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  ค ำน ำ 
 

 วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ขึ้น ก าหนดตัวบ่งชี้ในการด าเนินงานจ านวน 5 
มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 
และประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซึ่งรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน การประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการสรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนาตามผลการ
ประเมินตนเองและข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  
 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จัดท าขึ้นเป็นรายงานผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย
และสาธารณชน โดยมีรอบระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2564 หากท่านผู้อ่านรายงานฉบับนี้มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน  
     วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4  
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมาตรา 17 (2) (6) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และครั้งที่ 
6/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 จึงออกประกาศให้จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่   25 กรกฎาคม 2551 
      หัวหน้าหน่วยงานปัจจุบันชื่อ นายภาณุมาศ  สุยบางด า  ซึ่งแบ่งส่วนการบริหารงาน ออกเป็น 
3 ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายบริหารและวางแผน ฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้การจัด
การศึกษาและการบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพก าหนดมีการจัดการเรียนการสอน 3 สาขา 
คือ 

1) สาขาอุตสาหกรรม  จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา  ได้แก่ สาขาวิชา 
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า  
          2) สาขาบริหารธุรกิจ  จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการ
บัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3) สาขาศึกษาท่ัวไป ไม่มีสาขาวิชาที่เปิดสอน 

สรุปผลการประเมินตามมาตรฐาน 
  การด าเนินงานของวิทยาลัยรัตภูมิ  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ก าหนดตัว
บ่งชี้ในการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2563  จ านวน 5 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้สอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด าเนินการคะแนนรวม 4.50 
อยู่ในระดับดี โดยภาพรวมของวิทยาลัยรัตภูมิด าเนินการโดยมีระบบและกลไกใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการท างานที่สามารถตรวจสอบและประเมินได้ง่าย รวมทั้งสามารถปรับปรุงผล
การด าเนินงานให้วิทยาลัยรัตภูมิมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดแต่ละตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานที ่1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ผลการประเมิน  4.41ระดับดี 
  ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมผ่าน อาจารย์

ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 22.22 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 37 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ร้อยละ -72.55 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีด าเนินการ 6 ข้อ  5.00 คะแนน และกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีด าเนินการ 6 ข้อ 5.00 คะแนน  
ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ร้อยละ 100 และร้อย
ละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด ร้อยละ 63.64 
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มาตรฐานที ่2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผลการประเมิน  4.05 ระดับดี   

ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยรัตภูมิ มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยด าเนินการได้ 
6 ข้อ 5.00 คะแนน มีเงินสนับสนุนงานวิจัย  19,629 บาทต่อคน  1.64 คะแนน  และ ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ร้อยละ 27.41 คิดเป็น  4.57 คะแนน  และจ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 3 เรื่อง คิดเป็น 5.00 คะแนน 

 
มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวิชาการ  ผลการประเมิน  4.50 ระดับดี 

ในปีการศึกษา 2563  วิทยาลัยรัตภูมิ มีการบริการวิชาการแก่สังคมด าเนินการได้ 5  ข้อ 4.00  
คะแนน และร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน  อย่างน้อย 1 
ด้าน ร้อยละ 100 คิดเป็น 5 คะแนน 

มาตรฐานที ่4  ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ผลการประเมิน 5.00 ระดับดีมาก 
ในปีการศึกษา 2563  วิทยาลัยรัตภูมิ มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด าเนินการได้ 6  ข้อ  5.00 คะแนน และร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน ร้อยละ 20 คิดเป็น 5 คะแนน 

 
มาตรฐานที ่5 ด้านการบริหารจัดการ  ผลการประเมิน 3.94  ระดับดี 
 ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยรัตภูมิ มีการบริหารของคณะเพ่ือก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะด าเนินการได้  7 ข้อ 5.00 คะแนน และระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรด าเนินการได้ 5 ข้อ  5.00 คะแนน และร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ 75 คิดเป็น 5.00 คะแนน 
 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ตาม
มาตรฐาน 
มาตรฐานที ่1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

จุดแข็ง:  - 
จุดควรพัฒนา  1. จ านวนนักศึกษาใหม่ที่เข้ามามีจ านวนน้อยกว่าเป้าหมายก าหนดไว้ 
                   2. ส่งเสริมใหอ้าจารย์พัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ 
แนวทางการพัฒนา: 1. พัฒนากระบวนการแนะแนวนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
                          2. ให้อาจารย์จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 

มาตรฐานที ่2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
จุดแข็ง:  1. ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณภายนอกเพ่ิมมากขึ้น 
จุดควรพัฒนา: 1. ควรส่งเสรมิให้อาจารย์ได้ท าผลงานวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
แนวทางการพัฒนา: 1. ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรท าวิจัยเพิ่มข้ึน 
 

มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวิชาการ     
          จุดแข็ง:  - 
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จุดควรพัฒนา: 1.ควรน าผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนมาพัฒนาแผนด าเนินการ
ในปีต่อไป 

แนวทางการพัฒนา: - 
มาตรฐานที ่4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

จุดแข็ง: - 
จุดควรพัฒนา: 1.ควรวางแผนการท างานและติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ เพ่ือปรับปรุง

พัฒนา 
แนวทางการพัฒนา: - 

มาตรฐานที ่5 ด้านการบริหารจัดการ      
จุดแข็ง : -  
จุดควรพัฒนา:  - 
แนวทางการพัฒนา: - 
 

แนวทางพัฒนาเร่งด่วน:  
1. จ านวนนักศึกษาที่มีน้อยเมื่อเทียบกับอาจารย์ประจ า 
2. จ านวนอาจารย์ทีคุณวุฒิปริญญาเอก 
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บทที่ 1 ส่วนน ำ 
1.1 ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 

วิทยาลัยรัตภูมิ 
สถานที่ตั้งวิทยาลัยรัตภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      เลขที่ 414 หมู่ 14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 
      โทร. 0-7458-4241-4 
      โทรสาร 0-7458-4240 

      Email: rpc@rmutsv.ac.th    
      http: \\ rattaphum.rmutsv.ac.th\ 
       
      เนื้อท่ี  167  ไร่ 

 
 
 

mailto:rpc@rmutsv.ac.th
mailto:rpc@rmutsv.ac.th
mailto:rpc@rmutsv.ac.th
mailto:rpc@rmutsv.ac.th
mailto:rpc@rmutsv.ac.th
about:blank
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ควำมเป็นมำของวิทยำลัยรัตภูมิ 
             วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4  
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมาตรา 17 (2) (6) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และครั้งที่ 
6/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 จึงออกประกาศให้จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย เมื่อ วันที่  25 กรกฎาคม 2551 โดยมีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญา
ตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
      หัวหน้าหนว่ยงานปัจจุบันชื่อ นายภาณุมาศ  สุยบางด า  ซึ่งแบ่งส่วนการบริหารงาน ออกเป็น 3 
ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายบริหารและวางแผน ฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษา
และการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 3 
สาขา คือ 

1. สาขาอุตสาหกรรม  จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีมี 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา 
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ แล ะสาขาวิชาช่างไฟฟ้า  

2. สาขาบริหารธุรกิจ  จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีมี 1 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชา
บัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมี 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3. สาขาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนให้สาขาอุตสาหกรรมและสาขาบริหารธุรกิจ โดยไม่มี    
หลักสูตรที่เปิดสอน 
 
1.2 ปรัชญำ ปณิธำน เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ 
ปรัชญำ 
     สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม 
 
ปณิธำน 

ผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีองค์ความรู้ด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ยกระดับชุมชนและสังคมด้วยเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ 
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์ 

ผลิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม เชี่ยวชาญวชิาการ มีทักษะปฏิบัติ ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อ
ยกระดับชุมชนและสังคม ด้วยงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่งค่ังและยั่งยืน 

 
พันธกิจ 

1. ผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพ  
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          2. ผลิตงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
หรือน าไปสู่เชิงพาณิชย์  
          3. บริการวิชาการเพ่ือยกระดับชุมชนและสังคมให้มั่นคงและยั่งยืน  
          4. สืบทอดวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานวิถีชีวิตแบบพอเพียง 

  
เป้ำประสงค์ 

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี  
2. ส าเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ  
3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะที่เหมาะสม 
4. งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม น าไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคม  
5. ชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน 

  
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. พัฒนาด้านการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติ มีความสามารถ
พร้อมเข้าสู่อาชีพ 

2. บริหารจัดการวิทยาลัยเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพระดับสากล 
4. พัฒนาศักยภาพด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  และเป็นที่ยอมรับของ

ชุมชนและสังคม 
5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่บุคลากร

และนักศึกษา 
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1.3 โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร 
โครงสร้ำงกำรบริหำรในวิทยำลัยรัตภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
1.4 รำยช่ือผู้บริหำร กรรมกำรบริหำร ชุดปัจจุบัน 

1. ดร.ภาณุมาศ        สุยบางด า               ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
2. ผศ.ดร.อาริษา       โสภาจารย์              รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
3. นางธมลชนก         คงขวัญ                 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวางแผน  
4. นางสุพัตรา           เพ็งเกลี้ยง           รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
5. นายศุภกร            แก้วละเอียด           รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
6. นายสุห์ดี              นิเซ็ง             หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรม                  
7. ดร.พัชรินทร์         บุญนุ่น              หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
8. ผศ.อารีย์             เต๊ะหละ              หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป 

 
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. รองศาสตราจารย์พฤทธิกร   สมิตไมตรี    
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลวดี   ลิ่มอุสันโน    
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลวรรณ   วีระธรรมโม   
4. นายศิวัตน์     สุวรรณวงศ์ 

      
 
 

ผู้อ ำนวยกำร 

วิทยำลัยรัตภมูิ 

 

กรรมกำรประจ ำวิทยำลัย 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มงำนวิชำกำรและวิจัย 

กลุ่มงำนบริหำรและวำงแผน 

กลุ่มงำนพัฒนำนักศึกษำ 
สำขำศึกษำทั่วไป สำขำบริหำรธุรกจิ สำขำอุตสำหกรรม 
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1.5 หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
  ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการเรียนการ

สอน 2 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน 5 สาขาวิชา  ปริญญาตรี จ านวน 3 สาขาวิชา 
รวมทั้งสิ้น 7 สาขาวิชา โดยหลักสูตรปริญญาตรีเป็นหลักสูตร TQF ทั้งหมด รวม 2 สาวิชา  โดยจ าแนกตาม
หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนดังนี้ 

หน่วยงำน 
จ ำนวนหลักสูตรและสำขำที่เปิดสอน 

ปวส. ปริญญำตรี ปริญญำโท รวม 

วิทยาลัยรัตภูมิ 5 3 - 8 

 

หลักสูตร/สำขำวิชำ 
ระดับกำรศึกษำ 

ปวส. ปริญญำตรี 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า   
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์   
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี   
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด   
6. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์   

 

7. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร   

 

8. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชการบัญชี   

 
1.6 จ ำนวนนักศึกษำ 

ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาใหม่ จ านวน 140 คน นักศึกษา
ทั้งหมด จ านวน 298   คน และนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน  130 คน ดังนี้ 

จ ำนวนนักศึกษำที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 2562  

จ ำนวนนักศึกษำใหม่  
ปีกำรศึกษำ  2563 

จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด  
ปีกำรศึกษำ 2563 

ปวส. ปริญญำตรี รวม ปวส. ปริญญำตรี รวม ปวส. ปริญญำตรี รวม 
110 20 130 84 56 140 172 126 298 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 อ้ำงอิงข้อมูลจำกงำนทะเบียน 
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1.7 จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 

ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจ า ดังนี้ 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ คุณวุฒิ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ทั้ง 
หมด 

ลำ 
ศึกษำต่อ 

ปฏิบัติงำนจริง 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม อำจำรย์ ผศ. รศ. ศ. รวม กลุ่ม
วิทย
ฯ 

กลุ่ม
มนษุ

ย์ 

กลุ่ม
วิทย
ฯ 

กลุ่ม
มนุษ

ย์ 

กลุ่ม
วิทย
ฯ 

กลุ่ม
มนุษ

ย์ 
27 0 0 0 27 0 1 20 6 27 17 10 0 0 27 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน  2564  อ้ำงอิงข้อมูลจำกงำนบุคลำกร 
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126130 140

298
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จ านวนนักศึกษาทีส่ าเรจ็การศึกษา
ปีการศึกษา 2562 (ก่อนปีประเมิน)

จ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2563 (ปีประเมิน)

จ านวนนักศึกษาทัง้หมด ปีการศึกษา 
2563 (ปีประเมิน)

จ ำนวนนักศึกษำ วิทยำลัยรัตภูมิ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ปีกำรศึกษำ 2563

ปวส.

ปริญญาตรี

รวม
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1.8 ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 
       1.8.1 ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมำณ      

   ในปีงบประมาณ 2563  วิทยาลัยรัตภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน เป็นเงิน 
35,028,510 บาท จ าแนกตามประเภทงบประมาณ ได้ดังนี้ 

งบประมาณแผ่นดิน  26,170,200 บาท  คิดเป็นร้อยละ  74.71  ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
งบประมาณเงินรายได้  8,858,310 บาท คิดเป็นร้อยละ  25.29  ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
 

สรุปงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

หมวดรำยจ่ำย 
งบประมำณ     

แผ่นดิน 
งบประมำณ             
เงินรำยได้ 

รวม ร้อยละ 

งบบุคลากร 2,736,600.00 1,699,080.00 4,435,680.00 12.66 
งบด าเนินงาน 0.00 4,551,190.00 4,551,190.00 13.00 
งบลงทุน 5,178,500.00 116,000.00 5,294,500.00 15.11 
งบเงินอุดหนุน 18,255,100.00 603,650.00 18,858,750.00 53.84 
งบรายจ่ายอื่น 0.00 623,990.00 623,990.00 1.78 
งบกลาง                       -          1,264,400.00  1,264,400.00 3.61 

รวม 26,170,200.00 8,858,310.00 35,028,510.00 100.00 
  

ในปีงบประมาณ 2564  วิทยาลัยรัตภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน เป็นเงิน 
24,646,950 บาท  จ าแนกตามประเภทงบประมาณ ได้ดังนี้ 
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คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ

จ านวนคุณวุฒ/ิต าแหน่งทางวิชาการ

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวมคุณวุฒิ

อาจารย์

ผศ.

รศ.

รวมต าแหน่งทางวิชาการ
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งบประมาณแผ่นดิน 18,305,400 บาท  คิดเป็นร้อยละ 74.27 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
งบประมาณเงินรายได้ 6,341,550 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.73 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 

สรุปงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

หมวดรำยจ่ำย 
งบประมำณ     

แผ่นดิน 
งบประมำณ             
เงินรำยได้ 

รวม ร้อยละ 

งบบุคลากร 2,701,600.00 1,328,280.00 4,029,880.00 16.35 
งบด าเนินงาน 0.00 950,990.00 950,990.00 3.86 
งบลงทุน 0.00 52,000.00 52,000.00 0.21 
งบเงินอุดหนุน 15,603,800.00 3,499,530.00 19,103,330.00 77.51 
งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 
งบกลาง 0.00 510,750.00 510,750.00 2.07 

รวม 18,305,400.00 6,341,550.00 24,646,950.00 100.00 
 
1.8.2 ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
      1.  อาคารอเนกประสงค์ 
      2.  อาคารโรงฝึกงานเครื่องจักรกลเกษตร 
      3.  อาคารโรงฝึกงานพ้ืนฐาน 
      4.  อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
      5.  อาคารโรงฝึกงานเครื่องต้นก าลัง 
      6.  อาคารปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว 
      7.  อาคารพัสดุกลาง 
      8.  อาคารโรงสีข้าว 
      9.  อาคารมงคลศรีวิชัย 
      10.อาคารเรียนและปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม 
      11.อาคารที่พักบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิ 
      12.อาคารรักเกียรติ 
 
1.9 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  
อัตลักษณ์นักศึกษำวิทยำลัยรัตภูมิ 
 ปฏิบัติเด่น  เน้นคุณธรรม  เลิศล้ าเทคโนโลยี  มีจิตสาธารณะ 
 
ตังบ่งชี้อัตลักษณ์ 

1. มีทักษะปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความอดทน ใฝ่รู้ สู้งาน 
2. มีทักษะเทคโนโลยีด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ และทักษะการสื่อสารด้วย

ภาษาต่างประเทศ 
3. มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและด ารงชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. สนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
นักศึกษำและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยำลัยรัตภูมิ 

1. มีความรู้ความช านาญด้านวิชาการ และมีทักษะปฏิบัติในวิชาชีพ ตลอดจนสามารถบูรณาการ
กับศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ 

2. คิดเป็น ท าเป็น สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
3. มีทักษะสื่อสารภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมพูนความรู้ใน

วิชาชีพได้อย่างเชี่ยวชาญ 
4. มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีทั้งใน

ฐานะผู้น าและผู้ตาม 
5. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เอกลักษณ์ คือ สร้ำงนักปฏิบัติมืออำชีพ 
1.10 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรปีท่ีผ่ำนมำ แนวทำงปรับปรุง/พัฒนำจำกข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน  

1.ควรศึกษาแนวทางการจดอนุสิทธิบัตรของผลงานที่
มหาวิทยาลัยมีอยู ่
 
2.วิทยาลัยควรตั้งคลินิกทางวิชาการและวิจัยโดยให้
อาจารย์ที่มีประสบการณ์มาเป็นพ่ีเลี้ยงกับอาจารย์
ใหม่ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการขอทุนวิจัยและ/
หรือเขยีนผลงานทางวิชาการได้ 
 
3.ควรที่จะหามาตรการที่จูงใจให้นักศึกษาในระดับ 
ปวช./ปวส. เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีมากขึ้น โดย
อาจพิจารณาการให้ทุน หรือให้โควตาในการเรียนต่อ 
4.วิทยาลัยควรมีมาตรการเพ่ิมทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอบผ่านตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยได้ 

-เพ่ิมการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทั้งของนักศึกษาและอาจารย์ 
 
-พัฒนาให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ิมมากขึ้น โดยให้
อาจารย์ที่มีประสบการณ์มาเป็นพ่ีเลี้ยงกับอาจารย์
ใหม่ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการขอทุนวิจัยและ/
หรือเขียนผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ และขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการได้เพ่ิมข้ึน 
-พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจใน
การศึกษาต่อให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และ
ระดับ ปวส. 
-ศูนย์ภาษามีการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ให้กับบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต  

- - 

องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 

1.วิทยาลัยควรตั้งคลินิกทางวิชาการและวิจัยโดยให้
อาจารย์ที่มีประสบการณ์มาเป็นพ่ีเลี้ยงกับอาจารย์

-ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ขอโครงการวิจัยทั้ง
งบประมาณภายในและภายนอกของอาจารย์ /
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ใหม่ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการขอทุนวิจัยและ/
หรือเขียนผลงานทางวิชาการได้ 
2.ควรผลักดันให้อาจารย์ให้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 Scopus หรือ ISI 
ให้มากขึ้น 

นักวิจัยหน้าใหม่ โดยให้นักวิจัยที่มีประสบการณ์เป็น
พ่ีเลี้ยง ทั้งด้านการเขียนขอทุน และผลงานตีพิมพ์ 
-ควรผลักดันและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ได้ตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 
Scopus หรือ ISI ให้มากขึ้น 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 

1. ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ค ร ง ก า รบ ริ ก า ร เ ป็ น ไ ป ต าม
วัตถุประสงค์ของแผนและเป้าหมาย และควรมีการ
ประเมินมูลค่าของห่วงโซ่คุณค่าที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วน
ของการสร้างอาชีพและการพัฒนาชุมชนหรือกลุ่ม
อย่างยั่งยืน 

-ส่งเสริมการบริการ แบบการบูรณาการร่วมกันทั้ง
มหาวิทยาลัยและชุมบน เพ่ือการสร้างอาชีพและการ
พัฒนาชุมชนหรือกลุ่มอย่างยั่งยืน 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.การประเมินผลส าเร็จการด าเนินโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนาธรรม ควรตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพของกิจกรรม ตลอดจนการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และมีความเป็น
รูปธรรม 

-มีการกับติดตามการประเมินผลส าเร็จของโครงการ
ทุกโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 

1.วิทยาลัยควรพิจารณา career path ของอาจารย์
กลุ่มท่ีสอนในระดับ ปวช./ปวส. ให้มีความชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
2.ควรก าหนดมาตรการที่ชัดเจนในแต่ละประเด็น
ความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลง 
 
 
 

-ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนที่มีรายวิชาในระดับ ปวส. 
เพียงอย่างเดียวให้มีภาระงานในระดับปริญญาตรีโดย
การจัดให้มีวิชาสอนในระดับปริญญาตรีหรือการท า
ความร่วมมือกับคณะอ่ืนที่มีรายวิชาที่ใกล้เคียงกัน
ให้กับอาจารย์ในระดับ ปวส.ได้มีภาระงานสอนใน
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้มีคุณสมบัติที่พร้อมที่จะ
สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ โดย
จะต้องมีภาระงานสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 
4 ปีหรือ 8 ภาคการศึกษา 
- ก าหนดและวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละประเด็น 
พร้อมทั้งหาแนวทางในการลดความเสี่ยงโดยใช้ความ
ร่ วมมือของบุ คลากรทุ กภาคส่ วน โดยมีคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยที่ท าหน้าที่
ในการก ากับติดตาม ในทุก ๆ ไตรมาส 
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3. ควรที่จะหามาตรการที่จูงใจให้นักศึกษาในระดับ 
ปวช./ปวส. เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีมากขึ้น โดย
อาจพิจารณาการให้ทุน หรือให้โควตาในการเรียนต่อ 
4. วิทยาลัยพิจารณาการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
เช่น ระบบน้ าประปา การจัดการโรงอาหารให้มี
สุขลักษณะที่ด ี
 

-ให้โควตานักศึกษาในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) และจัดหาทุนทั้งทุนกู้ยืมและให้เปล่าเพ่ือ
สนับสนุนนักศึกษา 
-ด าเนินการปรับปรุงโรงอาหารให้มีสุขลักษณะที่ดี
ถูกต้องตามหลักสาธารสุข โดยของบประมาณในการ
ปรับปรุงโดยเร่งด่วน 
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บทที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำน 
 

ค ำอธิบำย:  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ก าหนดตัวบ่งชี้ในการด าเนินงาน     
ประจ าปีการศึกษา 2563  จ านวน 5 มาตรฐาน 19 ตวับ่งชี้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ            
เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจำรณำ 

มำตรฐำนที ่1            
ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน (8 ตัว
บ่งชี้) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับ ปริญญา
ตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.7 ร้อยละของนวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม 

ร้อยละของนวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

1.8 ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่าน
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่าน
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

มำตรฐำนที ่2           
ด้ำนกำรวิจัยและ
นวัตกรรม (4 ตัวบ่งชี้) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท้ังภายในและ
ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ผลงานวิชาการทุกประเภทต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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2.4 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน 

มำตรฐำนที ่3  
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร    
(2 ตัวบ่งชี)้ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

3.2 ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่
บูรณาการกับการเรียนการสอนและ
พันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน 

ร้อยละผลงานบริการวิชาการท่ี
บูรณาการกับการเรียนการสอน
และพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน 

มำตรฐำนที ่4             
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและ
ควำมเป็นไทย (2 ตัวบ่งชี้) 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

4.2 ร้อยละของผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียน
การสอนและพันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 
ด้าน 

ร้อยละของผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน
อีกอย่างน้อย 1 ด้าน 

มำตรฐำนที ่5  
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร     
(3 ตัวบ่งชี้) 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ 
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

5.3 ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 
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มำตรฐำนที ่1 ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาริษา  โสภาจารย์) 

  2. นายโฆษิต  รัตนบุรินทร์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :     
          ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่
คณะรับผิดชอบ 

 

ผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินตนเอง  
วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดการเรียนการสอน 2  ระดับ คือ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 5 สาขาวิชา  ปริญญาตรี จ านวน 3 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 8 
สาขาวิชา โดยในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีการด าเนินการในระดับ
การศึกษา 2 ระดับ คือระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์การบริหารจัดการหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
       ปีการศึกษา 2563  มีการประเมินในระดับหลักสูตรทั้งสิ้น 3 สาขาวิชา เป็นหลักสูตรทั้งหมดที่     
วิทยาลัยรรับผิดชอบ โดยผลการประเมินมีหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐาน จ านวน 3 สาขาวิชา เป็นระดับ
ปริญญาตรีจ านวน 3 สาขาวิชา   
ผลกำรค ำนวณ 
 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลรวมจำกคณะ 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  
--ระดับปริญญาตรี                        3 
--ระดับปริญญาโท                        - 
จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตรฐาน  
ระดับปริญญาตรี                        3 
ระดับปริญญาโท                        - 
จ านวนหลักสูตรที่ไม่ผ่านการก ากับมาตรฐาน  
ระดับปริญญาตรี                        0 
ระดับปริญญาโท                        - 
ผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม เป็นไปตามมาตรฐาน 
 

ตำรำงท่ี 1.1-1 แสดงคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้พัฒนาของแต่ละหลักสูตรในคณะ ที่คณะรับผิดชอบ 
 
 

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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ที ่ หน่วยงำน / สำขำวิชำ 

(หลักสูตรเป็นไป
ตำมมำตรฐำน/
หลักสูตรไม่ได้
มำตรฐำน) 

คะแนนเฉลี่ย 
ของตัวบ่งช้ีพัฒนำ 

    ในระดับหลักสูตร 

วิทยำลัยรัตภูมิ มีจ ำนวนหลักสูตร  3 หลักสูตร    
1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรเป็นไปตาม

มาตรฐาน 
ผ่าน 

2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมเครี่องจักรกลเกษตร 

หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ผ่าน 

3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ผ่าน 

 

ตำรำงท่ี 1.1-2 กำรก ำกับให้เป็นไปตำมมำตรฐำน (ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับหลักสูตร)  หลักสูตรระดับ
ปริญญำตรี เกณฑ์มำตรฐำนหลักสุตร พ.ศ. 2558 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน (ท ำเครื่องหมำย  หรือ 🗶) 
สำขำวิชำ
วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

สำขำวิชำวิศวกรรม
เครื่องจักรกล

เกษตร 

สำขำวิชำ
บัญชีบัณฑิต  
(ต่อเนื่อง) 

1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน    
10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

ก าหนด 
   

หมำยเหตุ ผลกำรประเมิน กรณี เครื่องหมำยแสดงถึง หลักสูตรเป็นไปตำมมำตรฐำน และแสดงถึง
หลักสูตรไม่ได้มำตรฐำน  
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
ผ่าน ผ่าน 

 

เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC-1.1-01 เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 : ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 

กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 (ปีประเมิน) 

ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางธมลชนก  คงขวัญ) 
  2. นายศุภกร  แก้วละเอียด  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :       

          การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในกรผลิตบัณฑิต  ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร 

 

ตำรำงท่ี 1.2-1 จ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ ำนวนอำจำรย์ตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ หน่วยวัด 
ปีกำรศึกษำ 

2563 

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 1 

อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 20 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 6 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 27 

ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 3.70 

ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาโท ร้อยละ 74.07 

ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 22.22 

 

ผลกำรค ำนวณ 
 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลรวมจำกคณะ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 0 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า 

6 
 

 

 

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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หมำยเหตุ :   
      1.คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายใน
รอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมี
คุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      2.การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ดังนี้ 

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

เกณฑ์กำรประเมิน :  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค 2  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

= ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรกำรค ำนวณ 
 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  
แทนค่ำ 
1. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  (1) 6 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  (2) 27 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (3)   
((1) ÷ (2)) x 100 

22.22 

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

2.77 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ำกับ 2.77 
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ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 22.22 2.77 คะแนน 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

 

 
เอกสำรหลักฐำน : 

หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC-1.2 -01 เอกสารอนุมัติ ป.เอก 

RPC-1.2 -02 สรุปข้อมูลบุคลากรของวิทยาลัยรัตภูมิประจ าปีการศึกษา 2563 
  



 

วทิยาลยัรัตภูมิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

19 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 : ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 

กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 (ปีประเมิน) 

ผู้รับผิดชอบ 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางธมลชนก  คงขวัญ) 
2. นายศุภกร  แก้วละเอียด  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
    ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    

      สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น
สิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

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

ผลกำรค ำนวณ 
 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลรวมจำกคณะ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 27 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 17 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 0 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน) 10 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 37.03 
 

 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค 2  
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
สูตรกำรค ำนวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
x 100 

 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  
 

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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 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  คะแนนที่ได้   

คะแนนที่ได้= 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
 
แทนค่ำ 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  (1) 10 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  (2) 27 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (3)   
((1) ÷ (2)) x 100 

37.03 

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

3.08 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ำกับ 3.08 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ 40 ร้อยละ 37.03  3.08 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

 

เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC-1.2-02 สรุปข้อมูลบุคลากรของวิทยาลัยรัตภูมิประจ าปีการศึกษา 2563 

RPC-1.3-01 เอกสารอนุมัติขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 

กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 (ปีประเมิน) 

ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาริษา  โสภาจารย์) 
  2. นายโฆษิต  รัตนบุรินทร์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :      

      ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนของนักศึกษา
ต่ออาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความ
เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่าง ๆ เช่น การวางอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น 
คณะจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่
เหมาะสม 

เกณฑ์กำรประเมิน :  

      ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
เป็นคะแนน 5 
           ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ค านวนหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐานและน าค่าความแตกต่างมา
พิจารณาดังนี้ 
    ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่
ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
    ค่าความแตกต่างของนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 
0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ  

 

 สูตรกำรค ำนวณจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ 
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดย
มีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

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



 

วทิยาลยัรัตภูมิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

22 
 

 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี 
(FTES)  = 

 Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี  

 จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 

 

    
กำรปรับจ ำนวนในระหว่ำงปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ 
      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 ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแยกตำมกลุ่มสำขำ 
 

กลุ่มสำขำ 
สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็ม

เวลำต่ออำจำรย์ประจ ำ 

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 
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8.ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30 : 1 

9.ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8 : 1 

10.สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 : 1 
 

กำรคิดคะแนน 
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นร้อยละ ดังสูตร 
 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100 
 

 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 

2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 
 2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0  คิดเป็น 5 คะแนน 
 2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ    20   คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 

 

คะแนนที่ได้ = 
5
- 

(ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3) 
 

 

4  

แทนค่ำ    

 วิทยาลัยรัตภูมิ อยู่ในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจ าเท่ากับ20:1  
         จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) /จ านวนอาจารย์ประจ า ของกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
เท่ากับ 109.8/20 = 5.49 
         1 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์อาจารย์ประจ าที่เป็นจริง คือ 5.49 
         2. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20:1   
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ = 20 

 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  

=  
5.49 - 20 

X100  = ร้อยละ -72.55 
20 
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ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ -85 ร้อยละ – 72.55 5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC -1.2-02 สรุปข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิประจ าปีการศึกษา 2563 

RPC- 1.4-01 สรุปค่า FTES ปีการศึกษา 2563 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 : กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 (ปีประเมิน) 

ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางสุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง) 
  2. นางสาวกฤษณาพร  นวลสระ ต าแหน่ง นักวิชการศึกษา 
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน                                                 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    

        คณะควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา
เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษา
ต่อการบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดย
การให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่าง
แท้จริง 

 

เกณฑ์กำรประเมิน:  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 

 

ผลกำรด ำเนินงำน: 
มีกำร 

ด ำเนินกำร 
(ท ำ

เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษาในคณะ 
 วิทยาลัยรัตภูมิ ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการ
และบริการด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ และการ
ใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีเพ่ือให้ด ารงชีวิตใน
วิทยาลัยอย่างคุ้มค่าและมีความสุข โดยได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์  ที่ เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา โดยการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 
เพ่ือทราบแนวการเรียน การใช้ชีวิตในวิทยาลัย เพ่ือ

RPC -1.5-1-01 ปฐมนิเทศ
นักศึกษาออนไลน์ 
https://l.facebook.com/l.php?
u=https%3A%2F%2Fdrive.goo
gle.com%2Fdrive%2Ffolders
%2F1qeUb4cDDEqWmamLcu
ap2tpLWU4XIsxvh%3Ffbclid%
3DIwAR1ivnWghJzmVrH2W29
DaSTAShgVnujgyOzfG-

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1qeUb4cDDEqWmamLcuap2tpLWU4XIsxvh%3Ffbclid%3DIwAR1ivnWghJzmVrH2W29DaSTAShgVnujgyOzfG-6iInNJ9XjKnnQF8S3WkAg&h=AT2AVwvaUNudfu8Nj5OD6-piXq4A_IfprpvGWmmUPTizKHGwBv-j2x8oCQtjl1nMqdbRdHzT3ZakaZoaUo78pEMKBKWeJ62eEymkeSczDai94k6f6Fc-mRaVkBWpEY9Jt7thvQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1qeUb4cDDEqWmamLcuap2tpLWU4XIsxvh%3Ffbclid%3DIwAR1ivnWghJzmVrH2W29DaSTAShgVnujgyOzfG-6iInNJ9XjKnnQF8S3WkAg&h=AT2AVwvaUNudfu8Nj5OD6-piXq4A_IfprpvGWmmUPTizKHGwBv-j2x8oCQtjl1nMqdbRdHzT3ZakaZoaUo78pEMKBKWeJ62eEymkeSczDai94k6f6Fc-mRaVkBWpEY9Jt7thvQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1qeUb4cDDEqWmamLcuap2tpLWU4XIsxvh%3Ffbclid%3DIwAR1ivnWghJzmVrH2W29DaSTAShgVnujgyOzfG-6iInNJ9XjKnnQF8S3WkAg&h=AT2AVwvaUNudfu8Nj5OD6-piXq4A_IfprpvGWmmUPTizKHGwBv-j2x8oCQtjl1nMqdbRdHzT3ZakaZoaUo78pEMKBKWeJ62eEymkeSczDai94k6f6Fc-mRaVkBWpEY9Jt7thvQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1qeUb4cDDEqWmamLcuap2tpLWU4XIsxvh%3Ffbclid%3DIwAR1ivnWghJzmVrH2W29DaSTAShgVnujgyOzfG-6iInNJ9XjKnnQF8S3WkAg&h=AT2AVwvaUNudfu8Nj5OD6-piXq4A_IfprpvGWmmUPTizKHGwBv-j2x8oCQtjl1nMqdbRdHzT3ZakaZoaUo78pEMKBKWeJ62eEymkeSczDai94k6f6Fc-mRaVkBWpEY9Jt7thvQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1qeUb4cDDEqWmamLcuap2tpLWU4XIsxvh%3Ffbclid%3DIwAR1ivnWghJzmVrH2W29DaSTAShgVnujgyOzfG-6iInNJ9XjKnnQF8S3WkAg&h=AT2AVwvaUNudfu8Nj5OD6-piXq4A_IfprpvGWmmUPTizKHGwBv-j2x8oCQtjl1nMqdbRdHzT3ZakaZoaUo78pEMKBKWeJ62eEymkeSczDai94k6f6Fc-mRaVkBWpEY9Jt7thvQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1qeUb4cDDEqWmamLcuap2tpLWU4XIsxvh%3Ffbclid%3DIwAR1ivnWghJzmVrH2W29DaSTAShgVnujgyOzfG-6iInNJ9XjKnnQF8S3WkAg&h=AT2AVwvaUNudfu8Nj5OD6-piXq4A_IfprpvGWmmUPTizKHGwBv-j2x8oCQtjl1nMqdbRdHzT3ZakaZoaUo78pEMKBKWeJ62eEymkeSczDai94k6f6Fc-mRaVkBWpEY9Jt7thvQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1qeUb4cDDEqWmamLcuap2tpLWU4XIsxvh%3Ffbclid%3DIwAR1ivnWghJzmVrH2W29DaSTAShgVnujgyOzfG-6iInNJ9XjKnnQF8S3WkAg&h=AT2AVwvaUNudfu8Nj5OD6-piXq4A_IfprpvGWmmUPTizKHGwBv-j2x8oCQtjl1nMqdbRdHzT3ZakaZoaUo78pEMKBKWeJ62eEymkeSczDai94k6f6Fc-mRaVkBWpEY9Jt7thvQ
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ก่อนเข้ามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาลัยรัตภูมิ และเพ่ิมความรู้ในเรื่อง กฎระเบียบ
ข้อบั งคับและวินั ยต่ า ง  ๆ  ของมหาวิทยาลัยฯ 
ตลอดจนแนวทางของการปฏิบัติตนขณะที่อยู่ร่วมกัน
ในมหาวิทยาลัยฯ และชุมชนข้างเคียง และมีการ
จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา เพ่ือเป็นที่พ่ึง รับ
ฟังปัญหา และมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน า 
ดูแลนักศึกษาอย่างเป็นระบบ ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในด้านการ
เรียน ด้านส่วนตัว ด้านสังคม ตลอดจนให้ความ
ช่วยเหลือ เมื่อนักศึกษาพบปัญหาและอุปสรรคที่
อาจจะเป็นสาเหตุท าให้ไม่ประสบความส าเร็จด้าน
การศึกษา ด้านการปรับตัวในการด ารงชีวิตใน
สถาบันการศึกษา ตลอดจนการช่วยพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านความรู้ 
ความสามารถ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและ
ได้จัดท าระเบียนประวัตินักศึกษา โดยให้นักศึกษา
กรอกข้อมูลส่วนตัวผ่านระบบ เพ่ือใช้ในการค้นหา
ประวัติของนักศึกษาในกรณีที่จ าเป็น ท าให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็วในการหาข้อมูลของนักศึกษาแต่
ละคน ซึ่งในทุกวันพุธจะมีคาบกิจกรรม เพ่ือให้
อาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยกับนักศึกษา ตลอดจนมี
การจัดกิจกรรมโครงการวิทยาลัยรัตภูมิพบปะ
ผู้ปกครอง เพ่ือเป็นการชี้แจง ท าความเข้าใจในเรื่อง
ระบบการ เ รี ยนการสอน และการ ใช้ ชี วิ ต ใน
มหาวิทยาลัยในการที่นักศึกษามีผลการเรียนที่ต่ ากว่า
เกณฑ์รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้ปกครอง
นักศึกษาได้รับทราบโดยทั่วกัน      

6iInNJ9XjKnnQF8S3WkAg&h=A
T2AVwvaUNudfu8Nj5OD6-
piXq4A_IfprpvGWmmUPTizKH
GwBv-
j2x8oCQtjl1nMqdbRdHzT3Zak
aZoaUo78pEMKBKWeJ62eEy
mkeSczDai94k6f6Fc-
mRaVkBWpEY9Jt7thvQ 
RPC-1.5-1-02 การให้ค าปรึกษา 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1qeUb4cDDEqWmamLcuap2tpLWU4XIsxvh%3Ffbclid%3DIwAR1ivnWghJzmVrH2W29DaSTAShgVnujgyOzfG-6iInNJ9XjKnnQF8S3WkAg&h=AT2AVwvaUNudfu8Nj5OD6-piXq4A_IfprpvGWmmUPTizKHGwBv-j2x8oCQtjl1nMqdbRdHzT3ZakaZoaUo78pEMKBKWeJ62eEymkeSczDai94k6f6Fc-mRaVkBWpEY9Jt7thvQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1qeUb4cDDEqWmamLcuap2tpLWU4XIsxvh%3Ffbclid%3DIwAR1ivnWghJzmVrH2W29DaSTAShgVnujgyOzfG-6iInNJ9XjKnnQF8S3WkAg&h=AT2AVwvaUNudfu8Nj5OD6-piXq4A_IfprpvGWmmUPTizKHGwBv-j2x8oCQtjl1nMqdbRdHzT3ZakaZoaUo78pEMKBKWeJ62eEymkeSczDai94k6f6Fc-mRaVkBWpEY9Jt7thvQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1qeUb4cDDEqWmamLcuap2tpLWU4XIsxvh%3Ffbclid%3DIwAR1ivnWghJzmVrH2W29DaSTAShgVnujgyOzfG-6iInNJ9XjKnnQF8S3WkAg&h=AT2AVwvaUNudfu8Nj5OD6-piXq4A_IfprpvGWmmUPTizKHGwBv-j2x8oCQtjl1nMqdbRdHzT3ZakaZoaUo78pEMKBKWeJ62eEymkeSczDai94k6f6Fc-mRaVkBWpEY9Jt7thvQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1qeUb4cDDEqWmamLcuap2tpLWU4XIsxvh%3Ffbclid%3DIwAR1ivnWghJzmVrH2W29DaSTAShgVnujgyOzfG-6iInNJ9XjKnnQF8S3WkAg&h=AT2AVwvaUNudfu8Nj5OD6-piXq4A_IfprpvGWmmUPTizKHGwBv-j2x8oCQtjl1nMqdbRdHzT3ZakaZoaUo78pEMKBKWeJ62eEymkeSczDai94k6f6Fc-mRaVkBWpEY9Jt7thvQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1qeUb4cDDEqWmamLcuap2tpLWU4XIsxvh%3Ffbclid%3DIwAR1ivnWghJzmVrH2W29DaSTAShgVnujgyOzfG-6iInNJ9XjKnnQF8S3WkAg&h=AT2AVwvaUNudfu8Nj5OD6-piXq4A_IfprpvGWmmUPTizKHGwBv-j2x8oCQtjl1nMqdbRdHzT3ZakaZoaUo78pEMKBKWeJ62eEymkeSczDai94k6f6Fc-mRaVkBWpEY9Jt7thvQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1qeUb4cDDEqWmamLcuap2tpLWU4XIsxvh%3Ffbclid%3DIwAR1ivnWghJzmVrH2W29DaSTAShgVnujgyOzfG-6iInNJ9XjKnnQF8S3WkAg&h=AT2AVwvaUNudfu8Nj5OD6-piXq4A_IfprpvGWmmUPTizKHGwBv-j2x8oCQtjl1nMqdbRdHzT3ZakaZoaUo78pEMKBKWeJ62eEymkeSczDai94k6f6Fc-mRaVkBWpEY9Jt7thvQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1qeUb4cDDEqWmamLcuap2tpLWU4XIsxvh%3Ffbclid%3DIwAR1ivnWghJzmVrH2W29DaSTAShgVnujgyOzfG-6iInNJ9XjKnnQF8S3WkAg&h=AT2AVwvaUNudfu8Nj5OD6-piXq4A_IfprpvGWmmUPTizKHGwBv-j2x8oCQtjl1nMqdbRdHzT3ZakaZoaUo78pEMKBKWeJ62eEymkeSczDai94k6f6Fc-mRaVkBWpEY9Jt7thvQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1qeUb4cDDEqWmamLcuap2tpLWU4XIsxvh%3Ffbclid%3DIwAR1ivnWghJzmVrH2W29DaSTAShgVnujgyOzfG-6iInNJ9XjKnnQF8S3WkAg&h=AT2AVwvaUNudfu8Nj5OD6-piXq4A_IfprpvGWmmUPTizKHGwBv-j2x8oCQtjl1nMqdbRdHzT3ZakaZoaUo78pEMKBKWeJ62eEymkeSczDai94k6f6Fc-mRaVkBWpEY9Jt7thvQ
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ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 
    วิทยาลัยฯ ได้จัดท าค าสั่งคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยรัตภูมิ เพ่ือก ากับติดตามดูแลและ
ก ากับการบริหารงานของคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือให้การด าเนินงาน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้จัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เช่น ทุนกู้ยืม
การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาข่าวกิจกรรมต่าง ๆ 
และข่าวสารอ่ืน ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย 
และบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัย ตลอดจนมี
การ จัดส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาส่งไป
ที่อาจารย์ที่เก่ียวข้อง โดยการท าหนังสือแจ้งเวียนทาง
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือขอความ
อนุ เคราะห์ติดประกาศ ประชาสัมพันธ์แจ้งให้
นักศึกษาได้รับทราบ รวมถึงการสื่อสารผ่านสังคม
ออนไลน์ (facebook) วิทยาลัย เป็นต้น 

RPC -1.5-2-01 ค าสั่ง
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรัต
ภูม ิ
RPC -1.5-2-02 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารกิจกรรม
นักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ ประจ าปี
การศึกษา 2563 
RPC-1.5-2-03 เว็บไซต์ของ
วิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC-1.5-2-04 ภาพบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
RPC-1.5-2-05 เพจของวิทยาลัยรัต
ภูมิ  
 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
  วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะ ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา โดยมีจุดเน้นที่ส าคัญเพ่ือพัฒนานักศึกษา
ของวิทยาลัย ดังนี้ 
       1. โครงการค่ายนักบัญชีรุ่นเยาว์สู่การเป็น
ผู้ประกอบการ ในวันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2563 โดยมี
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างธุรกิจและ
จัดท าบัญชีเบื้องต้น และการจัดท าบัญชีของกิจการ 
พร้อมกับการเขียนแผนธุรกิจและการตลาด 
      2. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 ในวันที่ 24 มีนาคม 2564  เพ่ือเป็น
แนวทางการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ก่อนที่

RPC-1.5-3-01 สรุปผลการจัด
โครงการค่ายบัญชีรุ่นเยาว์สู่การ
เป็นผู้ประกอบการ 
RPC-1.5-3-02 โครงการปัจฉิม
นิเทศ 
นักศึกษาออนไลน์ 
RPC-1.5-3-03 อบรมบุคลิกภาพ 
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ด ำเนินกำร 
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จะออกไปท างาน ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชนซึ่ง
หากนักศึกษามีความรู้ในเรื่องการใช้ชีวิตส าหรับการ
ท างานก็จะเป็นผลดีต่อตัวนักศึกษาในการท างาน
ร่วมกับเพื่อนสมาชิกในการท างานในองค์กรนั้น ๆ  

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก 
คะแนนเต็ม 5 
     ข้อ 1 คะแนน 4.09.จากคะแนนเต็ม 5 
     ข้อ 2 คะแนน 4.02 จากคะแนนเต็ม 5 
     ข้อ 3 คะแนน3.98 จากคะแนนเต็ม 5 
       เฉลี่ยทั้ง 3 ข้อ 4.03 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

RPC-1.5-4-01 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ 
วิทยาลัยรัตภูมิ ประจ าปีการศึกษา 
2563 

 

 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
     วิทยาลัยฯ ได้น ารายงานผลการประเมินคุณภาพ
ของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ วิทยาลัยรัต
ภูมิ  ประจ าปีการศึกษา 2563 และแนวทางการ
บริการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยน าเข้า
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรัตภูมิ 3/2564 
วันที่  28 เมษายน 2564 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 
ข้อ 1 ด้านบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา  คะแนน 4.09 จากคะแนนเต็ม 5 

1. ความเต็มใจและเอาใจใส่ในการ 
ให้ค าปรึกษา และให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 4.18 

2. ความเต็มใจและเอาใจใส่ในการ 
ให้ค าปรึกษา และให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาของ
เจ้าหน้าที่ คะแนน 4.07 

3. การให้ค าปรึกษา แนะแนววิธีการ 
แก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา คะแนน 
4.12 

RPC-1.5-5-01 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
3/2564 วันที่ 28 เมษายน 2564 
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4. ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง 
อาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล คะแนน  
4.06 

5. ระดับคุณภาพของการให้บริการ 
ค าปรึกษาที่นักศึกษาได้รับ คะแนน 4.13 

6. การให้บริการให้ค าปรึกษาท่ี 
ต้องการให้พัฒนาเพิ่มเติม คะแนน 4.02 
2.  ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ ให้บริการ
กิจกรรมนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลา  คะแนน 4.02 จากคะแนนเต็ม 5 

1. ช่องทางในการให้บริการข้อมูล 
ข่าวสารที่หลากหลาย เช่น website Facebook ป้าย
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ คะแนน 3.97 

2. ความทันสมัยและชัดเจนของการ 
ให้ข้อมูลการให้บริการนักศึกษาในด้าน 
ต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมนักศึกษา การ บริการให้
กู้ ยื ม เ งิ น ก อ ง ทุ น เ งิ น ใ ห้ กู้ ยื ม เ พ่ื อ ก า ร ศึ ก ษ า 
ทุนการศึกษา การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกอง
ประจ าการ การประกันอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาล 
การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมถอนรายวิชาเรียน การ
ใช้อินเตอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย คะแนน 4.06 

3. การให้บริการข้อมูลข่าวสาร  
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาเรียนมีความ
ทันสมัย รวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
คะแนน 4.00  

4. ระดับคุณภาพการให้บริการที ่
นักศึกษาได้รับ คะแนน 4.12 

5. รูปแบบการให้บริการข้อมูล 
ข่าวสารที่ท าให้วิทยาลัยพัฒนา หรือเพ่ิมเติม คะแนน 
3.95 
3. ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
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 คะแนน 3.98 จากคะแนนเต็ม 5 
1. ความหลากหลายของกิจกรรม 

เตรียมความพร้อม คะแนน 3.99 
2. การประชาสัมพันธ์และความ 

สะดวกในการเข้าถึงกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
คะแนน 3.99 

3. ประโยชน์ที่สามารถน าไปใช้ได ้
จริงกับการเตรียมความพร้อม เช่น การ 
กรอกใบสมัคร การเขียนประวัติ การสัมภาษณ์งาน 
การเสริมสร้างบุคลิกภาพ คะแนน 3.97 

 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่
ศิษย์เก่า 
    วิทยาลัยฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่
เ ป็ นประ โยชน์ ต่ อศิษย์ เ ก่ าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เ พ่ือ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ศิษย์เก่าได้ทราบข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ เช่นเกร็ดความรู้ด้านการท างาน ข้อมูล
การสมัครงาน ทางสื่อออนไลน์ ( facebook ) คือ 
เพจศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ และ เพจวิทยาลัยรัตภูมิ 

RPC-1.5-6-01 เพจ ศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC-1.5-6-02 เพจวิทยาลัยรัตภูมิ 
/ไลน์ของการสมัครงาน 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 
6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5และ 6) 
5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 : กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 (ปีประเมิน) 

ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางสุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง) 
  2. นายหรอเฉด  เส่หล๊ะ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :      

      คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส
ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม 
จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ 
คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และ
น าหลัก PDSA (Plan, Do, Study, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

 

เกณฑ์กำรประเมิน:  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 

 

ผลกำรด ำเนินงำน: 
มีกำร 

ด ำเนินกำร 
(ท ำ

เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใน
ภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
          ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
วิทยาลัยรัตภูมิ  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทั้ง 5 

RPC 1.6-1-01   แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2563 และ 2564 

RPC 1.6-1-02 แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ด้าน โดยมีตัวแทนนักศึกษาเข้ามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนานักศึกษา โดยสอดคล้องกับกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดและ
สโมสรนักศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการ
ก าหนดแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของสโมสร
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
          การจัดกิจกรรมนอกจากจะสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 
ด้านยังจัดให้ครอบคลุมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้ง 5 
ประเภทอีกด้วย ซึ่งได้แก่ 
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
    และได้น าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรับทราบและเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

 RPC1.6-1-03 ค าสั่งแต่งตั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรัตภูม ิ

RPC-1.6-1-04 แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
หน่วยงานสโมสรนักศึกษา วิทยาลัย
รัตภูม ิ

RPC-1.6-1-05 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2563 
ลงวันที่ 1 มิถุนายน  2563 

RPC-1.6-1-06 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยรัตภูมิ 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2563 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

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

ความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิ เคราะห์ เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

RPC-1.6-2-01 แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 

RPC-1.6-2-02 สรุปผลการประเมิน
ตามตัวชี้วัดตามแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

          ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยฯ มีการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ดังนี้ 
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน  4 โครงการ 
ได้แก่ 
  1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษา 
  2. โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาฯ 
 3. โครงการโครงการท าบุญประจ าปีฯ 
 4. โครงการค่ายสมาธิ 
2) ด้านความรู้ จ านวน 7 โครงการ คือ 
        1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
        2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษา 
        3. โครงการสอนน้อง ใช้  Microsoft office 
พ้ืนฐาน 
        4.โครงการเรียนรู้สู่ปฏิบัตินักบัญชีมืออาชีพ 
        5.โครงการพี่สอนน้องเรียนรู้เทคโนโลยี 
        6.โครงการพี่สอนน้องขายของออนไลน์ 
        7.โครงการค่ายสมาธิ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา จ านวน 4 โครงการ คือ 
 1.  โครงการสอนน้องใช้  Microsoft office 
พ้ืนฐาน 
 2. โครงการเรียนรู้สู่ปฏิบัตินักบัญชีมืออาชีพ 
        3. โครงการพี่สอนน้องเรียนรู้เทคโนโลยี 
        4. โครงการพี่สอนน้องขายของออนไลน์ 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ จ านวน 3โครงการ คือ 
       1. โครงการท าบุญประจ าปีฯ 
       2. โครงการปรับปรุงห้องละหมาด 
       3. โครงการค่ายสมาธิ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3โครงการ 
          1. โครงการสอนน้องใช้ Microsoft office 
พ้ืนฐาน 
          2. โครงการพี่สอนน้องเรียนรู้เทคโนโลยี 
          3. โครงการพี่สอนน้องขายของออนไลน์ 
     วิ ท ย า ลั ย ฯ  มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ  

 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
         วิทยาลัยรัตภูมิ ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
โดยมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาในวันที่ 17 
มิถุนายน 2563 แบบออนไลน์โดยในกิจกรรมดังกล่าว
ได้มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

RPC 1.6-3-01 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษา 
https://drive.google.com/drive/
folders/1qeUb4cDDEqWmamLc
uap2tpLWU4XIsxvh?fbclid=IwA
R1VOP6UukzuxWxg8-
idIHxDw_np5XbBmHl-
wqWNPSu56vB3QlfkGUyMlb4 

 4. ทุกกิ จกรรมที่ ด า เนิ นการ   มี การประ เมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
  ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการ
ประเมินผลความส าเร็จกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ในด้านต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์ระดับคะแนนในการ
ประเมินความพึงพอใจด้านการความรู้ที่ ได้ การ
น าไปใช้เพ่ือให้เป็นตามวัตถุประสงค์กิจกรรมของทุก
โครงการ 
เกณฑ์คะแนนประเมิน 
  คะแนน       ช่วงคะแนน          ระดับความคิดเห็น 

RPC-1.6-4-01 สรุปผลการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

RPC-1.6-4-02 แผนการน าผล
ประเมินไปปรับปรุงแผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2563 

RPC-1.6-4-ผลสรุปพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 

 



 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

35 
 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 5       4.50 – 5.00        มากที่สุด 
 4       3.50 – 4.49        มาก 
 3       2.50 – 3.49        ปานกลาง 
 2       1.50 – 2.49        น้อย 
 1       0.50 – 1.49        น้อยที่สุด 
          โดยทางวิทยาลัยได้ติดตามการประเมินผล
จากสถานประกอบการซึ่งผู้ใช้บัณฑิตประเมินผล
ความพึงพอใจต่อการบัณฑิตที่ท างานกับสถาน
ประกอบการ ในปีการศึกษา 2562  โดยรวมมีผล
ประเมิน 3.97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
      วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการจัดกิจกรรมทุก
กิจกรรมมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โดยก าหนด
วัตถุประสงค์ไว้ 2 ด้าน  ดังนี้ 
1.เพ่ือพัฒนานักศึกษาและด าเนินกิจกรรมนักศึกษา
ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ 
ผลการประเมินตามตัวชี้ วัดจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาครบทั้ง 5 ด้าน 
  1.1 คุณธรรมจริยธรรม จ านวน  4  โครงการ 
  1.2 ความรู้ จ านวน 10  โครงการ 
  1.3 ทักษะทางปัญญา จ านวน  7  โครงการ 
  1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ จ านวน 7 โครงการ 
  1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี จ านวน 3  โครงการ 
2.เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 
ประการ 

RPC-1.6-5-01 สรุปผลการประเมิน
ตามตัวชี้วัดของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
RPC-1.6-5-02 สรุปผลการจัด
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2563 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ผลการประเมินตามตัวชี้วัด จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ครบทั้ง 5 ด้าน 
    2.1 พัฒนาคุณธรรมจริ ย ธ ร รม  จ านวน  4   
โครงการ 
    2.2 พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพจ านวน 
7โครงการ 
    2.3  พัฒนาบุคลิกภาพ จ านวน 3 โครงการ 
    2.4 พัฒนาสุขภาพ  จ านวน  1 โครงการ 
    2.5 ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจ านวน  2
โครงการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
      1.แผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 
  วิทยาลัยฯด าเนินโครงการตามแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 16 โครงการ 
    2.โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกโครงการ
บรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80 
ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 
  วิทยาลัยฯด าเนินโครงการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาทุ ก โครงการบรรลุ ความส า เร็ จ ต าม
วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 
     จากการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
แผนการพัฒนานักศึกษา วิทยาลัย ฯ ได้ประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา จึงมีผลการประเมินของ
แผนการจัดกิจกิจกรรมตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
100   

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

RPC-1.6-6-01 แผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

    จากการประเมินการจัดกิจกรรมในช่วงที่มีการ
ระบาดของโควิด -19 ในรอบที่ผ่ านมามีหลาย
กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้เนื่องจาก
มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 
ทั้งในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือการ
จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ และได้มีการ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยการกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์หรือการ
ถ่ายทอดสดในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ขณะที่อยู่ที่บ้านหรือสถานที่ต่าง ๆที่มี
การเชื่อมต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

RPC-1.6-6-03 แผนการน าผล
ประเมินไปปรับปรุงแผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2563 
 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 
6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5และ 6) 
5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 : ร้อยละของนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนสู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อ   
สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์

กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 (ปีประเมิน) 

ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา  โสภาจารย์ ) 
  2. นางสาวพณิตา  คชกูล ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                      
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีศักยภาพและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม จึงสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสน านวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสู่
การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม เพ่ือท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตำรำงท่ี 1.7-1 จ านวนนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนสู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
 

ผลกำรค ำนวณ 
 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลรวมจำกคณะ 
จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์
ต่อสังคม 

3 

จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนทั้งหมด 3 
ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม 

100 
 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 ค่าร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
สูตรกำรค ำนวณ : 
1. ค ำนวณค่ำร้อยละของนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนสู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
 
 
 
 

จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม  x 100 
                     จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนทั้งหมด 
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2. แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
      
คะแนนที่ได้  =  
 
 
แทนค่ำ 
1. จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม   3 

2. จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนทั้งหมด 3 

3. ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 100 

4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้  ( (3) / 20) 5 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ำกับ  
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ 15 ร้อยละ 100 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC 1.7-01 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  รอบ 12 
เดือน 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม  
  ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8 : ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่ำนสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์

กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 (ปีประเมิน) 

ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา  โสภาจารย์) 
  2. นางสาวพณิตา  คชกูล  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน                           

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี : ผู้สอนต้องมีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
  ใดมาตรฐานหนึ่ง ดังนี้ 

ประเภทกำรทดสอบภำษำอังกฤษ 
เกณฑ์มำตรฐำนผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษขั้นต่ ำ 

บุคลำกรสำยสนับสนุน บุคลำกรสำยวิชำกำร 

(1) TOEFL   

Paper Based (คะแนนเต็ม 677) 420 คะแนน 500   คะแนน 

Computer Based (คะแนนเต็ม 
300) 

120 คะแนน 180   คะแนน 

Internet Based (คะแนนเต็ม 120) 40    คะแนน 60    คะแนน 

(2) IELTS (คะแนนเต็ม 9) 3.5   คะแนน 5      คะแนน 

(3) TOEIC (คะแนนเต็ม 990) 390 คะแนน 550  คะแนน 

(4) CU-TEP (คะแนนเต็ม 120) 45    คะแนน 60    คะแนน 

(5) TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000) 400 คะแนน 500  คะแนน 

(6) PSU-TEP ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

ทั้งนี้ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุผลการทดสอบจนถึงรอบการประเมิน 
หากไม่มีผลการประเมินในระดับคะแนน ผู้สอนต้องเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
SPEEXX เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและทดสอบภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงทาง
ภาษาของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for Language: CEFR) ต้อง
พัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ระดับหลักสูตร จาก 8 ระดับหลักสูตร A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, 
C1.2 ในระยะเวลา 2 รอบการประเมิ 
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ตำรำงท่ี 1.8-1 จ ำนวนผู้สอนที่สอบผ่ำนสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
 

ผลกำรค ำนวณ 
 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลรวมจำกคณะ 
จ านวนผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 33 
จ านวนผู้สอนที่เข้าสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษทั้งหมด 21 
ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 63.64 
 

 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
โดยการแปลงค่าร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็น

คะแนนระหว่าง 0 - 5 
 ค่าร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
สูตรกำรค ำนวณ : 
1. ค ำนวณค่ำร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่ำนสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 
 
 
 
 

2. แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =  

 
แทนค่ำ 
1. จ านวนผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 21 

2. จ านวนผู้สอนที่เข้าสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษทั้งหมด 33 

3. ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 63.64 

4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้  ( (3) / 20)         15.91 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ำกับ 5.00 
 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ 15 ร้อยละ 63.64 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

จ านวนผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด x 100 
                   จ านวนผู้สอนที่เข้าสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษทั้งหมด 

ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
  ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 
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เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC 1.8-01 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  รอบ 12 เดือน 
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มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองคณบดีที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา  โสภาจารย์) 

  2. นายศุภกร  แก้วละเอียด  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                               
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :     
      สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน
ที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
สถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

 

เกณฑ์กำรประเมิน:  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 

 

ผลกำรด ำเนินงำน: 
มีกำร 

ด ำเนินกำร 
(ท ำ

เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
  วิทยาลัยรัตภูมิ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยดังนี้ 
-   ระบบสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย 
http://www2.rmutsv.ac.th/node/56 
-   การ UPLOAD งานวิจัยระบบ NRIIS ส าหรับข้อเสนอ
โครงการงบประมาณ ววน.2563 

RPC-2.1-1-01 
Print out หน้าเว็บไซต์สืบค้น
ข้อมูล 
RPC-2.1-1-02 
Print out การ Upload งานวิจัย 
ระบบ NRIIS 
RPC-2.1-1-03 
Print out ประชาสัมพันธ์
งานวิจัยผ่านหน้าเว็ปไซต์วิทยาลัย
รัตภูม ิ
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

-   การส่งข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ Email, Facebook , 
line ของกลุ่มวิทยาลัยรัตภูมิ 
        นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้นักวิจัยเข้าร่วม
โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานวิจัย 

 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     
     -ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์  หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
     -ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
     -สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ 
     -กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์  
        วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
     -ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์  หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
     * มีการจัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุน พันธกิจด้าน
การวิจัยอย่างเพียงพอ และมีการรวบรวมแหล่งทุนวิจัย
ต่าง ๆ เพื่อให้คณาจารย์ใช้เป็นข้อมูลในการขอทุนวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
  -ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

RPC-2.1-2-01 
เอกสารการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
RPC-2.1-2-02 
แบบสรุปงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 
RPC-2.1-2-03 
ห้องปฏิบัติการไบโอดีเซล 
RPC-2.1-2-04 
Print out หน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหน้า
เว็บไซต์การสืบค้น 
RPC-2.1-2-05 
Print out หน้าเว็บไซต์ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สวพ. 
(RISS) 
RPC-2.1-2-06 
ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ 
RPC-2.1-2-07 
ภาพถ่ายห้องสมุดวิทยาลัยรัตภูมิ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

     * มีการสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย ใช้ฐานข้อมูล
การวิจัยร่วมกัน อาทิ ฐานข้อมูลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสืบค้น
สิทธิบัตรทั่วโลก ฐานข้อมูลวิจัยไทยของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มทร.ศรีวิชัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (ระบบ 
RISS) 
-สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
     * มีระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูล
ข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้าน ซึ่งมีการวางโครงสร้างและ
สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา เช่น 
     (1) ด้านแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
     (2) ด้านการวิจัยทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา 
     (3) ด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งวารสารและการ
ประชุมวิชาการ ตลอดจนข้อมูล การสนับสนุนในการ
เผยแพร่ผลงาน 
     (4) ข้อมูลด้านระบบกลไกในการส่งเสริมการน า
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์รวมถึงการ
ส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและการซื้อขาย
ทรัพย์สินทางปัญญา 
     (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
-กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์  
     * มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ
อาจารย์โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้
อาจารย์ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ดูงาน น าเสนอ 
ผลงานในประเทศ และน าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ 
ต่างประเทศ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

     * มีการสนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย และสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ในวารสารวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาส
แสวงหาความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
     วิทยาลัยฯ รว่มกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยโดย
แบ่งออกเป็นทุน 3 ประเภท ประกอบด้วยทุนอุดหนุน
วิจัยเงินรายได้, ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน และ
ทุนอุดหนุนการวิจัยงบภายนอก โดยใช้ระบบกลไกของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาในการยื่นขอทุน รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
           ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
          - โครงการ “การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกรใน
อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา” 
จ านวนเงิน 30,000 บาท 
          - โครงการ “แนวทางการบริหารบัญชีเกษตร
อินทรีย์สู่ความส าเร็จ กรณีศึกษา กลุ่มนาข้าวอินทรีย์ 
บ้านคูหาใน ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา” 
จ านวนเงิน 20,000 บาท 
          สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดหาข้อมูลแหล่ง
เงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ โดยประกาศไว้บนหน้า
เว็บไซต์ และแจ้งผ่านอีเมล์ ของนักวิจัยทุกท่าน ที่มี
แหล่งทุนแจ้งมาทางสถาบันวิจัยและพัฒนาและแจ้งผล
การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ
มายังวิทยาลัยฯ 

RPC-2.1-3-01   
ตัวอย่างเอกสารการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 
RPC-2.1-3-02 
Print out หน้าเว็บไซต์ สวพ. 
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุนวิจัย
ภายนอก 
RPC-2.1-3-03 
ตัวอย่างการแจ้งผลการพิจารณา
ข้อโครงการวิจัยจาก สวพ. 
RPC-2.1-3-04 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
RPC-2.1-3-05 
โครงการวิจัยและสัญญา 
 

 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

RPC-2.1-4-01 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนบุคลากร
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

     การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ภายในประเทศรวมถึงค่าตอบแทนในการตีพิมพ์วารสาร
จะใช้เงินทุนจากกองทุนวิจัยของหน่วยงานหรือใช้เงิน
ส าหรับการเดินทางไปราชการในการประชุมวิชาการเพ่ือ 
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
     โดยในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2563 
มีจ านวนอาจารย์ขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากวิทยาลัย 
จ านวน 3 ราย รวมจ านวนเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
ทั้งสิ้น 16,184.- บาท 
     การน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานานชาติ ณ 
ต่างประเทศ จะใช้เงินทุนจากกองทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้พิจารณารายละเอียดในการ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ไปน าเสนอผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ พ.ศ. 2559 
RPC-2.1-4-02 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ทุน
สนับสนุนการวิจัย จาก
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
RPC-2.1-4-03 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
RPC-2.1-4-04 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การ
ติดตามและประเมินผล
โครงการวิจัยที่ได้รับอุดหนุนเพ่ือ
การวิจัย พ.ศ.2559 
RPC-2.1-4-05 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
ติดตามและ ประมวลผล งานวิจัย
และต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ.2556 
RPC-2.1-4-06 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุน
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
พ.ศ. 2559 
RPC-2.1-4-07 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กองทุนส่งเสริมพัฒนางานวิจัย
วิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC-2.1-4-08 
ทะเบียนคุมเงินกองทุนวิจัย 
RPC-2.1-4-09 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การรับ 
การจ่าย การก่อหนี้ผูกพันและ
การเก็บรักษาเงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัย ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2562 

 5. การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
          วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัยโดยการส่งนักวิจัย เข้าร่วม 
          1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
เขียนเอกสารบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ” 
          2. โครงการเพื่อจัดท าแผนบูรณาการด้านการ
วิจัยและนวัตกรรม           
           วิทยาลัยฯ สนับสนุนให้นักวิจัยทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนได้มีการพัฒนาในด้านการเขียน
งานวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่เป็น
ที่ยอมรับและวิทยาลัยรัตภูมิ ได้อ้างอิงประกาศ
หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ ในปี 2563 วิทยาลัยฯ มี

RPC-2.1-5-01 
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุน
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
พ.ศ.2559 
RPC-2.1-5-02 
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญส่ง
บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง 
“การเขียนเอกสารบทความวิจัย
เพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ” 
RPC-2.1-5-03 
บันทึกข้อความ “โครงการเสวนา
ทิศทางการจัดการวัสดุเหลือทิ้ง
แบบมีส่วนร่วมสู่ชุมชนต้นแบบ
จังหวัดสงขลา” 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ตามหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนค่าตอบแทนจ านวน 2 ผลงาน ได้แก่  
          1. ผลงานของ นำยสุห์ดี  นิเซ็ง เรื่อง เครื่องลด
กรดไขมันอิสระในน้ ำมันปำล์มดิบหีบรวมโดยใช้คลื่น
ไมโครเวฟและท่อปสมแบบสถิต ในวารสารชื่อ 
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปีที่ 
15  ฉบับที่ 3  เดือน ก.ย.-ธ.ค. ปี 2563 หน้า 1-6  ซึ่ง
เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal 
Citation Index) กลุ่มท่ี 2  ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 
3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ตามประกาศ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวาสารวิชาการ พ.ศ.2559 
          2. ผลงานของ นำงสำวน้ ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์  
เรื่อง แอปพลิเคชันส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยส ำหรับผู้
สุงอำยุผ่ำนสมำร์ทโฟนแอนดรอยด์  ในวารสารชื่อ 
วารสารวิชาการ SPU ศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปีที่ 12 เดือน มกราคม - ธันวาคม 2563 
ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal 
Citation Index) กลุ่มท่ี 1  ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 
5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามประกาศ เรื่อง
หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ. 2559 

“โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักจริยธรรมการวิจัยและการ
ปกป้องผู้รับการวิจัย” 
“โครงการจัดกิจกรรมด้าน
วิชาการร่วมกับเครือข่าย(การร่วม
จัด Symposium of 
International Languages and 
Knowledge 2020)” 
“โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย” 
“โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
นักวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัย ภายใต้โครงการ Quick 
win Project ครั้งที่ 2” 
RPC-2.1-5-04 
ผลงานที่ได้รับสนับสนุน
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย 
 

 6. มีมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
     วิทยาลัยฯ อ้างอิงระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์  โดยปฏิบัติ ตามระเบียบมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย การด าเนินการด้าน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอันเกิดจากการประดิษฐ์มาใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  

RPC-2.1-6-01 
Print out เว็ปไซต์ ระเบียบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรียวิชัยว่าด้วยการด าเนินการ
ด้านสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอัน
เกิดจากการประดิษฐ์ 
RPC-2.1-6-02 
ระบบกลไกเบื้องต้นส าหรับการ
พัฒนางานวิจัยภายในวิทยาลัยรัต
ภูม ิ



 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

50 
 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

วิทยาลัยฯมีผลงานวิจัยที่ต้องการคุ้มครองสิทธิ “อนุ
สิทธิบัตร” (อยู่ระหว่างยื่นขอ) จ านวน ๕ ผลงาน  

ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 
1.ระบบควบคุมการใช้
งานอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับ
ผู้สู งอายุและผู้ป่วยติด
เตียงโดยใช้เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง 

ผศ.วันประชา  นวนสร้อย 

2.เครื่องผ่าจาวตาลโตนด
แบบอัตโนมัติ 

นายศุภชัย  มะเดื่อ 

3.เครื่องแทงทางปาล์ม
ด้ วยระบบไฮดรอลิกส์
แบบปรับมุมของใบมีด 

ดร.ภาณุมาศ  สุยบางด า 

4.ส่วนผสมและกรรมวิธี
การผลิตบรรจุภัณฑ์หรือ
กระดาษรองแก้วจากเส้น
ใยปาล์มน้ ามัน 

ผศ.ดร.อาริษา โสภาจารย์ 

5.ระบบผลิตไบโอดีเซล
จ ากน้ า มั นก รด ไ ขมั น
อิสระต่ าโดยใช้ความร้อน
จากเตาชีวมวล 

นายสุห์ดี  นิเซ็ง 

ซึ่งอยู่ในการด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1. เจ้าของผลงาน แจ้งความประสงค์การคุ้มครอง

สิทธิ์ 
2. บริการให้ค าปรึกษาและจัดเตรียมเอกสาร

เบื้องต้น 
3. จัดท าเอกสารค าขอ 
4. ตรวจสอบเอกสารและลงนาม 
5. หน่วยงานตรวจสอบเอกสาร 
6. น าเสนอมหาวิทยาลัย / อธิการบดีลงนาม 

มหาวิทยาลัยน าไปขอรับการคุ้มครองสิทธิ์จากหน่วยงาน
ที่ได้รับความเชื่อถือและตรวจสอบเอกสาร                            

RPC-2.1-6-03 
ระบบเพ่ือช่วยในการคุ้มครอง
สิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
RPC-2.1-6-04 
ผลงานยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร 
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ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 
6  ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5และ 6) 
5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า  (ปีงบประมาณ) 
กำรคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 2563 (ปีประเมิน + 1 ปี) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองคณบดีที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา  โสภาจารย์) 

  2. นายศุภกร  แก้วละเอียด  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                               
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  
ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและ
ที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน  

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย  

มทร.ศรีวิชัย เป็นสถำบันกลุ่ม ค2 จ ำแนกเป็น 2 กลุ่มสำขำวิชำ ที่ท ำกำรเปิดสอน ดังนี้ 
 1. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 2. กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

ตำรำงท่ี 2.2-1 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ าแนกตามสาขาวิชา 

ข้อมูลพื้นฐาน 
  

คณะ วิทยาลัยรตัภูม ิ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 480,000 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 50,000 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) - 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่ - 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 27 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ - 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรายกลุม่ 19,629 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่ม 1.64 
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ตำรำงแสดงงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ าแนกตามหน่วยงานและกลุ่มสาขาวิชา ปีกำรศึกษำ 2563 (ปีงบประมำณ 2564) 

คณะ/หน่วยงำน 

จ ำนวน
อำจำรย์และ
นักวิจัยท่ี
ปฏิบัติงำน

จริง 

จ ำนวนเงินสนับสนนุภำยใน จ ำนวนเงิน
สนับสนุน
ภำยนอก
สถำบัน 

รวม 

เงินสนับสนนุ
งำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ภำยใน

และภำยนอก
สถำบันต่อจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำ  

คะแนน
ตำมเกณฑ์ 

สกอ. 
  งบประมำณ

แผ่นดิน 
เงินรำยได้ 

วิทยาลัยรตัภูม ิ        

    2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 27 0 50,000 480,000 530,000 19,629 1.64 

 
เกณฑ์กำรประเมิน: 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า เป็นคะแนน ระหว่าง 0 – 5 
สูตรกำรค ำนวณ 

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 

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชำ 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

หมำยเหตุ : 
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรอืปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้น ๆ ไม่ใช่จ านวนเงิน

ที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ หลักฐานจากการตก

ลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วม
วิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

  
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
3.33 คะแนน  1.64 คะแนน 1.64 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

  
เอกสำรหลักฐำน : 

หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
RPC 1.2-01 สรุปข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิประจ าปีการศึกษา 2563 
RPC 2.2-02 สรุปจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย /  งานสร้างสรรค์ และสัญญารับทุนงานวิจัย (ท า

สัญญาในปีงบประมาณ 2564) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 : ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์
กำรคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 2563 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองคณบดีที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา  โสภาจารย์) 

  2. นายศุภกร  แก้วละเอียด  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                               
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น

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  

ผลกำรด ำเนินงำน 

                   ข้อมูลพื้นฐำน 
  

วิทยาลัยรตัภูม ิ

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) - 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่ - 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 27 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ 0 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.2 
บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
ระดับชาต ิ

7 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.4 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับ นานาชาติ หรือท่ีในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

2 
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วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 
วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.6 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI  
กลุ่มที ่2 

1 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.8 
- บทความวจิัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

2 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 1.0 
- บทความวจิัยหรือบทความวิชาการทีม่ีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตีที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556  
- ผลงานไดร้ับการจดสทิธิบตัร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุส์ัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือท่ีไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

3 

เกณฑ์มำตรฐำน 

ล ำดับ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ  

1 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

7.4 

2 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด 27 

3 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

27.41 
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4 ค่าคะแนน (ข้อ 3 /30)*5 4.57 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ์  

5 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

- 

6 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด - 

7 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

- 

8 ค่าคะแนน (ข้อ 7 /20)*5 - 

9 คะแนนเฉลี่ย กรณีมี 2 กลุ่ม (ข้อ 4+ข้อ 8) / 2 4.57 
 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
         1. เกณฑ์เฉพำะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 
 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี      

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

2. กลุ่มสำขำวิชำ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

x  100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

 

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ใน ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X 5 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำน ดังนี้ 
ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพงำนวิจัย 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ ระดับชาต ิ
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ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพงำนวิจัย 
0.40 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดบั นานาชาติ หรือทีใ่นวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่มีการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตีที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานได้รบัการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวชิาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจยัที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ 
- ผลงานคน้พบพนัธุ์พชื พนัธุ์สตัว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่ง เป็นฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ ดังนี้ 
ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online  

0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
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0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรา้งสรรค์ทุกชิน้ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไมน่้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบนัร่วมพิจารณาด้วย 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
 5.00 คะแนน 4.57 คะแนน 4.57 คะแนน ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 

เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC 1.2-02 สรุปข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิประจ าปีการศึกษา 2563 
RRC-2.3-01 ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
RPC-2.3-02 ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 : จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ 
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 (ปีประเมิน) 
ผู้ก ำกับตัวบ่งช้ี : รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา  โสภาจารย์) 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : นายศุภกร  แก้วละเอียด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                               
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :       

การน าผลงานการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบการ
เผยแพร่ ต่อยอดองค์ความรู้ สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีผลผลิตจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็น 2 ลักษณะ คือ 
นวัตกรรม และองค์ความรู้ โดยมีลักษณะการใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

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

2. ด้ำนนโยบำย เป็นการน าความรู้ไปใช้ในกระบวนการก าหนดนโยบาย เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ โดยอาจเป็นนโยบายระดับประเทศ ระดับภูมิภาค
ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น หรือระดับหน่วยงาน 

3. ด้ำนสำธำรณะ เป็นการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพและ
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

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

 

ตำรำงท่ี 2.4-1 จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
จ ำนวน หน่วยวัด/เรื่อง 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2562) 

1  เรื่อง 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2563) 

4   เรื่อง 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

3  เรื่อง 
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เกณฑ์กำรประเมิน :  
โดยการแปลงจ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น  

เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น  ให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 3 ผลงาน ขึ้นไป 
 

สูตรกำรค ำนวณ : 
1. ค ำนวณจ ำนวนผลงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น  
 

 
 

2. แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =  
 
 

แทนค่ำ 
1. จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
ในปีที่ผ่านมา 

1 

2. จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
ในปีปัจจุบัน 

4 

3. จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
เพ่ิมข้ึน 

3 

4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้   (ข้อ3) ÷ 3 ) * 5 5.00 
ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ำกับ  

เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน 2 ชิ้น 

3 ชิ้น            5.00   คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

Srivijaya-2.4-01 รายงานสรุปผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ประจ าปี 2563  วิทยาลัยรัตภูมิ 

จ านวนผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ปีปัจจุบัน – จ านวนผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ปีที่ผ่านมา     
 

จ านวนผลงานวิจัย สิง่ประดษิฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์เพิ่มข้ึน    x 5 
จ านวนผลงานวิจัย สิง่ประดษิฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์เพิ่มข้ึน   

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  



 
วิทยำลัยรัตภูมิ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  

 

 62 
 

Srivijaya-2.4-02 รายงานสรุปผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ประจ าปี 2563  วิทยาลัยรัตภูมิ 

Srivijaya-2.4-03 รายงานสรุปผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ประจ าปี 2563  วิทยาลัยรัตภูมิ 

Srivijaya-2.4-04 รายงานสรุปผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ประจ าปี 2563  วิทยาลัยรัตภูมิ 

Srivijaya-2.4-05 รายงานสรุปผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ประจ าปี 2563  วิทยาลัยรัตภูมิ 
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มำตรฐำนที ่ 3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 : กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 2564  

ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา  โสภาจารย์) 
  2. นางสาวปิยนุช  ศรีรีภพ  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :      

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึงกระบวนการใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ
ประจ าปี ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีคณะจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน 
โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

เกณฑ์กำรประเมิน:  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 

 
ผลกำรด ำเนินงำน: 

มีการ 
ด าเนินการ 

(ท า
เครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จใน
ระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอ
กรรมการประจ าวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  วิทยาลัยฯ ได้จัดด าแผนการบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับชุมชนภายใต้การบริการชุมชนเข็มแข็ง คือ 
กลุ่มแม่บ้านท่ามะปรางสามัคคี บ้านท่ามะปราง ม.8 
ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และได้
บริการวิชาการตามความเชียวชาญของอาจารย์โดยได้ 

RPC-3.1-1-01  แผนด าเนิน
โครงการบริการทางวิชาการแก่
สังคม ประจ าปี 2564 
RPC-3.1-1-02 แบบส ารวจความ
ต้องการโครงการบริการวิชาการ
และภาพประกอบ 
RPC -3.1-1-03 คู่มือการ
ปฏิบัติงานSrivijaya PM 05“การ
บริการทางวิชาการแก่สังคม” 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

  ส ารวจความต้องการของหน่วยงาน/ชุมชน/บุคคล ที่
ต้องการให้ทางวิทยาลัยช่วยเหลือเกี่ยวกับความรู้
เ พ่ิมเติมเพ่ือมาพัฒนางานในชุมชนเมื่อได้ข้อมูล
วิทยาลัยฯได้น าข้อมูลจากการประชุมและข้อมูลจาก
การส ารวจความต้องการ จัดท าแผนโครงการบริการ
วิชาการพร้อมก าหนดตัวชี้วัดของโครงการในแผน
ด าเนินโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ประจ าปี 
2564  และเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจากนั้นด า เนินการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามแผนด าเนินงานที่วาง
ไว้  โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแต่
ละโครงการ  ตลอดจนท าการสรุปและการด าเนิน
ตามแผนโดยแบ่งออกเป็น 
      บริการวิชาการด้านการสร้างชุมชนยั่งยืน 
จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการ เรียนรู้ร่วมกันสรรค์
สร้างชุมชน (กลุ่มแม่บ้านท่ามะปรางสามัคคี) กลุ่ม
แม่บ้านท่ามะปรางสามัคคี บ้านท่ามะปราง ม.8 
ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดย
ก าหนดเป็น 6 กิจกรรม แต่วิทยาลัยได้ด า เนิน
กิจกรรมแล้วเสร็จจ านวน  กิจกรรมย่อย ดังนี้ 

กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาสูตรและรูปลักษณ์
ขนมไข่กรอบเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิม (โดยมีการ
ส ารวจความต้องการของผู้บริโภคภายใต้โครงการนี้) 

กิ จกรรมย่ อยที่  2 พัฒนา อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการผลิตขนมไข่กรอบคุณภาพสูง 

กิจกรรมย่อยที่  3 วิ เคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการเพ่ือพัฒนาแบรนด์สร้างมาตรฐานสินค้า 

กิจกรรมย่อยที่ 4 การพัฒนาหน้าร้านและ
บูทประชาสัมพันธ์สินค้า 

กิจกรรมย่อยที่ 5 พัฒนาระบบการตลาดสู่
สินค้าของฝากประจ าอ าเภอ 

RPC -3.1-1-04 บันทึกข้อความเรื่อง
รายงานการประชุมเพ่ือจัดท าแผนการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
RPC -3.1-1-05 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 
2/2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

กิ จกรรมย่ อยที่  6 จั ดนิทรรศการและ
เผยแพร่งานบริการวิชาการสู่ชุมชน 

 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการ
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม 
       วิทยาลัย  ได้จัดท าแผนการใช้ประโยชน์  
ตลอดจนผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคมที่สอดคล้องกับความ
ต้ องการของผู้ รั บบริ การทางวิ ช าการ  มี การ
ประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย์ และชุมชน 
ทั้ ง ในด้ านการน าความรู้  คว าม เชี่ ย วชาญไป
ประยุกต์ใช้ในด้านการน าความรู้ ความเชี่ยวชาญไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยด าเนินการ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้
ประเทศ)  ทั้ง 3 ต าบล  (ขณะนี้ก าลังด าเนินการ) คือ 
1. ต าบลคูหาใต้ 2.ต าบลก าแพงเพชร 3.ต าบลท่า
ชะมวง      และมีการด าเนินงานบริการทางวิชาการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ จ านวน 6 โครงการ 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2. กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรม
อัจฉริยะ(พ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ Coding 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ Coding ส าหรับครูผู้สอน 
5. การรายงานและพยากรณ์สถานการณ์ พฤติกรรม
นักท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ระยะที่ 9  

RPC 3.1-2-01โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้าง
รากแก้วให้ประเทศ)  ทั้ง 3 ต าบล  
 RPC 3.1-2-02 โครงการบริการ
วิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ จ านวน 6 
โครงการ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

6. โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารเบื้องต้นส าหรับนักเรียนทุนประเทศมาเลเซีย 
และอินโดนีเซีย (ออนไลน์) 

 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อย
ต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
  วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการ
ในข้อ 1 แบบให้เปล่า ทั้งหมด ได้แก่ 
บริการวิชาการด้านการสร้างชุมชนยังยืนจ านวน 1 
โครงการ คือ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้าง
รากแก้วให้ประเทศ)  ทั้ง 3 ต าบล  โดยวิเคราะห์และ
ประเมินศักยภาพ/สถานการณ์ในชุมชนต าบลท่า
ชะมวงพบว่าจุดอ่อนที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์และการ
ท่องเที่ยวชุมชนคือไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสม
และเป็นมาตรฐาน การท่องเที่ยวขาดการพัฒนา
เส้นทางและการประชาสัมพันธ์ ขาดระบบบริหาร
จัดการ  ดั งนั้ น  วิทยาลั ยรั ตภูมิ  มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้จัดท ากิจกรรม 
ส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาสินค้าละผลิตภัณฑ์
ชุมชนควบคู่การท่องเที่ยวขึ้น 

RPC -3.1-2-01 โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้าง
รากแก้วให้ประเทศ)  ทั้ง 3 ต าบล  

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สั งคมในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ าวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  เ มื่ อ เ ส ร็ จ สิ้ น ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร  
คณะกรรมการด าเนินงาน มีการประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด มีการจัดท ารายงานสรุป
โครงการ มีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดจน
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการติดตามประเมินผล
กระทบและประโยชน์ของโครงการ โดยวิทยาลัยฯ ได้
มีการประเมินผลโครงการเพ่ือทดสอบผลการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่วางไว้  และสรุปรายงานผล

RPC -3.1-4-01 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการงานบริการวิชาการแก่
สังคม 
RPC -3.1-4-02 แผนปฏิบัติงานด้าน
บริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
RPC -3.1-4-03 สรุปโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ได้ด าเนินเสร็จสิ้น 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

การด า เนิ น งาน  มี การแต่ งตั้ ง คณะกรรมการ
ประเมินผลความส าเร็จโดยใช้แบบประเมิน FM 05-
05 ที่ก าหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน Srivijaya PM 
05“การบริการวิชาการแก่สังคม” โดยได้มีการเชิญ
เจ้าของโครงการเข้ารับการประเมินผลความส าเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอนและการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้  
ซ่ึงในงบประมาณ 2562   บริการวิชาการ จ านวน 1 
โครงการ 2 กิจกรรมย่อย และได้น าเข้าการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 1/2564 
ในวันที่  19 พฤษภาคม 2564 ในระเบียบวาระที่  
4.1.2 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ การด าเนินงานด้าน
บริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
      วิทยาลัยยังไม่ด าเนินการในข้อนี้ 

- 

 6. วิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับสถาบัน 
  วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสั งคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ทั้ง 
3 ต าบล  คือ ต าบลคูหาใต้ ต าบลก าแพงเพชร ต าบล
ท่าชะมวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่
องค์กรที่มีความทันสมัย มีใจบริการและคนท างาน
อย่างมีความสุข โดยมหาวิทยาลัยฯ มีการบริการ
วิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สอดรับ
กับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้
เติบโตอย่างแข็งแกร่งสามารถแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการเพ่ิมองค์ความรู้ ในด้านการ

RPC -3.1-6-01 โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้าง
รากแก้วให้ประเทศ) 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่า การ
พัฒนาบริหารจัดการภายในองค์กร  การปรับ
โครงสร้างกลไกการสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของชุมชนให้เป็นระบบ และมีเอกภาพที่
ชัดเจนรวมถึงการสร้างช่องทางการตลาดให้เพิ่มขึ้น 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 
5 ข้อ 

(ข้อ 1,2 ,3,4 และ6) 
4.00 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 : ร้อยละผลงำนบริกำรวิชำกำรที่บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอื่น 
  อย่ำงน้อย 1 ด้ำน      

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์

กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 (ปีประเมิน) 

ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา  โสภาจารย์) 
  2. นางสาวปิยนุช  ศรีรีภพ  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
     ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
  

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    

      ผลงานบริการวิชาการที่สามารถบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
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 าผลจากการวิจัยมาใช้ประโยชน์เพ่ือด าเนินการทางการวิจัยที่มีความชัดเจนมากขึ้น 
เพ่ือสร้างโครงการและงานบริการที่เป็นรูปธรรมเพ่ือก่อให้เกิดความหลากหลายของสหวิชาการที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการเรียน การวิจัย การบริการวิชาการ และสามารถเพ่ิมศักยภาพของคณาจารย์ด้านการบูรณา
การมาสู่การบริการวิชาการแก่สังคมได้มากขึ้น 

การบริการวิชาการมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยหรืองานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยให้ผู้สอนน าความรูจากประสบการณจริงมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรูจากสถานการณจริง และไดใช้ความรู้ไปให้บริการวิชาการกับสังคม  

ตำรำงท่ี 3.2-1 ผลงำนบริกำรวิชำกำรที่บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอื่นอย่ำงน้อย 1 ด้ำน 

ผลกำรค ำนวณ 
 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลรวมจำกคณะ 
จ านวนผลงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน 
อย่างน้อย 1 ด้าน 

9 

จ านวนผลงานบริการวิชาการท้ังหมด 9 
ร้อยละผลงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน 
อย่างน้อย 1 ด้าน      

100 
 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละผลงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่าง

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

สูตรกำรค ำนวณ : 
           1. ค ำนวณคำ่ร้อยละผลงำนบริกำรวิชำกำรที่บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอื่นอย่ำง
น้อย 1 ด้ำน 
 
 
 
 
2. แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =  
 
 

แทนค่ำ 
1. จ านวนผลงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่าง
น้อย 1 ด้าน 

9 

2. จ านวนผลงานบริการวิชาการท้ังหมด 9 

3. ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่าง
น้อย 1 ด้าน 

        100 

4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้  ( (3) / 15) 5.00 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ำกับ 5.00 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 100 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC 3.2-01 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่
ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ทั้ง 3 ต าบล รายวิชาการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
รหัส 13-123-203 รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ รหัส 13-126-102 

จ านวนผลงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน x 100 
           จ านวนผลงานบริการวิชาการท้ังหมด 

  ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน      
  ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
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RPC 3.2-02 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชา ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ รหัส 01-312-002 

RPC 3.2-03 กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ(พ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส) รายวิชา โครงงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 1 รหัส 13-
212-401 

RPC 3.2-04 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ Coding รายวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัส 13-223-102 

RPC 3.2-05 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ Coding ส าหรับ
ครูผู้สอน รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัส 13-223-102 

RPC 3.2-06 การรายงานและพยากรณ์สถานการณ์ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ระยะที่ 9 รายวิชาสถิติส าหรับ
ธุรกิจ รหัส 02-040-004 

RPC 3.2-07 โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นส าหรับนักเรียนทุน
ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย (ออนไลน์) รายวิชา รายวิชา ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ รหัส 01-312-002 
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มำตรฐำนที่  4 ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 ปีประเมิน) 

ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางสุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง) 
  2. นายหรอเฉด  เส่หล๊ะ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  

          สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เกณฑ์กำรประเมิน: 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 

 

ผลกำรด ำเนินงำน: 
 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
     วิทยาลัยฯ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการท าน า
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม ประจ าปี
การศึกษา 2563 โดยก าหนดให้คณะครู  อาจารย์ทุก
คน  มี ส่ ว น ร่ ว ม เ ป็ นผู้ รั บ ผิ ดช อบง านอนุ รั กษ์
ศิ ลปวัฒนธรรมและสิ่ ง แ วดล้ อม  เ พ่ื อ ให้ ก า ร
บริหารงาน เป็นไปเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตาม
ค าสั่งวิทยาลัยรัตภูมิ ที่ 47 /2563 

RPC-4.1-1-01 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

RPC-4.1-2-01 แผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 และ 2564 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 
     วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนท านุบ ารุง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  ป ร ะ จ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2563 
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ 
1) กิจกรรมส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม ได้แก่ 
    1.1 โครงการท าบุญประจ าปีเนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาวิทยาลัย 
 1.2 โครงการค่ายสมาธิ 
 1. 3โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรม 
2) กิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
    2.1 โครงการปรับปรุงห้องละหมาด 
        วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัด มาตรการ/ค่า
เป้าหมาย ของโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
 บรรลุเป้าหมาย อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
โครงการ 

RPC-4.1-2-02 แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยรัตภมูิ ประจ าปี
การศึกษา 2563 
RPC-4.1-2-03  สรุปกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม 

 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     วิทยาลัยฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท านุ
ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือด าเนินการก ากับติดตามผล
การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้
เป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ 
เสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
และน าไปพัฒนาปรับปรุงในรอบต่อไป 

RPC-4.1-3-01 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
RPC-1.5-5-01 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยรัตภูมิ 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 

 4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
          วิทยาลัยฯ ได้มีการประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยการติดตาม

RPC-4.1-4-01 สรุปผลการจัดโครงการ/
กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 
RPC-4.1-4-02 สรุปการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปี
การศึกษา 2563 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนการจัด
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึง
ก าหนด  โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบรรลุเป้า
หมายความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของแต่ละโครงการ ผลการด าเนินงาน 
ทั้งหมด 4 โครงการ บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 
1. โครงการท าบุญประจ าปี (วันคล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัย) มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 120 คน ร้อยละ
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  82.87 
2. โครงการปรับปรุงห้องละหมาด มีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 100 คน ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรม  93.60 
3. โครงการค่ายสมาธิ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 79 
คน ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  81.00 
4. โครงการส่งเสริมนวัตกรรมและศิลปวัฒนธรรม 56 
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 79 คน ร้อยละความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรม  87.03 

 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     จากการประเมินผลแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้ด าเนินโครงการในปีการศึกษา 
2562 ทางวิทยาลัย ฯ ได้มีการสรุปผลโดยสโมสร
นักศึกษาได้น าข้อดีเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการและ
ปัญหาอุปสรรคมาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อปรับปรุงแล้วน า
ผลการเข้าร่วมประชุมเพ่ือสรุปหาข้อเสนอแนะโดยมี
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาในเรื่องของการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมเยอะเกินไปท าให้เกิดผล
กระทบต่อการเรียนการสอน จึงได้ปรับลดโครงการ
กิจกรรม ในการแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในปี
การศึกษา 2563 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียนการ
สอนของนักศึกษาในวิทยาลัย ฯ และได้ด าเนินการ
โครงการและกิจกรรมตามแผนท านุศิลปวัฒนธรรม
ตามท่ีกล่าวข้างต้นท าให้ในปีการศึกษา 2563 ทาง

RPC-4.1-5-01 แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปีการศึกษา 
2562 
RPC-4.1-5-02 แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปีการศึกษา 
2563 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

วิทยาลัยฯได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและ
นักศึกษาเก่ียวกับห้วงเวลาในการจัดกิจกรรมจันทร์-
ศุกร์ ท าให้ต้องมีการเรียนชดเชย ทางวิทยาลัยได้ปรับ
แผนกิจกรรมของปีการศึกษา 2564 ต่อไป คือการจัด
กิจกรรมลงในวันพุธบ่ายเนื่องจากตารางการเรียนการ
สอนก าหนดไว้เป็นคาบกิจกรรมและไม่ให้กระทบกับ
การเรียนการสอนของนักศึกษา 

 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
     วิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  
กิจกรรมบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชนได้รับทราบเกี่ยวกับการด าเนินงาน
หรือกิจกรรมที่วิทยาลัยรัตภูมิด าเนินการ ผ่านเว็บไซต์
ของวิทยาลัย เว็บเพจของวิทยาลัย  

RPC-4.1-6-01   print out   
 - เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- หน้าเฟสบุค มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัต
ภูม ิ
 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

 6  ข้อ 
6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5และ6) 
5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

วิทยำลัยรัตภูมิ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
    

 76 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 : ร้อยละของผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน
และพันธกิจอื่นอีกอย่ำงน้อย 1 ด้ำน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์

กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 (ปีประเมิน) 

ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการก ากับตัวบ่งชี้ (นางธมลชนก  คงขวัญ) 
  2. นายหรอเฉด  เส่หล๊ะ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    

      จากแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยระยะปานกลาง 5 ปี (2561 – 2565) 
มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพสร้างสรรค์ ซึ่งต้องเกิดจากการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ คือด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม งานวิจัย สู่ระบบการเรียนการสอนโดยต่อยอดด้วยบริการวิชาการ เพ่ือ
หลอมให้บัณฑิตที่ออกไปสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

ตำรำงท่ี 4.2-1 ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอื่นอีกอย่ำง
น้อย 1 ด้ำน 

ผลกำรค ำนวณ 
 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลรวมจำกคณะ 
จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจ
อ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน 

1 

จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 5 
ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ 
พันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน 

20 
 

หมำยเหตุ ผลงานท านุศิลปวัฒนธรรมได้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษผ่านการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้  
1. Rajamangala University of Technology Srivijaya (RUTS) 
2. Universiti of Technology Mara Perlis, Malaysia (UITM) 
3. Universiti Utara Malaysia (UUM) 
4. Phatthalung College of Dramatic Arts (PDC) 
 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธ

กิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 ค่าร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีกอย่าง
น้อย 1 ด้าน  ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
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สูตรกำรค ำนวณ : 
1. ค ำนวณค่ำร้อยละของผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอื่นอีก
อย่ำงน้อย 1 ด้ำน 
 
 
 
2. แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
คะแนนที่ได้  =  
 
 
แทนค่ำ 
1. จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธ
กิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน   

1 

2. จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 5 

3. ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ
พันธกจิอื่นอีกอย่างน้อย 1 ด้าน 

20 

4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้  (20 (5) / 10) 5 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ำกับ 5 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

 
เอกสำรหลักฐำน : 

หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC-4.2-1-01 แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา 2563 

RPC-4.2-1-02 ภาพงาน นวัตกรรมและศิลปวัฒนธรรม 

RPC-4.2-1-03 แผนการสอนรายวิชา สนทนาภาษาอังกฤษ 
 
 
 

จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน  x 100
จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 

ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน     
ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีก อย่างน้อย 1 ด้าน 

ที่ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 
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มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 : กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจและกลุ่มสถำบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 (ปีประเมิน) 

ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้    นางธมลชนก  คงขวัญ 
                                              ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. อาริษา  โสภาจารย์ 
                                              นายศุภกร  แก้วละเอียด 
  2. นางสาวพณิตา  คชกูล ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ข้อ 1 ,3,5) 
      นางสาวแสงเทียน  จันทร์แสงอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ข้อ 2) 
      นางสิรินารถ ชูพันธ์                 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ข้อ 4) 
      นายศุภกร  แก้วละเอียด           เจ้าหน้าที่วิจัย (ข้อ 6) 
      นางราตรี  สุยบางด า               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ข้อ  7)  

 ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  

             สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่าน
คณะ  ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน  ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

เกณฑ์กำรประเมิน:  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 

ผลกำรด ำเนินงำน: 
มีกำร 

ด ำเนินกำร 
(ท ำ

เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบ

RPC-5.1-1-01 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 1/2563  วันที่ 20 พฤศจิกายน 
2562 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

เวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
      วิทยาลัยรัตภูมิได้ด าเนินการจัดแผนกลยุทธ์ระยะ 5 
ปี  พ .ศ .  2562-2566 ให้ สอดคล้ อ งกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
แ ล ะสอดคล้ อ ง กั บ แผนยุ ท ธ ศ าสตร์ ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดย
ให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ 
ในการร่วมกันก าหนด วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธ
กิจ อัตลักษณ์  และได้น าแผนกลยุทธ์เข้าวาระเพ่ือ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  และได้ท าการทบทวน
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้อง ปรัชญา “สร้างคน
สู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม” 
ปณิธาน “ผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีองค์ความรู้ด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม สนับสนุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ยกระดับชุมชนและสังคมด้วยเทคโนโลยี 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ 
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”  
ซึ่งมีผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2563  ซึ่งมี
ตัวชี้วัดที่ต้องด าเนินการรวมทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด วิทยาลัย
มีผลการด าเนินการที่บรรลุค่าเป้าหมาย 24 ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ 88.89  ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถด าเนินการบรรลุ
ค่าเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.11  และ
ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 5 ตัวชี้วัด แยกตาม
พันธกิจ ดังนี้ 
1.  พันธกิจ :  ผลิตก าลั งคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ 
ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ มี 13 

RPC-5.1-1-02  แผนกลยุทธ์
วิทยาลัยรัตภูมิ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2562-2566) 

RPC-5.1-1-03 แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2563 และแผนงาน
โครงการประจ าปีงบประมาณ 
2564 

RPC 5.1-1-04 สรุปผลการด าเนิน
เงินตามตัวชี้วัด ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ตัวชี้วัด  วิทยาลัยด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 72.73 
2. พันธกิจ : สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  สู่
การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ ตัวชี้วัดทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด ด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายได้ร้อยละ 100 
3. พันธกิจ : ให้บริการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน มีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ด าเนินการได้
บรรลุร้อยละ 100 
4.  พันธกิจ  :  สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทาง
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ มีตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุได้ร้อยละ 100 
5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร มีตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 
สามารถด าเนินการได้บรรลุร้อยละ 100 

 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
      วิทยาลัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ตามองคป์ระกอบการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนเพ่ือ
การบริหารหลักสูตรการจัดการศึกษาของวิทยาลัย โดย
ประสานกับหน่วยเบิกจ่ายในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย 
เกี่ยวกับความคุ้มค่าในการลงทุนและทางวิทยาลัยได้น า
ข้อมูลของกองคลังมาวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อ
หลักสูตร/สาขา/คน/ปี เทียบกับคณะอ่ืนที่หลักสูตร
ใกล้เคียงกัน จากการวิเคราะห์สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตรเทียบกับสาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร คณะเกษตรศาสตร์  (ทุ่งใหญ่)  
จ านวนนักศึกษาของวิทยาลัยรัตภูมิเท่ากับ 40 คน คิดค่า 
FTES ได้ เท่ ากับ 25.83 คิดเป็นจ านวนเงิน เท่ ากับ 

RPC -5.1-2-01 เอกสารวิเคราะห์
ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
RPC -5.1-2-02 เอกสาร 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2563 
RPC- 5.1-2-03 เอกสาร 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
RPC- 5.1 -2-04 ผลการเบิกจ่าย
ไตรมาส 3 - 4ปีงบประมาณ 2563 
RPC -5.1-2-05 ผลการเบิกจ่าย
ไตรมาส 1 - 2ปีงบประมาณ 2564 
RPC -5.1-2-06 เล่มแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี 2563 
RPC -5.1-2-07 เล่มแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี 2564 
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https://drive.google.com/file/d/1rA10sbXOccwR_mqLcefr1ONUDfKlLg-G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rA10sbXOccwR_mqLcefr1ONUDfKlLg-G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rA10sbXOccwR_mqLcefr1ONUDfKlLg-G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rA10sbXOccwR_mqLcefr1ONUDfKlLg-G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rA10sbXOccwR_mqLcefr1ONUDfKlLg-G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rA10sbXOccwR_mqLcefr1ONUDfKlLg-G/view?usp=sharing
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6,107.18 บาท  ต้นทุนของคณะเกษตรศาสตร์  (ทุ่ง
ใหญ่) จ านวนนักศึกษาเท่ากับ 129 คน คิดค่า FTES ได้
เท่ากับ 109.08 คิดเป็นจ านวนเงิน เท่ากับ 2,351.25 
บาท เมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาต่อคนวิทยาลัยรัตภูมิ 
มีค่าต้นทุนที่สูงกว่า แสดงว่าวิทยาลัยรัตภูมิมีความคุ้มค่า
ต่อการลงทุนน้อยกว่าคณะเกษตรศาสาตร์ (ทุ่งใหญ่)  
และการวิเคราะห์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เทียบ
กั บ ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ตรัง)  ต้นทุนต่อ
หลักสูตรสาขา/คน/ปี  จ านวนนักศึกษาของวิทยาลัย 
เท่ากับ 57 คน คิดค่า FTESได้เท่ากับ 38.14 คิดเป็น
จ านวนเงิน เท่ากับ 5,803.62 บาท  ต้นทุนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ตรัง) จ านวนนักศึกษา
เท่ากับ 132 คน คิดค่า FTES ได้เท่ากับ 111.86 คิดเป็น
จ านวนเงินเท่ากับ 1,931.64 บาท เมื่อเทียบกับ จ านวน
นักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ มีค่าต้นทุนที่สูงกว่า  แสดงว่า
วิทยาลัยมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนต่ ากว่า 
     จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเมื่อเทียบกับ
คณะอ่ืน ๆ ในระดับเดียวกันพบว่าวิทยาลัยมีความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสู ตร ในหลักสู ตร เทคโน โลยี
เครื่องจักรกลเกษตร และหลักสูตรวิศวคอมพิวเตอร์มี
ความคุ้มค่าที่น้อยกว่า แต่อย่างไรก็ตามมีหลายปัจจัยที่
ท า ใ ห้ ต้ นทุ น ขอ ง วิ ท ย าลั ยที่ สู ง ก ว่ า ค ณะ อ่ื น อั น
เนื่องมาจากวิทยาลัยรัตภูมิก าลังพัฒนาและมีค่าใช้จ่าย
ในวัสดุการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ที่เ พ่ิมขึ้น จาก
จ านวนนักศึกษาที่น้อยแต่ก็ยังมีนักศึกษาไม่ต่ ากว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดในแต่ละหลักสูตร โอกาสในการแข่งขันก็ยังเห็น
โอกาสอันเนื่องมาจากเป็นสาขาเดียวที่เปิดสอนในภาคใต้
และเนื่องมาจากตลาดแรงงานยังต้องการนักศึกษาที่
เรียนสายวิชาชีพมากขึ้น ดังนั้นเมื่อนักศึกษาที่เรียนจบ
แล้วจึงมีงานท า 



  

วิทยำลัยรัตภูมิ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
    

 82 
 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

       ทั้งนี้วิทยาลัยฯได้ด าเนินการจัดสรรเงินงบประมาณ
แผ่นดินและงบเงินรายได้ของวิทยาลัยเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้วยวิชาการและทักษะแก่
นักศึกษาอย่างครบถ้วน โดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติงานประจ าปีของวิทยาลัยและ
ค่าเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนเป็นปัจจัยการ
บริหารจัดการงบประมาณ ภายใต้การพิจารณาจัดสรร
และบริหารการเงินของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
แบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการแจ้งรายละเอียดการจัดสรร
หมวดเงินและยอดเงินตามหมวดให้ทราบและถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและขั้นตอนการด าเนินงานของงาน
งบประมาณและการเงิน 

 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรื อปั จจั ยที่ ไ ม่ สมารถควบคุม ได้ที่ ส่ ง ผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 
        วิทยาลัยได้ด าเนินการตามที่คณะกรรมการตรวจ
ประเมินในปี 2563 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะมาคือให้จัดล าดับ
ประเด็นส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อวิทยาลัยโดย มีการ
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
   1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยงโดยมีผู้อ านวยการการและคณะกรรมการบริหาร
รวมไปถึงหัวหน้าสาขาวิชาร่วมเป็นคณะกรรมการ 
   2.มีการประชุมเ พ่ือวิ เคราะห์และระบุปัจจัย
ประเด็นที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยถึงหลักตามแผนกล
ยุทธ์ของวิทยาลัยและการด าเนินงานของวิทยาลัย โดยได้
มีความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 
2564 เรียงตามล าดับความเสี่ยง ดังนี้ 

RPC-5.1-3-01 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
RPC-5.1-3-02 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 ตุลาคม 
2563 
RPC-5.1-3-03 เอกสารการระบุ
และประเมินปัจจัยความเสี่ยง 
RPC-5.1-3-04 แผนบริหารความ
เสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2564 
RPC 5.1-3-05  รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครั้ง
ที่ 2/2564   วันที่ 24 มีนาคม 
2564 
RPC 5.1-3-06  สรุปผลการติดตาม
การบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

จ านวนนักศึกษาแรกเข้า
ไม่เป็นไปตามแผนรับ 

1. วิทยาลัย และ
หลักสูตรการเรียนการ
สอนยังไม่เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวาง 
2. ความหลากหลายของ
หลักสูตร และความ
ทันสมัยเป็นที่ต้องการ
ของผู้เรียน     
3. ผลลัพธ์การได้งานท า
ตรงสายที่เรียนหรือ
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นของบัณฑิต    

 การสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐ
และเครือข่ายภายนอกท่ี
เกี่ยวกับงานวิจัย 

1.การเผยแพร่นโยบาย
และยุทธศาสตร์ยังไม่
ทั่วถึง 
2.ไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามโครงการวิจัยที่เสนอ 
3.การประชาสัมพันธ์
ข้อสนเทศระบบ
สารสนเทศงานวิจัยยังไม่
ทั่วถึง 
4.บุคลากรขาดความ
สนใจในการพัฒนาตนเอง
สู่การเป็นนักวิจัย 

การสร้างรายได้ที่
นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ความเสี่ยงด้านการวิจัย : 

1. ขาดการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
การหารายได้จากบริการ
วิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ 
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การสนับสนุนงบประมาณ
จากภาครัฐและเครือข่าย
ภายนอกที่เกี่ยวกับ
งานวิจัย 

2. รายได้ไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง 

มีการติดตามผลการด าเนินงานความเสี่ยงรอบ 9 เดือน  
1.ความเสี่ยงด้านการจัดการศึกษา : จ านวนนักศึกษา
แรกเข้าไม่เป็นไปตามแผนรับ ทั้งโอกาสและผลกระทบ
เท่าเดิม เนื่องจาก จ านวนนักศึกษาที่ช าระค่าลงทะเบียน 
ได้แค่ร้อยละ 14.18  เมื่อเทียบกับแผนรับทั้งหมด 
2.ความเสี่ยงด้านการวิจัย : การสนับสนุนงบประมาณ
จากภาครัฐและเครือข่ายภายนอกที่เกี่ยวกับงานวิจัยทั้ง
โอกาสและผลกระทบเท่าเดิมเนื่องจาก ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอก 
3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการองค์กร : การสร้าง
รายได้ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา  ระดับ
ความเสี่ยงลดลง มีงบประมาณจากโครงการบริการ
วิชาการ จ านวน 1,475,000 บาท 
4. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการองค์กร : โครงสร้าง
พ้ืนฐานภายในวิทยาลัยตอบสนองไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักศึกษาและบุคลากร  โอกาสและ
ผลกระทบลดลง  เนื่องจากนักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
สิ่งสนับสนุนการศึกษา ด้านอาคารสถานที่ ที่ระดับ
คะแนน 4.89 ซึ่ งสูงกว่าที่ก าหนดไว้  และจากแนว
ทางการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น โดมครอบ
สนามบาส  เพ่ิมจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ปรับปรุงถนน
ภายในวิทยาลัย การจัดซื้อครุภัณฑ์ในการเรียนการสอน 
ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการ คาดว่าจะท าให้นักศึกษา
และบุคลากรมีความพอใจมากขึ้น  

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 
ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

RPC-5.1-4-01แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
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      วิทยาลัยได้ด าเนินการบริหารงานธรรมมาภิบาล
ดังนี้ 
   1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการ  วิทยาลัยรัตภูมิสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามเป้าประสงค์ที่
วางไว้ คือ เริ่มจากทางวิทยาลัยมีการจัดท าแผนปฏิบัติ  
ราชการประจ าปี (อ้างอิง แผนปฏิบัติราชการประจ าปี)
และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาลัยน าไป
ปฏิบัติงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้จากนั้นทางวิทยาลัยจะ
ติดตามผลการปฏิบัติงานโดยน าผลการปฏิบัติงานของแต่
ละโครงการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการประจ าของวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (อ้างอิง 
รายการการประชุมคณะกรรมการบริหารและรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยรัตภูมิ) 
   2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) วิทยาลัยได้ก ากับ
ดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการ
บริหารราชการได้อย่างครบถ้วน คือ ผู้อ านวยการได้
ก ากับดูแลและติดตามงบประมาณต่าง ๆ ให้มีการ
เบิกจ่ายที่ตรงกับช่วงเวลาและต้องถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ โดยให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากร
ทางด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อวิทยาลัย ซึ่งได้ให้บุคลากรทั้งด้านสายวิชาการ
และสายสนับสนุนได้มีการไปอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์และการปฏิบัติหน้าที่ 
   3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)   วิทยาลัย
รัตภูมิได้จัดวางระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์
และนักศึกษาโดยก าหนดโครงการอาจารย์พบนักศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์ได้มีความใกล้ชิดกัน เรียนรู้
ร่วมกัน รวมทั้งได้ก าหนดแผนการพบนักศึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และสามารถขอค าปรึกษาจากอาจารย์
ที่ปรึกษาได้ ซึ่งอาจท าในรูปแบบผ่านระบบออนไลน์ 

RPC-5.1-4-02 ค าสั่งการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร 
RPC-5.1-4-03 ค าสั่งการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยรัต
ภูม ิ
RPC-5.1-4-04 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ประจ าปี
การศึกษา 2563 
RPC-5.1-4-05 รายการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
RPC-5.1-4-06 ตารางการจัด
กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา) 
RPC-5.1-4-07 Facebook ของ
อาจารย์ผู้สอน 
RPC-5.1-4-08 ค าสั่งแต่งตั้งรอง
ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ  
RPC-5.1-4-09 ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้า
สาขา 
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   4. หลักการรับผิดชอบ (Accountability)  วิทยาลัย
รัตภูมิ มอบหมายความรับผิดชอบแก่บุคลากรในการ
ผลักดันการด า เนิ น โครงการ /กิจกรรมตามแผน
ยุทธศาสตร์ และได้แต่งตั้งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
และวิจัย และผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวางแผน รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา หัวหน้าสาขา หัวหน้าสาขาวิชา 
รับผิดชอบในส่วนงานด้านการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง 
และหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ ซึ่งจะ
มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบริหารจัดการที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ  และมอบหมายภาระ
งานให้กับบุคลากรสายสนับสนุน โดยบุคลากรทุกท่าน
ด าเนินงานตามเป้าหมายของวิทยาลัยที่ได้วางไว้ ผลักดัน
การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ (อ้างอิง ค าสั่ง
แต่งตั้งระดับต่าง ๆ) 
   5. หลักความโปร่งใส (Transparency)  นโยบายการ
บริหารงานของคณะในปีงบประมาณ  2563  ก าหนดให้
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย เพ่ือรับทราบผล
การด าเนินงานของวิทยาลัยในช่วงเวลาที่ผ่านมา และ
ก าหนดให้ฝ่ายงานต่าง ๆ เสนอวาระเพ่ือเข้าประชุมของ
วิทยาลัยรัตภูมิ ได้รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะแก่ผู้บริหารได้ทราบ และ
จะด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
รัตภูมิต่อไป (อ้างอิงรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยรัตภูมิ/รายงานกาประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยรัตภูมิ 
   6.  หลักการมีส่วนร่วม( Participation)  ทางวิทยาลัย
ได้น าแผนการปฏิบัติงาน แผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารของ
วิทยาลัย และทุกครั้งจะมีข้อเสนอแนะจากบุคลากรหรือ
ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือน ามาสู่การแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไป 
(อ้างอิง รายการการประชุมคณะกรรมการบริหารและ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย           
รัตภูมิ) 
   7.  หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
วิทยาลัยรัตภูมิได้แต่งตั้งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
และวิจัย เพ่ือจะได้บริหารจัดการงานด้านวิชาการและ
วิจัยและมีการมอบหมายงานให้กับหัวหน้าสาขาและ
หัวหน้าสาขาวิชาทุกระดับ ได้มีการก ากับติดตาม ดูแล 
การบริหารจัดการงานด้านการเรียนการสอน ให้มี
ประสิทธิภาพอย่างใกล้ชิด (อ้างอิง ค าสั่งแต่งตั้งรักษาการ
รองผู้อ านวยการฝ่าย และค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขาและ
หัวหน้าหลักสูตร) 
   นอกจากนี้วิทยาลัยรัตภูมิ ยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของวิทยาลัย ให้ท าหน้าที่ในการให้
การบริการวิชาการ แก่นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป ที่
เข้ามาขอใช้บริการด้านการบริการวิชาการทุกรูปแบบ 
อาทิ การจัดฝึกอบรม การบริการให้ความรู้เรื่องในด้าน
ต่าง ๆ เป็นต้น  ทั้งนี้ เ พ่ือที่จะให้มีการกระจายการ
ให้บริการทางวิชาการ ได้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว นั้นเอง (อ้างอิง ค าสั่งการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร) 
   8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)วิทยาลัย ได้ปฏิบัติงาน
ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการด าเนินงานของ
หน่วยงาน อาทิ ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารจัดการ
หน่ ว ย ง านภ าย ใน   พ . ศ .  2551  ข้ อบั ง คั บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เป็นต้น 
   9. หลักความเสมอภาค (Equity) ทางวิทยาลัยได้จัด
สวัสดิการขั้นพ้ืนฐานให้แก่นักศึกษาและบุคลากรให้ได้รับ
การบริการอย่างเท่าเทียม (อ้างอิงแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี) เช่น ทางวิทยาลัยได้เสนอแผนของบประมาณ
ในส่วนของกิจกรรมทางด้านศาสนาโดยได้มีการส่งเสริม
กิจกรรมทั้งของไทยพุทธและมุสลิม อาทิเช่น ในส่วนของ
ไทยพุทธ เช่น กิจกรรมเข้าพรรษา พัฒนาวัด ในส่วนของ
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มุสลิม เช่น กิจกรรมละศีลอด พัฒนามัสยิด วิทยาลัยได้
จัดห้องพยาบาล  ห้องสมุด และห้องละหมาด สนามกีฬา
ในการออกก า ลั ง ก าย  โ ร งอาหาร  และจั ด ให้ มี
ผู้ประกอบการด้านอาหารขายอาหารทั้งที่เป็นไทยพุทธ
และมุสลิมเผื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกทานได้ และใน
ส่วนของ ในส่วนของการแต่งกายทางวิทยาลัยเอ้ือต่อการ
แต่งกายของนักศึกษามุสลิมให้แต่งตามหลักศาสนา
อิสลาม             
   10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented )
ทางวิทยาลัยได้ใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจาก
บุคลากรอยู่เสมอ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านบรรยากาศ ก็ได้มีการพัฒนาสระน้ าทางด้านหน้า
ของมหาวิทยาลัย มีการจัดท าฐานอวโลกิเตศวร บริเวณ
ด้านหน้าทางเข้าวิทยาลัยรัตภูมิเป็นสิ่งเคารพสัการะของ
ชาววิทยาลัยรัตภูมิ และมีการปรับพ้ืนถนนทางเข้า
ด้านหน้าวิทยาลัยเพ่ือให้การจราจรเข้าออกด้านหน้ามี
ความปลอดภัยต่อตัวนักศึกษา และเพ่ิมจุดแสงสว่างใน
วิทยาลัยรัตภูมิ และก าลังด าเนินการจัดท าโดมคลอบ
สนามกีฬา และปรับปรุงถนนโดยรอบวิทยาลัยรัตภูมิซึ่ง
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ท าให้
นักศึกษามีความปลอดภัยจากการขับขี่ยานพาหนะ
ภายในวิทยาลัยรัตภูมิได้มากยิ่งขึ้น และในช่วงเย็นก็ยังไม่
นักศึกษาหรือบุคคลากเข้ามาเดิน และวิ่งออกก าลังออก
ก าลังกาย และมีการปลูกต้นไม้เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความ
สวยงามภายในวิทยาลัย 

 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

RPC- 5.1-5-01 แผนการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้
วิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC- 5.1-5-02 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการจัดบริหาร
วิทยาลัย ครั้งที่ 2/64 



  

วิทยำลัยรัตภูมิ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
    

 89 
 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

          คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยได้มีการประชุม
ในวันที่  24  มีนาคม 2564 ก าหนดให้ด าเนินการ 4 
ประเด็น คือ  
1.ประเด็น : การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต  
ขอบเขต : การจัดการเรียนการสอนด้วยผู้สอนที่มี
คุณสมบัติ  SMART TEACHER เ พ่ือพัฒนาบัณฑิตนัก
นวัตกรรม 
2.ประเด็น : การบริการวิชาการ 
ขอบเขตที่ 2 : การบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ 
3. ประเด็น : การบริหารจัดการ 
ขอบเขต : นวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
4. ประเด็น : การด าเนินงานของสายสนับสนุน 
ขอบเขต : การน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้
ในการด าเนินงานของสายสนับสนุน เพ่ือ ขับเคลื่อนพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย   ซึ่งมีหัวข้อในการแลกเปลี่ยนดังนี้  
1.การติดตามผลการด าเนินงาน SAR ประจ าปีการศึกษา 
2563 ผ่าน google docs. 
2.การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านApplication 
3. การแนะแนว และให้ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ผ่าน
การแพร่ภาพสดผ่านทางออนไลน์ 
4.การสร้างฟอร์ม Google เพ่ือแจ้งเตือนไปยัง Line 
Appication 
5.เคล็ดลับการใช้ Line ที่คนท างานจ าเป็นต้องรู้ 
6.  การโหลดเอกสารการเงินและงบประมาณ 
7. การจัดประชุมนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์  
8. การขอเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ 
9. การสร้้างแบบส ารวจในแอพลิเคชั่นไลน์ 
10. งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
    พร้อมได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับฟังพัฒนางานสู่การ
ปฏิบัติจริงเพ่ือเกิดประโยชน์ในวิทยาลัย พร้อมทั้งน าองค์
ความรู้และแนวปฏิบัติที่ ดี เข้าร่วมแลกเปลี่ ยนกับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่ งวิทยาลัยได้ส่ ง

RPC- 5.1-5-03 สรุปองค์ความรู้ใน
แต่ละประเด็น  
RPC-5.1-5-04 เอกสารการน าองค์
ความรู้พัฒนางานสู่การปฏิบัติจริง
หรือความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้
ประโยชน์ 
RPC 5.1-5-05 ภาพถ่ายการเข้า
ร่วมเสวนากิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดี 
ชุมชนนักปฏิบัติ ผ่านระบบ
ออนไลน์ 
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บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดี ชุมชนนักปฏิบัติ 
ผานระบบออนไลน์ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 โดย
มีอาจารย์เข้าร่วมเสวนา 2 ประเด็น คือ ผศ. สุภาวดี มาก
อ้น ร่วมเสวานา ประเด็นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ขอบเขตที่ 2 งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจ
อ่ืน ซึ่งทางวิทยาลัยได้มีหน่วยวิจัยที่ให้ค าปรึกษานักวิจัย
ทั้งเรื่องช่องทาง วิธีการเขียนวิจัยเพ่ือให้ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจั ย  รวมถึ งมีการตรวจสอบและให้
ค าแนะน าการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์ให้กับ
นักวิจัยหน้าใหม่ และมีเจ้าหน้าที่ที่คอยอ านวยความ
สะดวกให้ค าแนะน าในการน าผลงานวิจัยไปบูรณาการ
ด้วย และอาจารย์อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี ร่วมเสวนา 
ประเด็น : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
ขอบเขตที่ 1  : นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรม
หรือ GREEN CAMPUS และมีบุคลากรเข้าร่วมรับฟัง
พร้ อมกั บสรุ ป องค์ ค ว ามรู้ ร่ ว มกั บหน่ ว ย ง า น ใน
มหาวิทยาลัยเพื่อน ามาพัฒนางานอีกด้วย 

 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
       วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา
ตามสายงานและทักษะวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยการส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนได้มีการพัฒนาตนเอง ในรอบปีที่ผ่านมา
บุคลากรสายวิชาการได้เพ่ิมความรู้ทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพเพ่ิมขึ้น บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนา
จ านวน 25 คน จาก 27 คน คิดเป็นร้อยละ 92.59 สาย
สนับสนุนได้รับการพัฒนาจ านวน 10 คน จาก 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90.90 
         วิทยาลัยได้ด าเนินการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย

RPC- 5.1-6-01 เกณฑ์ตัวชี้วัดใน
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สายวิชาการและสายสนับสนุน 
RPC-5.1-6-02  สรุปผลการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรรายบุคคล 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
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วิชาการและสายสนับสนุน โดยได้รายงานผลบุคลากรที่
ไม่ได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองให้กับผู้บริหาร
รับทราบ และผู้บริหารได้มอบหมายให้หัวหน้าสาขาและ
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการก ากับให้บุคลากรทุกคน
เข้าร่วมพัฒนาตนเองให้ครบทุกคน และวิทยาลัยได้
รายงานการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านแผน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อมหาวิทยาลัยปีละ 
2 ครั้ง   

 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
     วิทยาลัยฯ ได้น าระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย คือระบบ ศรีวิชัย QA 
ตามคู่การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดย
มหาวิทยาลัยได้น าเอานโยบายการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ก าหนดตัวบ่งชี้ในการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 
2563 จ านวน 5 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้สอดคล้องตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ.2561 และประกาศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ดังนี้  
มำตรฐำนที่1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน (8 ตัวบ่งชี้)  
มำตรฐำนที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม (4 ตัวบ่งชี้)   
มำตรฐำนที่3 ด้านการบริการวิชาการ (2 ตัวบ่งชี้ )
มำตรฐำนที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (2 
ตัวบ่งชี้) 

RPC-5.1-7-01 คู่มือการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  
RPC-5.1-7-02 นโยบายการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 
RPC-5.1-7-03 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา และ ค าสั่ง
คณะกรรมการด าเนินตามเกณฑ์ 
AUN QA และสกอ.  
RPC-5.1-7-04 เอกสารทบทวน 
ระบบและกลการประกันคุณภาพ  
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 
การศึกษา 2563 ตามผลการ
ประเมิน ระดับคณะ 
 - นโยบายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 - แผนการด าเนินงานด้านการ
ประกัน คุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2563  
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มำตรฐำนที่  5 ด้านการบริหารจัดการ (3 ตัวบ่งชี้ )                                                             
ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตามระบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดโดยน าทั้ง  5 มาตรฐานด าเนินการ ดังนี้  
    1. ด าเนินการควบคุมคุณภาพโดยทบทวนระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพในระดับวิทยาลัยฯตามระบบ
ศรีวิชัย QA จากผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2562 
โดยมีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยฯ โดยมี
หัวหน้าสาขาวิชาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยประชุม
คณะกรรมการฯ เพ่ือด าเนินการ 
        - จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2563 
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการ
ด าเนินงานในปี 2562 
        -ก าหนดนโยบายด้ านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
        - จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา    
        - ก าหนดเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้และกระจายไปยัง
ผู้รับผิดชอบทั้งในระดับหลักสูตรและวิทยาลัย 
         น านโยบาย ฯ แผนการด าเนินงาน ฯ และ
เป้าหมายคุณภาพ เสนอคณะกรรมกรรมการบริหาร
เห็นชอบ และกระจายนโยบายแผนการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายประกันคุณภาพการศึกษา ลงสู่ผู้ปฏิบัติ  
       - ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานด้าน
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย
เพ่ิมเติม 
       - ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA  ในวันที่ 
5-6 พฤศจิกายน 2563 และโครงการอบรมหลักสูตรเรื่อง 
Outcome-Based Education (OBE) และวิธีการเขียน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO Writing) ส าหรับอาจารย์

- เป้าหมายประกันคุณภาพ
การศึกษา ปี การศึกษา 2563 
 - ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัด
และ หน่วยงานภายในวิทยาลัยรัต
ภูมิ ประจ าปีการศึกษา 2557-
2562 
 - ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ สกอ. 
วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
RPC-5.1-7-05 รายงานการประชุม
คณะกรรมการระบบประกัน
คุณภาพ QA ครั้งที่ 1 
/2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  
RPC-5.1-7-06 เอกสารการเข้าร่วม
โครงการ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA 
-อบรมหลักสูตรเรื่อง Outcome-
Based Education (OBE) และ
วิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (ELO Writing) ส าหรับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน 
-อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN-QA for Programme 
Assessment Version 4.0 
RPC-5.1-7-07 เอกสารขอความ
อนุเคราะห์รายงานประเมิน
คุณภาพรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 
11 เดือน 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ในวันที่ 18-19 
กุมภาพันธ์ 2564 และคัดเลือกตัวแทนอาจารย์เพ่ือเข้า
ร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme 
Assessment Version 4. 0 ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  27- 29 
มิถุนายน 2564 ในการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตรและสามารถ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประเมินในปีถัดไป 
   2. ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 
       - มีการจัดท าหนังสือเพ่ือติดตามการรายงานผล
การด าเนินงานในแต่ละรอบทุก 3 เดือน มีการติดตามผล
การด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 
11 เดือน พร้อมสรุปผลการด าเนินงานและแนวทางการ
พัฒนาในรอบต่อไปต่อคณะกรรมการผู้บริหารได้รับ
ทราบ 
        - ปรับปรุง พัฒนาผลการด าเนินงานจากการ
ติดตามและตรวจสอบ SAR แต่ละรอบให้เป็นไปตามแผน
และเป้าหมาย KPI ที่ก าหนดไว้ 
       3. ด าเนินการประเมินคุณภาพ โดยมีการติดต่อ
ทาบทามคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่มีคุณสมบัติ
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้ใน
การด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2563 และมีการจัดท ารายงานประเมินตนเอง
ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพ่ือด าเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาน าผลการประเมินรายงานผล
ผ่านระบบ Che qa online และจัดท าเล่มรายงานส่งให้
มหาวิทยาลัยเพ่ือเก็บเป็นหลักฐานในการประเมินระดับ
สถาบันต่อไป 

RPC-5.1-7-08 เอกสารรายงานผล
การด าเนินงานและแนวทางการ
พัฒนาผลการด าเนินงานรอบ 6 
เดือน 9 เดือน และ 11 เดือน 
RPC-5.1-7-09 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ปีการศึกษา 
2563 
RPC-5.1-7-10 ก าหนด การตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
-ระดับหลักสูตร 
-ระดับคณะ  
RPC-5.1-7-11 เล่มรายงาน
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร 
-สาขาวิชาการบัญชี 
RPC-5.1-7-12 เล่มรายงาน
ประเมินตนเองระดับคณะ 
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ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

 7  ข้อ 
 7 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6 และ 7) 
5.00  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

 
  



  

วิทยำลัยรัตภูมิ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
    

 95 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 : ระบบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา  2562 (ปีประเมิน) 

ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา  โสภาจารย์) 
  2. นายโฆษิต  รัตนบุรินทร์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      นางราตรี  สุยบางด า   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    

           บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการ
ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมิน จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้
สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

 

เกณฑ์กำรประเมิน: 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 

 

ผลกำรด ำเนินงำน: 
มีกำร 

ด ำเนินกำร 
(ท ำ

เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

     วิทยาลัยรัตภูมิมีการจัดท าคู่มือการ
ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรโดยระบบดังกล่าวด าเนินการตามกรอบและ
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ 
AUN QA ระบบดังกล่าวมีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานในระดับหลักสูตร โดยประกอบไปด้วย
ตัวชี้วัด AUNQA จ านวน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 : ผล

RPC- 5.1-7-01 คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 
RPC-5.1-7-03 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ค าสั่งคณะกรรมการด าเนิน
ตามเกณฑ์ AUN QA และสกอ. และ
ค าสั่งผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพ  
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

การเรียนรู้ที่คาดหวัง  ด้านที่ 2 : โครงสร้างโปรแกรม
และเนื้อหา ด้านที่ 3 : แนวทางการจัดเรียนการสอน  
ด้านที่ 4 : การประเมินผู้เรียน  ด้านที่ 5 : คุณภาพ
ของบุคลากรสายวิชาการ  ด้านที่ 6 : การบริการและ
การช่วยเหลือผู้ เรียน ด้านที่ 7 : สิ่งอ านวยความ
สะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านที่ 8 : ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ ทั้งนี้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ท าหน้าที่ด าเนินการ 
ติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามองค์ประกอบตัว
บ่งชี้ให้ได้คุณภาพตามที่ก าหนด ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ ดังนี้ 
        1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือควบคุมดูแล
นโยบายด าเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
        2. วิทยาลัยแต่งตั้งหัวหน้างานหลักสูตรเพ่ือ
ก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
       3. งานพัฒนาหลักสูตรแจ้งระเบียบข้อบังคับ
และแนวทางข้อบั งคับข้ อปฏิบั ติ เกี่ ยวกับการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 
       4. วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล
การด าเนินงานของหลักสูตร ประกอบด้วย 
       4.1 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ก ากับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตร 
       4.2 งานหลักสูตร ติดตามผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร 
       4.3 หัวหน้าสาขาวิชาฯ บริหารจัดการหลักสูตร 
       4.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินงานและ
สนับสนุนกิจกรรมตามท่ีก าหนด 
       4.5 งานการเรียนการสอนและงานทะเบียน 
สนับสนุนและติดตามผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการ

RPC-5.1-7-04 เอกสารทบทวน ระบบ
และกลการประกันคุณภาพ  
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2563 ตามผลการประเมิน 
ระดับคณะ 
 - แผนการด าเนินงานด้านการประกัน 
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
- เป้าหมายประกันคุณภาพการศึกษา ปี 
การศึกษา 2563 
RPC-5.1-7-05 รายงานการประชุม
คณะกรรมการระบบประกันคุณภาพ 
QA ครั้งที่ 1 
/2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน2563  
RPC-5.1-7-06 เอกสารการเข้าร่วม
โครงการ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA 
-อบรมหลักสูตรเรื่อง Outcome-Based 
Education (OBE) และวิธีการเขียนผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO Writing) 
ส าหรับอาจารย์ผุ้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน 
-อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-
QA for Programme Assessment 
Version 4.0 
RPC-5.2-1-01 ค าสั่งผู้ด าเนินการตาม
เกณฑ์ AUN QA 
RPC 5.2-1-02 คู่มือตามเกณฑ์ AUN-
QA for Programme Assessment 
Version 4.0 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

จัดการเรียนการสอนตลอดจนการประเมินผลการ
เรียนของแต่ละสาขาวิชาในรอบปีการศึกษา 
       4.6 งานวิจัยสนับสนุนและติดตาม และส่งเสริม
สนับสนุนด้านการวิจัยของแต่ละหลักสูตร 
       4.7 งานบริการวิชาการสนับสนุนและติดตาม
การด าเนินงานด้านการบริการวิชาการของแต่ละ
สาขาวิชา 
       4.8 งานประกันคุณภาพการศึกษา สนับสนุน
การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ AUN QA โดยการติดต่อประสานงาน
เกี่ยวกับการให้ความรู้ความเข้าใจในตัวคู่มือคู่มือตาม
เกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment 
Version 4.0 ดังนี้ 
       - ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA  ใน
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 และโครงการอบรม
หลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) 
และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO 
Writing) ส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 และ
คัดเลือกตัวแทนอาจารย์เพ่ือเข้าร่วมโครงการอบรมผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN-QA for Programme Assessment 
Version 4.0 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2564 ใน
การพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ 
AUN QA ระดับหลักสูตรและสามารถพัฒนาตนเอง
ให้ เป็นผู้ประเมินในปีถัดไป และติดตามผลการ
ด าเนินงานเพ่ือให้สาขาวิชาได้รายงานผลตามเกณฑ์
การประเมินระดับหลักสูตร 
       5. หัวหน้าสาขาวิชารายงานผลการด าเนินงาน
ของสาขาวิชาแก่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตามล าดับ 

RPC 5.2-1-03 ประกาศ  มทร.ศรีวิชัย  
กระบวนการขั้นตอนการเปิด- ปิด
หลักสูตรการเรียนการสอน พ.ศ. 2551 
RPC-5.2-1-04 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติ
หน้าที่สายสนับสนุนวิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC -5.2-1-05 เอกสารแนวทางการ
ประเมินตัวบ่งชี้ ที่ 1.1  
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

           ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยได้มีการ
ทบทวนบทบาทหน้าที่การท างานของงานต่าง ๆ  ของ
ฝ่ายวิชาการและวิจัยประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมี
ทบทวนบทบาทหน้าที่การท างานของสายสนับสนุน
เพ่ือรองรับการบริหารจัดการของหลักสูตรให้มีความ
คล่องตัวมากยิ่งข้ึนโดยให้สนับสนุนและติดตามงานใน
ส่วนที่ตนเองรับผิดชอบพร้อมได้แต่งตั้งค าสั่งการ
ปฏิบัติหน้าที่การบริหารงานของวิทยาลัย และ
มอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาก ากับติดตามการ
ด า เนินการเกี่ ยวกับการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรโดยการประสานงานกับงานประกันคุณภาพ 
งานทะเบียนงานหลักสูตรและงานการเรียนการสอน
ของวิทยาลัย และให้รายงานผลการด าเนินงานใน
ระดับหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่วิทยาลัยก าหนด 
         ง านประกันคุณภาพวิทยาลั ย รั ตภู มิ ไ ด้
ประสานงานกับหลักสูตรเพ่ือด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้หลักสูตรเกิดความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระบบและ
กลไกการท างานด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้
หลักสูตรแต่ละสาขาวิชาโดยการท าความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานในปีการศึกษา    2563 พร้อม
จั ดท าปฏิทิ น เ พ่ือ ให้ อาจารย์ประจ าหลั กสู ตร
ด าเนินการรายงานผลมายังงานประกันคุณภาพของ
วิทยาลัยเพื่อรายงานผลต่อไป  

 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุก
ภาคการศึกษามีคณะกรรมการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา 

RPC-5.1-7-05 รายงานการประชุม
คณะกรรมการระบบประกันคุณภาพ 
QA ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน   
 2563 
RPC-5.2-1-04 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติ
หน้าที่สายสนับสนุนวิทยาลัยรัตภูมิ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

       วิทยาลัยฯแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบโดยมีการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรเพ่ือท าหน้าที่สนับสนุน
หลักสูตรให้ด า เนินการตามระบบการบริ หาร
หลักสูตร และแต่งตั้งงานประกันคุณภาพ เพ่ือท า
หน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรโดยการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษาพร้อมปฏิทินการด าเนินการด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
ด า เนินการและรายงานผลการติดตามร่วมกับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้ในการด าเนินงาน
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (มาตรฐาน 
TQF) และตามเกณฑ์ AUN QA รอบ 12 เดือน   

RPC-5.1-7-11 เล่มรายงานประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร 
-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร 
-สาขาวิชาการบัญชี 
 
 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
      วิทยาลั ย ได้ รั บ เ งินจั ดสรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2563 และ 2564 
จากแหล่งรายได้หลัก 2 แหล่ง คือ งบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ทั้งนี้มีการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร
ของวิทยาลัย เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการโดยการ
จัดสรรทรัพยากรในการด าเนินการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร โดยเตรียมความพร้อมของทรัพยากร 
ดังนี้  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์และสถานที่
ฝึกปฏิบัติงานให้มีความครอบคลุมตามเนื้อหาของ
หลักสูตร นอกจากนั้นวิทยาลัยได้จัดเตรียมห้องสมุด
ที่มีหนังสือ วารสาร ต าราประกอบการเรียนการสอน
ที่เพียงพอ  มีระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึ ง

RPC 5.2-3-01 แผนการปฏิบัติงาน
งบประมาณ 2563 
RPC 5.2-3-02 แผนการปฏิบัติงาน
งบประมาณ 2564 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

แหล่งเรียนรู้ของผู้ เรียนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของ
วิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมไป
ถึงการการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการเรียน
การสอนแต่ละหลักสูตรของวิทยาลัยอย่างเหมาะสม
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
      ในปีการศึกษาการ 2563 เมื่อระดับหลักสูตร
และระดับคณะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
ปีที่ผ่านมาแล้วเสร็จ งานประกันคุณภาพการศึกษาได้
น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ เ ข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารเพ่ือโปรดทราบ พร้อมกับน า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563 ตาม
ผลการประเมินจากคณะกรรมการทั้งระดับหลักสูตร
และระดับคณะเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารและ
ประจ าวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเห็นชอบโดยมีมติที่
ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาพัฒนาโดยมีประเด็น
ที่ต้องปับปรุงเร่งด่วนแต่เนื่องจากในปีการศึกษา 
2563 ระดับหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงการรายงาน
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN QA  ซึ่งมี
เกณฑ์การวัดผลใหม่ 

RPC-5.2-4-01 แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562   
-ระดับหลักสูตร 
-ระดับคณะ 
RPC-1.6-1-05 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยรัตภูมิ 
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2563  
 

 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
       วิทยาลั ยฯ ได้น าผลการด า เนินงานในปี
การศึกษา 2562 เพ่ือมาวิเคราะห์ก าหนดแนวทาง
พัฒนาการด าเนินงานคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง 
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ดังนี้ 
   1. ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตรและฝ่าย/

RPC-5.2-4-01 แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562   
-ระดับหลักสูตร 
-ระดับคณะ 
RPC-1.6-1-05 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
RPC -5.1-7-11 เล่มรายงานประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

งานด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ 
   2.  น าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษาเสนอคณะกรรมการประจ าเพ่ือพิจารณา
อนุมัติและเสนอแนะแนวทางการการพัฒนาหลักสูตร 
เช่น การพัฒนาคุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้มีคุณวุฒิที่สู งขึ้นและมีต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่องพร้อมกับสนับสนุนให้อาจารย์
ได้ท าวิจัยและมีการตี พิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ เพ่ิมทักษะการด้านภาษาให้กับนักศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีทักษะการฝึกปฏิบัติ
เ พ่ิ ม เ ติ ม ใ น ร า ย วิ ช า  แ ต่ ใ น ปี  2563 มี ก ำ ร
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับหลักสูตร ตำม เกณฑ์ AUN QA 
   3. มีการติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผล
มายังวิทยาลัย 9 เดือน 12 เดือน 
   4. มีการน าผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวทางการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
ผลการบริหารจัดการหลักสูตร โดยรวมในการ
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ โดยประเมินผล ผ่ำน/ไม่ผ่ำน ซึ่งไม่น ามา
ค านวณในตัวบ่งชี้ระดับคณะ และผลการด าเนินงาน
ในระดับหลักสูตรซึ่งเป็นผลคะแนนปีแรกของการ
ด าเนินการเกณฑ์ AUN QA จึงไม่สามารถเทียบกับปี
ที่ผ่านมาได้ 
ผลกำรประเมินเฉลี่ยระดับหลักสูตร 
       หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2563 

1.สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

      ผ่าน 

2. สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร 

      ผ่าน 

-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร 
-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
-สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 
RPC-5.2-2-01 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยรัตภูมิ 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

(ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

3. สาขาวิชาการบัญชี 
ต่อเนื่อง 

      ผ่าน 

 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
             วิทยาลัยฯมีการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและประเมิน
หลักสูตรตามแผนด าเนินงานที่ก าหนด โดยมีการ
ติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะเพ่ือหาแนว
ทางการพัฒนาและมีประเมินผลตามระบบประกัน
คุณภาพภายในหลักสูตร ตามองค์ประกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐานและการด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรด้วยระบบ
การติดตามของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  ตามกรอบ
ระยะเวลาทั้ง 3 หลักสูตร ครบถ้วน 

RPC-5.2-6-01 เล่มรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2563   
3 หลักสูตรวิชา ได้แก่ 
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร 
-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
-สาขาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 
6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3 ,4,5และ 6) 
5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 : ร้อยละตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีบรรลุเป้ำหมำย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์

กำรคิดรอบปี : ปีกาศึกษา  2563 (ปีประเมิน) 

ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางธมลชนก คงขวัญ) 
  2. นางสาวพณิตา  คชกูล  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    

      แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็น
แผนที่จัดท าขึ้นหลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการและผู้รับผิดชอบ ซึ่งภายใต้แผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.
2561-2565) และระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดของแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 5 ด้าน 35 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
แต่วิทยาลัยด าเนินการ 32 ตัวชี้วัด 
  - 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 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อไป 

ตำรำงท่ี 5.3-1 จ ำนวนตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีบรรลุเป้ำหมำย 

ผลกำรค ำนวณ 
 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลรวมจำกคณะ 
จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย 24 
จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าทั้งหมด 32 
ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 75 
 

 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

โดยการแปลงค่าร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
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 ค่าร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย  ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป 

สูตรกำรค ำนวณ : 
1. ค ำนวณค่ำร้อยละตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีบรรลุเป้ำหมำย 
 
 
 

2. แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
คะแนนที่ได้  =  

 

แทนค่ำ 
1. จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติงานประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย   24 

2. จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติงานประจ าทั้งหมด 32 

3. ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 75 

4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้  ( (3) / 70) 5 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ำกับ 5.00 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75         5.00  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

 
เอกสำรหลักฐำน : 

หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC -1.7-01 สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยรัตภูมิ ( รอบ 12 เดือน : 1 
ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ) 

จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย  x 100 
              จ านวนตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าทั้งหมด 

                 ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย  
ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5  



  

วิทยำลัยรัตภูมิ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
    

 105 
 

บทที่ 3 กำรสรุปผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

3.1 วิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีกำรศึกษำ 2563 
ตำรำงท่ี 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายตัวบ่งชี้ ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนกำร

ประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค านวณ        ผ่าน  -        ผ่าน        ผ่าน 

- 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ค านวณ    ร้อยละ 25 6*100 ร้อยละ 22.22 2.77 คะแนน 

27 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ค านวณ    ร้อยละ 40 10*100 ร้อยละ 37.00 3.08 คะแนน 

27 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

ค านวณ   ร้อยละ -85 5.49 – 20*100 ร้อยละ -72.60 5.00 คะแนน 

20 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ       6 ข้อ  6 ข้อ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ       6 ข้อ  6 ข้อ 
 

5.00 คะแนน 

ค านวณ    ร้อยละ 15 3*100 ร้อยละ 100 5.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

3 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ค านวณ    ร้อยละ 15 21*100 ร้อยละ 63.64 5.00 คะแนน 

33 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

6 ข้อ         6 ข้อ  6 ข้อ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ค านวณ กลุ่มวิทย์ 60000 
 

กลุ่มวิทย์ 
19,629/คน 

1.64 คะแนน 1.64 คะแนน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ค านวณ กลุ่มวิทย์ ร้อยละ 
30 
 

วิทย์(ร้อยละ
28.48*5/30) 

4.57 คะแนน 4.57 คะแนน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จ านวนผลงานวจิัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น   

ค านวณ เพ่ิมข้ึนจ านวน 2 
ชิ้น 

เพ่ิมข้ึนจ านวน  
3 ชิ้น *5 

  5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 

3 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ    6 ข้อ  5 ข้อ 4.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ร้อยละผลงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียน
การสอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน 

ค านวณ ร้อยละ 20 100*5 ร้อยละ 100 5.00 คะแนน 

15 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7 ข้อ     6 ข้อ  6 ข้อ 5.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการ
กับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน 

ค านวณ ร้อยละ 20 1*100 ร้อยละ 20 5.00 คะแนน 

5 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ  7 ข้อ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5 ข้อ 6 ข้อ  6 ข้อ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุ
เป้าหมาย 

ค านวณ ร้อยละ70 24*100 ร้อยละ 75 5.00 คะแนน 

32 

เฉลี่ยรวม 18 ตัวบ่งชี้    4.50 คะแนน 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ  จ าแนกรายมาตรฐาน ระดับคณะ 

มำตรฐำน 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

ตัว
บ่งชี้ 

I P O 
คะแน
นเฉลี่ย 

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

1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 7 3.61 5.00 5.00 4.41 การด าเนินงานระดับดี 

2 ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 

4 1.64 5.00 4.78 4.05 
การด าเนินงานระดับดี 

3 ด้านการบริการวิชาการ 2 - 4.00 5.00 4.50 การด าเนินงานระดับดี 

4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

2 - 5.00 5.00 5.00 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 ด้านการบริหารจัดการ 3 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ย  5 มาตรฐาน 18 3.13 4.86 5.00 4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

ผลกำรประเมิน 

  กำร 
ด ำเนิน
งำน

พอใช้ 

กำร
ด ำเนินงำน

ดีมำก 

กำร
ด ำเนินงำน

ดีมำก 
  

  
 
3.2 กำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ 
 

มำตรฐำนที1่: ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน 
จุดเด่น 

- 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1) ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ 

 
 
มำตรฐำนที ่2: ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
จุดเด่น 

1) อาจารย์ได้ท าผลงานวิชาการในระดับที่สูงเพ่ิมากขึ้น 
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จุดที่ควรพัฒนำ 
1) ควรหางบประมาณภายนอกเพ่ิมมากขึ้น 
 

มำตรฐำนที ่3: ด้านการบริการวิชาการ 
จุดเด่น 
           - 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1) ควรน าผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนมาพัฒนาแผนด าเนินการในปีต่อไป 
           
มำตรฐำนที ่4 : ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
จุดเด่น 
         – 

 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1) ควรวางแผนการท างานและติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
 

มำตรฐำนที ่5: ด้านการบริหารจัดการ 
จุดเด่น 
            - 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 

      - 
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ภำคผนวก 

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 ำดั
บ 

ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐำน 
ผลกำรด ำเนินงำน 

1 

 

จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 8 

2  -ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5 

3  -ระดับปริญญาตรี 3 

4  -ระดับปริญญาโท - 

5 

 

จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 298 

6  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 127 

7  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 126 

8  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - 

9 

จ ำ
นว

นห
ลัก

สูต
ร จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 27 

10  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 1 

11  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 20 
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12  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 6 

13 
จ ำ

นว
นนั

กศึ
กษ

ำ 
 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 17 

14  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 1 

15  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 12 

16  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 4 

17 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 10 

18  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา่ 0 

19  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 8 

20  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 

21 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 0 

22  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

23  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 

24 
-จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 
 

0 
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25 

จ ำ
นว

น
นว

ัตก
รร

ม
หร

ือง
ำน

สร
้ำง

สร
รค

์
ขอ

งผ
ู้เรีย

น จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 3 

26 จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนทั้งหมด 3 

 

จ ำ
นว

นผู้
สอ

นท
ี่

เข
้ำส

อบ
สม

รร
ถน

ะด
้ำน

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ จ านวนผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด                  21    

 จ านวนผู้สอนที่เข้าสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษทั้งหมด 33 

25 

จ ำ
นว

นเ
งิน

สน
ับส

นุน
งำ

นว
ิจัย

  จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน 530,000 

26  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 530,000 

27  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

28 

 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน 480,000 

29  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 480,000 

30  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

31 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 27 

32  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27 

33  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

34 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ลำศึกษำต่อ 0 
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35  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 

36  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

37 
จ ำ

นว
นผ

ลง
ำน

ทำ
งว

ิชำ
กำ

รข
อง

อำ
จำ

รย
์ปร

ะจ
 ำแ

ละ
นัก

วิจ
ัย 

จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย  

38 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

7 

39  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 

40  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

41 

 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

4 

42  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 

43  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

44 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 1 
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45  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 

46  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

47 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1 

48  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 

49  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

50 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
-ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
-ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

3 
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-ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
-ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

51  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 

52  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

53 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
online 

- 

54  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

55  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

56 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

57  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

58  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

59 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

60  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
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61  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

62 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

63  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

64  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

65 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ - 

66  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

67  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

 

จ ำ
นว

นผ
ลง

ำน
วิจ

ัยส
ิ่งป

ระ
ดิษ

ฐ์ 
นว

ัตก
รร

มแ
ละ

งำ
นส

ร้ำ
งส

รร
ค์ท

ี่
น ำ

ไป
ใช

้ปร
ะโ

ยช
น์ 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบัน - 

 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในปีที่ผ่านมา 
 
 
  

 

 

จ ำ
นว

น
ผล

งำ
น

บร
ิกำ

ร
วิช

ำก
ำร

ที่
บูร

ณ
ำ

กำ
รก

ับ
กำ

รเร
ียน

กำ
รส

อน
แล

ะพ
ันธ

กิจ
อื่น

อย
่ำง

น้อ
ย 

1 
ด้ำ

น 

จ านวนผลงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน  
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จ านวนผลงานบริการวิชาการท้ังหมด  

 

ผล
งำ

นท
 ำนุ

บ ำ
รุง

ศิล
ปว

ัฒ
นธ

รร
มท

ี่
บูร

ณ
ำก

ำร
กับ

กำ
รเร

ียน
กำ

รส
อน

แล
ะ

พัน
ธก

ิจอื่
นอี

กอ
ย่ำ

งน
้อย

 1
 ด

ำ้น
 จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 

ด้าน   
 

 
จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด  

 

ตัว
ชี้ว

ดัต
ำม

แผ
นป

ฏิบ
ตัิ

งำ
นป

ระ
จ ำ

ปีบ
รร

ลุ
เป

้ำห
มำ

ย 

จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย  

 
จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าทั้งหมด  
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ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับผลงำนทำงวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย  (เชื่อมโยงกับเกณฑ์ในระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2) 
ตำรำงท่ี 4.2-1 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ปีปฏิทิน  
(ค่ำน้ ำหนัก 0.20) 
 

ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวิชำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ 
แม้ว่ำบทควำมวิจัยนั้นจะได้รับกำรตีพิมพ์

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร หลำยครั้งก็
ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
1 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการจัดการขายกับ

การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา 
พัชรินทร์ บุญนุ่น, ณัฐิรงค์ กฤตานนท์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้ง

ที่ 9 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  

 

2 ปัจจัยที่มีผลต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เลือกท่องเที่ยวและ
เลือกใช้บริการที่พักของสถานประกอบการหมู่เกาะ
ตะรุเตา 

ณัฐิรงค์ กฤตานนท์, ธมลชนก คงขวัญ การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้ง
ที่ 9 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

 

3 ผลกระทบของทักษะการบัญชีการควบคุมภายในที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุของ
สถานศึกษาในจังหวัดสงขลา 

ศุภสุตา  ตันชะโร, ฐิติมา  จุลจินดา การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้ง
ที่ 9 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

 

4 ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในด้านรายรับ – 
รายจ่ายกับผลการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนใน 
อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  

เพ็ญนภา  เชาวนา, ฐิติมา  จลุจินดา การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้ง
ที่ 9 วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
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ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวิชำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ 
แม้ว่ำบทควำมวิจัยนั้นจะได้รับกำรตีพิมพ์

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร หลำยครั้งก็
ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

5 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านควนรู อ าเภอ
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

อ ามรรัตน์ คงกะโชติ, พัชรินทร์ บุญนุ่น การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่ 30 ประจ าปี 2563 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 

 

 
ตำรำงท่ี 4.2-2 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร ปีปฏิทิน (ค่ำน้ ำหนัก 0.40) 

ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวิชำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ 
แม้ว่ำบทควำมวิจัยนั้นจะได้รับกำรตีพิมพ์

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร หลำยครั้งก็
ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
     

บทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
     
บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรที่ไม่อยู่ในประกำศของ ก.พ.อ.แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันเพื่ออนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำร
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 
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ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวิชำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ 
แม้ว่ำบทควำมวิจัยนั้นจะได้รับกำรตีพิมพ์

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร หลำยครั้งก็
ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

บทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรที่ไม่อยู่ในประกำศของ ก.พ.อ.แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันเพื่ออนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 
     
ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก
ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

1 ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันกรดไขมันอิสระต่ าโดย
ใช้ใบกวน 2 รูปแบบร่วมกัน 

สุห์ดี นิเซ็ง เลขที่อนุสิทธิบัตร 16240                              
วันออกอนุสิทธิบัตร 1 พฤษภาคม 2563 

 

2 ระบบผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอ
สเทอริฟิเคชันแบบวิวิธพันธุ์ประเภทอัลคาไลน์เอิร์
ทบนเซรามิกริงค์ความพรุนสูง 

ผศ.อาริษา โสภาจารย์ เลขที่อนุสิทธิบัตร 16443                               
วันออกอนุสิทธิบัตร 22 มิถุนายน 2563 
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ตำรำงท่ี 4.2-3 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปีปฏิทิน   
(ค่ำน้ ำหนัก 0.60) 

ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวิชำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ 
แม้ว่ำบทควำมวิจัยนั้นจะได้รับกำรตีพิมพ์

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร หลำยครั้งก็
ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
1 เครื่องลดกรดไขมันอิสระในน้ ามันปาล์มดิบหีบรวม

โดยใช้คลื่นไมโครเวฟและท่อผสมแบบสถิต 
สุห์ดี นิเซ็ง วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ ฉบับที่ 3 ปีที่ 15, หน้า 1-6, กันยายน - 
ธันวาคม, 2563 

 

บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
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ตำรำงท่ี 4.2-4 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ปีปฏิทิน  
(ค่ำน้ ำหนัก 0.80) 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร  (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวิชำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ 
แม้ว่ำบทควำมวิจัยนั้นจะได้รับกำรตีพิมพ์

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร หลำยครั้งก็
ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันเพื่ออนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบ
เป็นกำรทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 
     
บทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันเพื่ออนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็น
กำรทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 
     
บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1 แอปพลิเคชันส่งเสริมการออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ
ผ่านสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์  

น้ าเพ็ญ  พรหมประสิทธิ์ วารสารวิชาการ SPU ศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 เดือน 
มกราคม - ธันวาคม 2563 

 

     
2 การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ

สร้างมุลค่าเพ่ิมของชุมชุนย่านฉื่อฉาง อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา กรณีศึกษา: ช่วงเทศกาลกินเจ 

พัชรินทร์  บุญนุ่น, ลัดดา  ทองตั้ง, วัน
ดี  นวนสร้อย 

วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน 
พฤษภาคม – สิงหาคม ปี 2563 หน้า 135- 147 

 

บทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลTCI กลุ่มที่ ๒ 
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ตำรำงท่ี 4.2-5 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ และได้รับกำรรับรองในรูปแบบอ่ืน ๆ      
 ปีปฏิทิน (ค่ำน้ ำหนัก 1.00) 

ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวิชำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ 
แม้ว่ำบทควำมวิจัยนั้นจะได้รับกำรตีพิมพ์

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร หลำยครั้งก็
ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 

1 INTERNAL COMMUNICATIONS MANAGEMENT: 
A CASE STUDY OF KRUNG THAI BANK PUBLIC 
COMPANY LIMITED HEAD OFFICE AND 
BRANCHES IN THREE SOUTHERN BORDER 
PROVINCES OF THAILAND 

พรธิกาญจน์  พรหมเพชร Humanities, Arts and Social Sciences 
Studies (HASSS) Volume 20, Number 2 
(May-August), 2020 Published: 2020-05-18 

 

2 Biodegradable plates made of pineapple leaf 
pulp with biocoatings to improve water 
resistance 

Jutarut Iewkittayakorn, Piyaporn 
Khunthongkaew, Yutthawee 
Wongnoipha, Kaewta Kaewtatip, 
Panumas Suybangdum, Arrisa 
Sopajarn 

Journal of Materials Research and 
Technology (jmr&t) Published: 2020-03-23 

 

3 Response surface optimization of biodiesel 
synthesis over a novel biochar-based 
heterogeneous catalyst from cultivated 
(Musasapientum) banana peels 

Jakkrapong Jitjamnong, 
Chachchaya Thunyaratchatanon, 
Apanee Luengnaruemitchai, 
Napaphat Kongrit, Naparat 

Biomass Conversion and Biorefinery. 
Published online: 21 March 2020 
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ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวิชำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ 
แม้ว่ำบทควำมวิจัยนั้นจะได้รับกำรตีพิมพ์

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร หลำยครั้งก็
ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

Kasetsomboon, Arrisa Sopajarn, 
Narinphop Chuaykarn, Nonlapan 
Khantikulanon. 

บทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 
     
ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร    
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก

ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม หน่วยงานที่ว่าจ้าง หลักฐาน 
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ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวิชำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ 
แม้ว่ำบทควำมวิจัยนั้นจะได้รับกำรตีพิมพ์

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร หลำยครั้งก็
ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

/ตาราง
ประกอบ 

ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน 
ล าดับที ่ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ

ได้รับการจดทะเบียน 
ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก

ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
 



 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self - Assessment Report : SAR) 

 

 SAR) 

วิทยาลัยรัตภูมิ 

   เบอร์โทรศัพท์ 074-584241-4        http://rattaphum.rmutsv.ac.th 

( 1 กรกฎาคม 2563 – 31 มิถุนายน  2564) 


