  บจก.คอนโทรล ดำต้ำ         
 3. นำยวริทธิ์  ชุมทอง                 ช่ำงไฟฟ้ำปฏิบัติงำน ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
    ๔. นายไตรเทพ ดวงสุวรรณ          ช่างติดตั ง บจก. ธัญพล อีควิปเม้นท์  

   ๕. นายจักราวุทธ พรหมขจร         ช่างควบคุมเครื่องจักร บจก. ไฮเทคฟาสเทนเนอร์ แมนูแฟค 

    ๖. นายอัษฎา พรหมเพชร            ครูอัตราจ้าง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 

 

           3) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ 
                1. นำงสำวน้ ำฝน ศรีไสย กรรมกำรผู้จัดกำรน้ ำฝนกำรสอบบัญชี 
                2. นางสาวจตุพร แซ่ลิ่ม กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท สมำร์ทแอคเคำติ้ง (ไทยแลนด์) 
                3. นำงณัฐธิดำ รจุิระกำรกุล ผู้จัดกำรส ำนักบัญชีณัฐ 
                   ๔. นำยฤทธิชัย จิตภักดีบดินทร์       CTO บจก.มำยเฮลท์กรุ๊ป  
                   ๕. นำยสวัสดิ ์จันทรักษ์                นำยช่ำงไฟฟ้ำอำวุโส ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
                ๖. นำยนรำดร บวัขวัญ                OSM บจก.คอนโทรล ดำต้ำ         

  อ ำนำจหน้ำที่  
1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัดโครงกำร/ 

กิจกรรม 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

 
/ทั้งนี้... 
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 ทั้งนี้  ให้ด ำเนินกำรตรวจประเมินฯ และรำยงำนผลแล้วเสร็จในเดือนสิงหำคม 2564 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 



 


