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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
ที่อยู่ 
วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 414 ม.14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 
โทรศัพท์  074 584 241-4  โทรสาร 074 584 240   มีเนื้อที่ 167 ไร่ 
Email: rpc@rmutsv.ac.th    
เว็บไซต์ http://rattaphum.rmutsv.ac.th 

 
 
ประวัติความเป็นมาวิทยาลัย (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 เมื่อวันที่  25 
กรกฎาคม 2551 
 หัวหน้าหน่วยงานปัจจุบันชื่อ นายภาณุมาศ  สุยบางด า  ซึ่งแบ่งส่วนการบริหารงาน ออกเป็น 3 ฝ่ายได้แก่ 
ฝ่ายบริหารและวางแผน ฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษาและการบริหาร
จัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 3 สาขา คือ 

1. สาขาอุตสาหกรรม  จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีมี 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา 
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า  

2. สาขาบริหารธุรกิจ  จัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมี 3 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3. สาขาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนให้สาขาอุตสาหกรรมและสาขาบริหารธุรกิจ โดยไม่มี    
หลักสูตรที่เปิดสอน 
 
 

mailto:rpc@rmutsv.ac.th
http://rattaphum.rmutsv.ac.th/
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ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ปรัชญา 
          สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม 
 

ปณิธาน 
ผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีองค์ความรู้ด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และ

นวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ยกระดับชุมชนและสังคมด้วยเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ มั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน 
วิสัยทัศน์ 

ผลิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม เชี่ยวชาญวชิาการ มีทักษะปฏิบัติ ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อยกระดับ 
ชุมชนและสังคม ด้วยงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและยั่งยืน 
พันธกิจ 

1. ผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพ  
          2. ผลิตงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือ
น าไปสู่เชิงพาณิชย์  
          3. บริการวิชาการเพ่ือยกระดับชุมชนและสังคมให้มั่นคงและยั่งยืน  
          4. สืบทอดวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานวิถีชีวิตแบบพอเพียง  
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี  
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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ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

วิทยาลัยรัตภูมิ 
ปีการศึกษา 2563 

           ผลการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้น
สังกัดของวิทยาลัยรัตภูมิ ปีการศึกษา 2563 ปรากฏผลดังนี้ 
1.สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ตารางท่ี 1 ผลการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 
ที ่ การจัดการระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในศึกษา 
การด าเนินการ 

1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 

3 การด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 มีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 

4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

 มีการบันทึกข้อมูลการประเมินผ่านระบบออนไลน์
เชิงปริมาณและคุณภาพผ่านเว็บไซต์ www.vesar .org 

5 การติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา 

มีการติดตามและปรับปรุงข้อมูลการประเมินใน
ระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.vesar .org 

6 การจัดท ารายงานประเมินตนเองตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 มีการเขียนรายงานประเมินตนเองในระบบออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ www.vesar .org โดยน าเสนอข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อสะท้อนผลการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษาและประเด็นการประเมิน 

  
 
 
 
 
 
 

http://www.vesar/
http://www.vesar/
http://www.vesar/
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2. ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 โดย
ภาพรวม จ านวน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมินมีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 84.40) โดยมีผล
การประเมินจ าแนกตามมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
2.1 มาตรฐานที่1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
(ร้อยละ 86.08) เมื่อจ าแนกเป็นประเด็นการประเมิน ปรากฎผลดังนี้ 
2.1.1 ด้านการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 100) 
2.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  ผลการประเมินอยู่ในระดับก าลังพัฒนา (ร้อยละ8.57) 
2.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 100)  
จุดเด่น 
    - 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.วิทยาลัยควรมีระบบและกลไกการดูแลแนะแนวผู้เรียน ก าหนดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การบริการดูแลต่อเนื่อง 
มีการก ากับติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
2.วิทยาลัยควรพิจารณาตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของกิจกรรมโครงการที่สะท้อนให้เห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการ
วัดและแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม 
3.วิทยาลัยควรมีระบบก ากับติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการต่อยอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือน าไปปฏิบัติ 
การแข่งขัน การประกวด 
4.วิทยาลัยควรวางแผนในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการโดยก าหนดกิจกรรมโครงการ 
ก าหนดตัวชี้วัด และก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
5.วิทยาลัยควรมีระบบกลไกวางแผนการส่งเสริมการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ หาเวทีร่วมประกวดแข่งขันเพ่ือรับ
รางวัลในแต่ละระดับ ทั้งนี้วิทยาลัยควรมีการประสานไปยังสอศ. หรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีคุณสมบัติในการเข้าร่วม
และรับรางวัลในแต่ละระดับ 
6.วิทยาลัยควรมีระบบและกลไกในการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นปัจจุบันและได้มาตรฐาน รวมทั้งการ
เตรียมความพร้อมของผู้เรียน 
7.วิทยาลัยควรมีการพัฒนารูปแบบการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างเป็นระบบ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาและใช้ในการตัดสินใจของผู้รับบริหาร 
 
2.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 85.36) เมื่อจ าแนกเป็น
ประเด็นการประเมิน ปรากฎผลดังนี้ 
2.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 100) 
2.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 92.94) 
2.2.3 ด้านบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 100) 
2.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ผลการประเมินอยู่ในระดับก าลังพัฒนา (ร้อยละ20) 
จุดเด่น 
1. มีการพัฒนาภูมิทัศน์และสถานที่อย่างต่อเนื่อง 

2.ระบบไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1.วิทยาลัยควรก าหนดให้มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ ที่ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้สื่อและการประเมินผล
พร้อมทั้งบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 

1.วิทยาลัยควรก าหนดให้จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลในรายวิชา เพื่อดูแลช่วยเหลือด้านการเรียนในแต่ละ
รายวิชา (หรือมีการจัดโครงการพบปะผู้ปกครองส าหรับผู้เรียนที่ต้องได้รับค าแนะน าเป็นพิเศษต่อเนื่อง) 
2.วิทยาลัยควรสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
4.การบริหารจัดการเพ่ือเปิดหลักสูตรทวิภาคี 
5.ระบบน้ าที่มีหินปูน ท าให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ 

 

2.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศ (ร้อยละ75.39) เมื่อจ าแนกเป็น
ประเด็นการประเมิน ปรากฏผลดังนี้ 
2.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (ร้อยละ 100) 
2.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ผลการประเมินอยู่ในระดับก าลังพัฒนา (ร้อยละ20) 
จุดเด่น 
1.มีการบรูณาการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชาสู่นวัตกรรมทั้งด้านจิตอาสาและด้านวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.วิทยาลัยควรมีระบบกลไกวางแผนการส่งเสริมการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ หาเวทีร่วมประกวดแข่งขันเพ่ือรับ
รางวัลในแต่ละระดับ ทั้งนี้วิทยาลัยควรมีการประสานไปยังสอศ. หรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีคุณสมบัติในการเข้าร่วม
และรับรางวัลในแต่ละระดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา 5 ด้าน 25 ตัวบ่งชี้  

มาตรฐานการศึกษา/
ด้าน/ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินกรรมการ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าส าเร็จการศึกษา 
1.1 การดูแลและแนะแนว
ผู้เรียน 

ร้อยละ  
84.21 

5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 84.21 5 ยอดเยี่ยม 

1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะใน
การเป็นประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละ 0 0 ก าลังพัฒนา ร้อยละ 0 0 ก าลังพัฒนา 

1.4 ผลงานของผู้เรียน
ด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์     งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 

1.5 ผลการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ 

1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 

1.6 ผลการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 100 5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 5 ยอดเยี่ยม 

1.7 ผลการทดสอบทา
การศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

                                    ปีนี้ไม่มีการด าเนินการ 

1.8 การมีงานท าและ
ศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 100 5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 5 ยอดเยี่ยม 

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

       5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม        5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ หรือ
ปรับปรุงรายวิชา หรือ  

   ร้อยละ100 5 ยอดเยี่ยม   ร้อยละ100 5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา/
ด้าน/ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินกรรมการ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

      

2.2 การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.2.1 คุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติ 

       5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
 

      5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

2.2.2 การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
ที่ เน้นผู้ เรียน เป็นส าคัญ
แ ล ะ น า ไ ป ใ ช้ ใ น  ก า ร
จัดการเรียนการสอน 

   ร้อยละ100 5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ100 5 ยอดเยี่ยม 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
3.1 ครูผู้สอน       
3.1.1 การจัดการเรียน
การสอน 

ร้อยละ100 5 ดีเยี่ยม ร้อยละ80 5 ดีเยี่ยม 

3.1.2 การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน 

ร้อยละ100 5 ดีเยี่ยม ร้อยละ100 5 ดีเยี่ยม 

3.1.3 การพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ 

ร้อยละ52.94 2 ปานกลาง ร้อยละ52.94 2 ปานกลาง 

3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา       
3 . 2 . 1  ก า ร บ ริ ห า ร
สถานศึกษาแบบมีส่ วน
ร่วม 

5 ข้อ 5 ดีเยี่ยม 5 ข้อ 5 ดีเยี่ยม 

3.2.2 การบริหารจัดการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

5 ข้อ 5 ดีเยี่ยม 5 ข้อ 5 ดีเยี่ยม 

ด้านที่ 4 ด้านสถานศึกษามีส่วนร่วม 
4.1 การจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 1 ข้อ 1 ก าลังพัฒนา 

4.2 การระดมทรัพยากร
เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 

4 ข้อ 4 ดีเลิศ 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานการศึกษา/
ด้าน/ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินกรรมการ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

4.3 การบริการชุมชนและ
จิตอาสา 

5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
5 . 1  อ า ค า ร ส ถ า น ที่  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึ กงาน หรือ   งาน
ฟาร์ม 

5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

5.2 ระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน 

5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์
วิทยบริการ 

5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

5.4ระบบอินเทอร์ เน็ ต
ความเร็วสูงเพื่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา 

5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 5 ข้อ 5 ยอดเยี่ยม 

5 . 5  ก า ร เ ข้ า ถึ ง ร ะบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน 

ร้อยละ 100 5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 5 ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



12 
 

ตารางท่ี 3 จ าแนกตามมาตรฐาน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นด้านประเมิน 
ตารางท่ี 3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 1.1 ด้านการเรียนรู ้
ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.1.1 (1.6) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ        20 5 100 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 100 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1= (100 x100 /100 ร้อยละ 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1.1 ด้านความรู้ 
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 

ประเด็นการประเมินที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
1.2.1 (1.3) ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

4 0 0 

1.2.2 (1.5) ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 3 1 3 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 3 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1.2 = (3 x100 /35 ร้อยละ 8.57 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
ประเด็นการประเมินที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพีงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 

1.3.1 (1.1) การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 5 10 
1.3.2 (1.2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 
1.3.3 (1.7) การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

15 5 75 

ผลรวมคะแนนที่ได้   95 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1.3= (95 x100 /95 ร้อยละ 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ตารางท่ี 3.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา ใน
แต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.1.1 (2.1.1)  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบ 

2 5 10 

2.1.2 (2.1.2) การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม 
หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2.1 =(25 x100 /25 ร้อยละ 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา              
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 

ประเด็นการประเมินที่ 2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.2.1 (2.2.1) คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติ 

2 5 10 

2.2.2  (2.2.2)  การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญและน าไปใช้ใน 
การจัดการเรียนการสอน 

3 5 15 

2.2.3 (3.1.1) การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.2.4 (3.1.2) การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 
2.2.5 (3.1.3)การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 2 4 
2.2.6 (5.5) การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 79 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2.2= (79 x100 /85 ร้อยละ 92.94 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านบริหารจัดการ 
ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.3.1 (3.2.2) การบริหารจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

2.3.2 (5.1) อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน หรือ  งานฟาร์ม 

2 5 10 

2.3.3 (5.2) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 
2.3.4 (5.3) แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 
2.3.5 (5.4)ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้   65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2.3= (65 x100 /65 ร้อยละ 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2.3 ด้านบริหารจัดการ    
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)   ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 

ประเด็นการประเมินที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.4.1  (4.1) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคึ 6 1 6 
ผลรวมคะแนนที่ได้   6 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2.4= (6x100/30) ร้อยละ 20 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ   

ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ตารางท่ี 3.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
3.1.1 (3.2.1) การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม 

5 5 25 

3.1.2 (4.2) การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน 

2 5 10 

3.1.3 (4.3) การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3.1= (45x100 /45) ร้อยละ 100 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
 ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 

 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
 

ประเด็นการประเมินที่ 3.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได ้

(ค่าน้ าหนัก x ค่าคะแนน) 
2.2.1 (1.4) ผลงานของผู้เรียนด้านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

4 1 4 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 4 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3.2= (4x100/20)          ร้อยละ 20 
สรุป ระดับคุณภาพสถานศึกษา ด้านที่ 3.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา    

  ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)   ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) 
 ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ตารางท่ี 3.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม ประจ าปีการศึกษา 2563 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ร้อยละ ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาวชีวศึกษาที่พึ่งประสงค์  
(198 x 100)/230 

ร้อยละ 86.08 ยอดเยี่ยม 

1.1 ด้านการเรียนรู้ ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ร้อยละ 8.57 ก าลังพัฒนา 
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา (175 x 100)/205 ร้อยละ 85.36 ยอดเยี่ยม 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 
2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ร้อยละ 92.94 ยอดเยี่ยม 
2.3 ด้านบริหารจัดการ ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 
2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ร้อยละ 20 ก าลังพัฒนา 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (49 x 100)/65 ร้อยละ 75.38 ดีเลิศ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ร้อยละ 100 ยอดเยี่ยม 
3.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ร้อยละ 20 ก าลังพัฒนา 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ( 422  x100)/500 ร้อยละ 84.40 ยอดเยี่ยม 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
    ยอดเยีย่ม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)  ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99)  ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99)  ปานกลาง (ร้อยละ 50.00 – 59.99)  
  ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00) 

 
3.จุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาวชีวศึกษาที่พึ่งประสงค์   
จุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.วิทยาลัยควรมีระบบและกลไกการดูแลแนะแนวผู้เรียน ก าหนดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การบริการดูแลต่อเนื่อง 
มีการก ากับติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

2.วิทยาลัยควรพิจารณาตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของกิจกรรมโครงการที่สะท้อนให้เห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการ
วัดและแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม 
3วิทยาลัยควรมีระบบก ากับติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการต่อยอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือน าไปปฎิบัติ การ
แข่งขัน การประกวด 
4.วิทยาลัยควรวางแผนในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเป็นผู้ประกอบการโดยก าหนดกิจกรรมโครงการ 
ก าหนดตัวชี้วัด และก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
5.วิทยาลัยควรมีระบบกลไกวางแผนการส่งเสริมการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ หาเวทีร่วมประกวดแข่งขันเพ่ือรับ
รางวัลในแต่ละระดับ ทั้งนี้วิทยาลัยควรมีการประสานไปยังสอศ. หรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีคุณสมบัติในการเข้าร่วม
และรับรางวัลในแต่ละระดับ 
6.วิทยาลัยควรมีระบบและกลไกในการพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นปัจจุบันและได้มาตรฐาน รวมทั้งการ
เตรียมความพร้อมของผู้เรียน 



17 
 

7.วิทยาลัยควรมีการพัฒนารูปแบบการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างเป็นระบบ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาและใช้ในการตัดสินใจของผู้รับบริหาร 
 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  
จุดเด่น 
1. มีการพัฒนาภูมิทัศน์และสถานที่อย่างต่อเนื่อง 

2.ระบบไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.วิทยาลัยควรก าหนดให้มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ ที่ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้สื่อและการประเมินผล
พร้อมทั้งบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 

1.วิทยาลัยควรก าหนดให้จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลในรายวิชา เพื่อดูแลช่วยเหลือด้านการเรียนในแต่ละ
รายวิชา (หรือมีการจัดโครงการพบปะผู้ปกครองส าหรับผู้เรียนที่ต้องได้รับค าแนะน าเป็นพิเศษต่อเนื่อง) 
2.วิทยาลัยควรสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
4.การบริหารจัดการเพ่ือเปิดหลักสูตรทวิภาคี 
5.ระบบน้ าที่มีหินปูน ท าให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ 

 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
จุดเด่น 
1.มีการบรูณาการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชาสู่นวัตกรรมทั้งด้านจิตอาสาและด้านวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.วิทยาลัยควรมีระบบกลไกวางแผนการส่งเสริมการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ หาเวทีร่วมประกวดแข่งขันเพ่ือรับ
รางวัลในแต่ละระดับ ทั้งนี้วิทยาลัยควรมีการประสานไปยังสอศ. หรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีคุณสมบัติในการเข้าร่วม
และรับรางวัลในแต่ละระดับ 
 
จาการสัมภาษณ์อาจารย์ 
จุดเด่น 
- 
จุดควรพัฒนา 
1. ในบางสาขาวิชายังคงมีปัญหาครูผู้สอนที่มีความช านาญเฉพาะไม่เพียงพอ 
2. แนวทางการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีควรประสานงานกับสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มวางแผน
ด าเนินการ 
ปัญหาของปีการศึกษา 2564 
1. การเรียนออนไลน์ เป็นช่องทางเลือกท่ีจ าเป็นในภาวะที่โควิคยังระบาดรุนแรง แต่ก็มีอุปสรรคและข้อจ ากัดไม่
น้อย เช่น ผู้เรียนมีอุปกรณ์การเรียนไม่พร้อมในการปฏิบัติงานที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย  

2.ความไม่พร้อมของผู้ปกครองในส่วนที่ต้องรองรับค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น เช่น ค่า อินเทอร์เน็ต และค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ซึ่งกลุ่มผู้ปกครองที่เผชิญปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย 
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3.แนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์ โดยการจัดท าคลิปสื่อการสอนบทเรียนของแต่ละชั้นเรียนให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันและเผยแพร่ในหลายช่องทาง การก าหนดเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตฟรีในช่วงเวลาเรียน 

จากการสัมภาษณ์นักศึกษา 
จุดเด่น 
1. เป็นวิทยาลัยเดียวที่อยู่ในพื้นที่รัตภูมิ  
2. อุปกรณ์เพียงพอในการเรียน สามารถยืมใช้ได้ 
3. อาจารย์ให้ค าปรึกษาและดูแลเป็นอย่างดี  
จุดที่ควรพัฒนา 
1. เมื่อมีการเรียนออนไลน์ จะมีปัญหาในเรื่องของคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ส่วนตัว เนื่องจากสาขาคอมพิวเตอร์ต้อง
ใช้สเปคสูงในการเขียนโปรแกรม 
2. ต้องการให้วิทยาลัยเข้าใจในการเข้าเรียน บางครั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาไฟฟ้า 
3. การปฏิบัติของสาขาช่างยนต์ ไม่สามารถเข้าปฏิบัติจริงได้ เนื่องด้วยปัญหาโควิค 
4. WIFI ช้า ควรปรับปรุงให้เร็วขึ้น 
5. อุปกรณ์สาขาคอมพิวเตอร์มีพร้อม แต่ไม่พร้อมใช้ เนื่องจากบางเครื่องใช้งานไม่ได้ 
6.ห้องแลปของสาขาไฟฟ้า ควรเพิ่มคอมพิวเตอร์ มีไม่เพียงพอ 
7. การจัดกิจกรรมออนไลน์ ได้จัดแต่ไม่สามารถเอามาวัดได้ว่านักศึกษาได้น าเอาไปใช้จริง 
 
4. วิธีการประเมิน 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  วันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยมีสคณะกรรมการประเมินคุณภาพจ านวน 3 คน ดังนี้ 
 

                  นางปรียา  ตันวิพัฒน์                             ประธานกรรมกา 
        รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอบกลาง     กรรมการ 

                             นายชริน รัตฉวี                                   กรรมการและเลขานุการ 
 

4.1 การวางแผนและการประเมิน 
4.1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

   1. คณะกรรมการการประเมินคุณภาพฯ ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง ที่ได้รับ
จากวิทยาลัยก่อน ด าเนินการประเมิน 
   2. ประธานกรรมการได้ประชุม เพื่อแบ่งหน้าที่ในการประเมินฯให้กับกรรมการดังนี้ 
             -ประเมินตามเกณฑ์องค์ประกอบคุณภาพ 
กรรมการ มาตรฐานการศึกษา 
นางปรียา  ตันวิพัฒน์ ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าส าเร็จการศึกษา 
นายชริน  รัตฉว ี ด้านที่ 4 ด้านสถานศึกษามีส่วนร่วม 

ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
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                               -การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
   4.1.2 การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม 
     1. ประธานกรรมการชี้แจงท าความใจกับหน่วยงาน เพ่ือทราบวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินและสร้างคุ้นแคยระหว่างผู้ประเมินคุณภาพ ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน 
   2. หน่วยงานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและรายงานสรุปผลการประเมินตนเองในรอบ
ปีที่ผ่านมา 
   3. คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการม รองผู้อ านวยการ,
หัวหน้าสาขา,หัวหน้าสาขาวิชา) 
   4. ตรวจหลักฐาน/อ้างอิง ตามมาตรฐานแยกตามรายด้านต่าง ๆ เพื่อให้ความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 
   5. คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ที่เก่ียวข้องเพิ่ม (ผู้แทน
อาจารย์ ผู้แทนเจ้าหน้าที่, สถานประกอบการ ,ศิษย์เก่า, ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน) 
   6. คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ 
   7. คณะกรรมการตรวจประเมินพบผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ประธานแจ้ง
ผลการประเมินขั้นต้นอย่างไม่เป็นทางการด้วยวาจา พร้อมทั้งให้สังเกตและข้อเสนอแนะ 
   8. ประธานคณะกรรมการขอบคุณหน่วยงานทที่ให้ความร่วมมือ และให้ความอนุเคราะห์
ระหว่างการประเมิน 
 
  4.1.3 การด าเนินการภายหลังการตรวจเยี่ยม 
   1. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินเพ่ือเขียนรายงาน ดังนี้ 
    1.1 ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
    1.2 จุดเด่น 
    1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
    1.4 ข้อเสนอแนะ 
   2. เขียนรายงานผลการประเมินคุณภพการศึกษาภายใน 
    3. ส่งรายงานให้หน่วยงานที่ด าเนินการตรวจ 1 เล่ม พร้อมไฟล์ข้อมูล ภายใน 7 วันหลัง
เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจ 
 
6. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  2.1 อ่านรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยตรวจสอบความครบถ้วนและชัดเจน 
  2.2 สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
  2.3 ตรวจสอบจากหลักฐานการด าเนินการเพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก 



 
 

1.ก าหนดการตรวจประเมิน 
ก าหนดการโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปวส.  

ประจ าปีการศึกษา 2563 
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น. 

โดยประชุมผ่าน Zoom ณ ห้องประชุมโกสน อาคารมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เวลา ภารกิจ/กิจกรรม สถานที ่
08.00 -09.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนในการตรวจประเมินฯผ่าน 

Zoom 
ห้อง zoom 2 

09.00 – 10.00 น. - ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯโดยประชุมผ่าน 
Zoom  
- ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ แนะน าคณะกรรมการตรวจประเมินและช้ีแจง
วัตถุประสงค์การตรวจประเมินฯ โดยประชุมผ่าน Zoom 
- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนบริบทในเชิงนโยบาย
และเชิงการบริหารกับผู้บริหารวิทยาลัย โดยประชุมผ่าน Zoom 
- รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย  รายงานผลด าเนินงาน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยประชุมผ่าน Zoom 

ห้อง zoom 1  

10.00– 11.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.00– 11.00 น. 

คณะกรรมการ ตรวจหลักฐานผลการด าเนินงาน โดยผ่าน Zoom 
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ ประกอบการหรือ                     
                 การประกอบอาชีพอิสระ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ 
                หรืองานวิจัย 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ผลการแขงขันทักษะวิชาชีพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.๗ การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
กรรมการ : รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง 
ผู้ช่วยกรรมการ : นางสุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง 
เลขานุการ : นางสาวกฤษณาพร  นวลสระ 
 
 
ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยผ่าน Zoom 
 2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
 2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ  
         ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 
 2.2 การจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติ 
 2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรูสู่การปฏิบัติเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
ด้านที่ 3 ด้านครูผู้สอนและด้านผู้บริหารสถานศึกษา โดยผ่าน Zoom 

ห้อง zoom 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้อง zoom 3 
 



 
 

เวลา ภารกิจ/กิจกรรม สถานที ่
 3.1 ครูผู้สอน 
 3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
 3.1.2 การบริหารจัดการช้ันเรียน 
 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
 3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 3.2.2 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
         สถานศึกษา 
กรรมการ : คุณปรียา  ตันวิพัฒน์ 
ผู้ช่วยกรรมการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา  โสภาจารย์ 
เลขานุการ : นางสาวปิยนุช  ศรีรีภพ 

10.00  – 11.00 น. ด้านที่ ๔ ด้านมีส่วนร่วม  โดยผ่าน Zoom 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 
ด้านที่ ๕ ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน โดยผ่าน Zoom 
 5.1 อาคารสถานท่ี หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 
 5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 5.3 แหลบริการเรียนรู้และศูนย์วิทยาบริการ 
 5.4 ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน 
      สถานศึกษา 
5.5 การเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
กรรมการ : อาจารย์ชริน  รัตฉวี 
ผู้ช่วยกรรมการ : นางธมลชนก  คงขวัญ 
เลขนุการ : นางสาวพณิตา  คชกูล 
 

ห้อง zoom 4 
 

11.00 - 11.๓0 น.  - สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Zoom   
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาปัจจุบัน 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้แทนผู้ส าเร็จการศึกษา (ผู้แทนศิษย์เก่า)  
1 ท่าน  สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้แทนผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา 1 ท่าน สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์   
กรรมการ : รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง 
ผู้ช่วยกรรมการ : นางสุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง 
เลขานุการ : นางสาวกฤษณาพร  นวลสระ 

ห้อง zoom 2 
 
 

- สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผ่าน Zoom 
กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้าสาขาวิชา  
กรรมการ : คุณปรียา  ตันวิพัฒน์ 
ผู้ช่วยกรรมการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา  โสภาจารย์ 
เลขานุการ : นางสาวปิยนุช  ศรีรีภพ 

ห้อง zoom 3 
 

- สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผ่าน Zoom 
กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน 
 กรรมการ : อาจารย์ชริน  รัตฉวี 
ผู้ช่วยกรรมการ : นางธมลชนก  คงขวัญ 

ห้อง zoom 4 
 
 



 
 

เวลา ภารกิจ/กิจกรรม สถานที ่
เลขนุการ : นางสาวพณิตา  คชกูล  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 - 14.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการประเมินฯก่อน รายงานผลด้วยวาจาแก่ผู้บริหาร 
คณาจารย์และบุคลากรรับทราบโดยประชุมผ่าน Zoom  
 

ห้อง zoom 2 

14.00 - 14.30 น. - คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินฯ ประจ าปีการศึกษา 2563 และข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาต่อผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ด้วยวาจา โดยประชุมผ่าน Zoom  
- ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ รับทราบการรายงานผลฯ และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ 
และ กล่าวปิดการประชุมโดยประชุมผ่าน Zoom  
 

ห้อง zoom 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่        / ๒564 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้เข้ำร่วมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน วิทยำลัยรัตภูม ิ
ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

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

     กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
พ.ศ. 2561 ควำมว่ำกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
แต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำ 
ที่สถำนศึกษำจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชน  
ว่ำสถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและบรรลุเป้ำหมำยของ
หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล 

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ตำมตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.)  ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงวันที่ 1 กรกฎำคม – 31 สิงหำคม 2564 ทั้งนี้เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของวิทยำลัยรัตภูมิ และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ 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... 
 

user
Typewriter
๑๒๘๗
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2. ผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 

2.๑ ระดับคณะ 
 2.๑.1 คณะกรรมการ 
     1) ตรวจประเมินวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
      1. นำงปรียำ  ตันวิพัฒน์       ประธำนกรรมกำร 
                        ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีวศึกษำภำคใต้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ 
      2. รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง       กรรมกำร 
                       บุคลำกรเกษียณอำยุรำชกำร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 
                   ๓. นำยชริน  รัตฉวี                       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่  

อ ำนำจหน้ำที่ 
1. คณะกรรมกำรฯ วำงแผนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในร่วมกันและ 

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

รับกำรตรวจประเมินฯ และให้คณะรวบรวมเล่มระดับคณะ มำยังงำนประกันคุณภำพ   
ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

4. รำยงำนผลกำรประเมินผ่ำนระบบฐำนข้อมูลงำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี         
ปีกำรศึกษำ 2563 

         ๒.๑.๒ ผู้ช่วยเลขานุการ 
                    1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำริษำ  โสภำจำรย์   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
                     ๒. นำงธมลชนก  คงขวัญ              รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 
                     ๓. นำงสุพัตรำ  เพ็งเกลี้ยง            รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
                     ๔. นำงสำวปิยนุช  ศรีรีภพ               นักวิชำกำรศึกษำ 
                     ๕. นำงสำวพณิตำ  คชกลู               เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
                     ๖. นำงสำวกฤษณำพร  นวลสระ             นักวิชำกำรศึกษำ 
                     ๗. นำงรำตรี  สุยบำงด ำ            เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  

 อ ำนำจหน้ำที่ 
1. ปฏิบัติหน้ำที่ผู้ช่วยเลำนุกำรผู้ประเมินคุณภำพ อ ำนวยกำรควำมสะดวกแก่ผู้ประเมิน

คุณภำพ ประสำนงำนกำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสนับสนุนกำรบันทึกผลกำร
ประเมิน 

2. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ตำมที่ผู้ประเมินคุณภำพมอบหมำย 

 2.1.๓ ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรในสังกัด 
 1. อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางด า   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยรัตภูมิ 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อาริษา  โสภาจารย ์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 3. อาจารย์ธมลชนก  คงขวัญ    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและวำงแผน 

4  อาจารย์สุพัตรำ  เพ็งเกลี้ยง    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
5. นำยศุภกร  แก้วละเอียด    หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

/6. อำจำรย์... 
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 ๖. อาจารย์สุห์ดี  นิเซ็ง                หัวหน้ำสำขำอุตสำหกรรม 
    ๗. อาจารย์พัชรินทร์  บุญนุ่น             หัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ 
    ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำรีย์  เต๊ะหละ   หัวหน้ำสำขำศึกษำทั่วไป 
    ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวดล  นวลนภดล           หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
   ๑๐.อาจารย์ประชิต  พรหมสุวรรณ             หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ 

             ๑๑. อาจารย์อ ามรรัตน์  คงกะโชติ                 หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 
             ๑๒. อาจารย์อรุณรักษ์  ตันพานิช                 หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
             ๑๓. อาจารย์ณัฐิรงค์  กฤตานนท์                หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 
    ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น  าเพ็ญ  พรหมประสิทธิ์          อาจารย์ 
              ๑๕.อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร                   อาจารย์              
              ๑๖.อาจารย์ปรีชา  ชัยกูล                      อาจารย์ 
     ๑๗ อาจารย์พิเชฐ  สุวรรณโณ               อาจารย์ 
              ๑๘. อาจารย์ศุภสุตา  ตันชะโร                 อาจารย์                          
              ๑๙. อาจารย์เพ็ญนภา  เชาวนา                  อาจารย์ 
              ๒๐. อาจารย์ภาวนา  พรหมสาลี               อาจารย์ 
              ๒๑. อาจารย์คฑาวุธ  ชุมขวัญ                  อาจารย์ 
              ๒๒. อาจารย์พรธิกาญจน์  พรหมเพ็ชร              อาจารย์ 
              ๒๓. อาจารย์นันทพงษ ์ พงษ์พิริยะเดชะ         อาจารย์ 
              ๒๔. อาจารย์อรุณรักษ์  ตันพานิช                อาจารย์       
              ๒๕. นางสาวพณิตา  คชกูล                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๒๖. นางสาวกฤษณาพร  นวลสระ                 นักวิชาการศึกษา 
              ๒๗. นางราตรี  สยุบางด า                 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๒๘. นายโฆษิต  รัตนบุรินทร์              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๒๙. นางสิรินารถ  ชูพันธ์                     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๐. นางสาวปิยนชุ  ศรีรีภพ                  นักวิชาการศึกษา 
              ๓๑. นายอาซัน   วงค์หมัดทอง            นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
              ๓๒. นางสาวแสงเทียน จันทร์แสงทอง          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๓. นางสาวนภัตตนันท์  สุวรรณรัตน์             นักประชาสัมพันธ์ 
              ๓๔. นายหรอเฉด  เส่หล๊ะ                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
              ๓๕. นางสาวธัชกร  กัญกาญจนะ            นักวิชาการพัสดุ 

         อ ำนำจหน้ำที่  
1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่ และด ำเนินกิจกรรมครบตำม

ก ำหนดกำร 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องใน

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

 
/2.1.๔ ผู้รับกำรสัมภำษณ์... 
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2.1.๔ ผู้รับการสัมภาษณ์ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก) 
1) กลุ่มศิษย์ปัจจุบัน/นักศึกษา 
  1. นำงสำวรินนภำ  สุวรรณชำตรี       นักศึกษำ 
 2. นำยณัฐพล  มณีรักษ์       นักศึกษำ 
 3. นำงสำวธวัลพร  ศรีมณี       นักศึกษำ 
    ๔. นำงสำวธำรำรัตน์  หมวดดล      นักศึกษำ 
    ๕. นำงสำวนฤมล   ศรีสืบ                 นักศึกษำ 
    ๖. นำงสำวอคีรำภ์  สุวรรณชำตรี        นักศึกษำ 
    ๗. นายธนภัทร   อุปเทศ                  นักศึกษา 
    ๘. นายมนัส  เส็นธนู                       นักศึกษา 

              ๙. นายปุญญาพัฒน์   ขมสวาท          นักศึกษา 

             ๑๐.นายตัยซีร   ดารามัน                  นักศึกษา 

             
2) กลุ่มศิษย์เก่า/บัณฑิต 
 1. นำงสำวดำรำวรรณ หำรบรุุษ        ศิษย์เก่ำ 
    ๒. นำงสำวธนัญญำ เรืองสุข             ศิษย์เก่ำ 
    ๓. นำงสำวณัชชำ  ลักษณำ              ศิษย์เก่ำ 
    ๔. นำงสำวมณฑำทิพย์ กองทอง        ศิษย์เก่ำ 
    ๕. นำงสำวพรหมพร  แก้วน้อย         ศิษย์เก่ำ 
    ๖. นำงสำววรำภรณ์  มุณี                ศิษย์เก่ำ 
    ๗. นำยธนกฤษ  ทองประจุแก้ว         ศิษย์เก่ำ 
    ๘. นำยกฤษฎำ  ปำทะรัตน์              ศิษย์เก่ำ 
    ๙. นายอานัส บิลดุเหล็ม                 ศิษย์เก่า 

             ๑๐. นายปริญญา คงสม                   ศิษย์เก่า 

  อ ำนำจหน้ำที่  
1. เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมวัน เวลำและสถำนที่  ที่ได้รับกำรประสำนงำนจำกผู้จัด

โครงกำร/กิจกรรม 
2. ร่วมตอบประเด็นค ำถำมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อคณะกรรมกำร 
3. ร่วมแสดงทัศนคติเพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำน  

 

 ทั้งนี้  ให้ด ำเนินกำรตรวจประเมินฯ และรำยงำนผลแล้วเสร็จในเดือนสิงหำคม 2564 
 
   สั่ง   ณ   วันที่       เดือน  สงิหำคม  พ.ศ. 2564 

 
                                                    
                                                              

                 (ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 
                                                          อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
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3.ภาพการตรวจประเมิน 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  



 


