
 

 

 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
Internal Quality Audit: IQA 

ปีการศึกษา 255๘ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
วิทยาลัยรัตภูมิ มีการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นไปตามกระบวนการในการบริหาร

จัดการทางด้านการเรียนการสอน ซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 – วันที่ 31 กรกฎาคม 
2559 จ านวน 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 
3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
และองค์ประกอบ Srivijaya ได้แก่ กิจกรรม 5 ส อัตลักษณ์ของมทร.ศรีวิชัย  คุณภาพหน่วยงานสนับสนุน และ
สถานศึกษา 3D 

ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบของวิทยาลัยรัตภูมิ พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพดี มีค่า
คะแนนเฉลี่ยที่ 3.54 โดยด้านปัจจัยน าเข้า (Input) อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 2.62 ด้าน
กระบวนการ (Process) อยู่ในระดับคุณภาพดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.43 และด้านผลผลิต (Output) อยู่ในระดับ
คุณภาพต้องปรับปรุง มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 2.29 โดยมีค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต  ผลการประเมิน ๓.๓๙ ระดับดี 
   ในปีการศึกษา 255๘ วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมเฉลี่ย 3.39 อาจารย์
ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 14.63 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ร้อยละ 14 .63  จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ร้อยละ -66.04 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ด าเนินการที่ 6 ข้อ  5 คะแนน และกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีด าเนินการ ๕ ข้อ ๔ คะแนน 
 

สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  
1. ควรหาแนวทางแก้ไขเรื่องการรับนักศึกษาให้เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2. ควรจัดท าแผนในการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3. ควรก าหนดแนวทางการประเมินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนานักศึกษา 

 
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย  ผลการประเมิน 2.91 ระดับพอใช้   
            ในปีการศึกษา 255๘ วิทยาลัยรัตภูมิ มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยด าเนินการได้ 6 
ข้อ 5 คะแนน มีเงินสนับสนุนงานวิจัย  29,064.87 บาทต่อคน  2.42 คะแนน  และ ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ร้อยละ 7.80   1.30 คะแนน 
 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  

1. ควรมีการวางแผนขอทุนวิจัยภายนอกและส่งเสริมให้บุคลากรของบประมาณในการท าวิจัย 
2. ควรส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ 
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ  ผลการประเมิน  ๔.00 ระดับดี 
    ในปีการศึกษา 255๘  วิทยาลัยรัตภูมิ    มีการบริการวิชาการแก่สังคมด าเนินการได้ 5  ข้อ    
๔  คะแนน 
 

สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  
1. ควรสร้างระบบและกลไกในการก ากับติดตาม เพื่อประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่

ละฝ่าย/งาน ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. ควรสร้างระบบและกลไกในการก ากับการประเมินความส าเร็จของโครงการ 
3. ควรร่วมกันทบทวนหลักคิดในการท างานตามคุณค่าแท้ของกระบวนการ P-D-C-A และก าหนดระบบ

และกลไกในการก ากับติดตาม ที่มุ่งการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการสร้างงานคุณภาพ 
 
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลการประเมิน   ๔.00 ระดับดี 
  ในปีการศึกษา 255๘  วิทยาลัยรัตภูมิ มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมด าเนินการได้ ๕ ข้อ   
๔ คะแนน 
 

สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
1. ควรทบทวนการก าหนดเป้าหมายการประกันคุณภาพศึกษาภายในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

อย่างมีส่วนร่วม 
2. ควรก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมลงสู่ระดับอาจารย์ และ

สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนบูรณาการการเรียนการสอนกับท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือน าไปสู่การประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรร่วมด้วย  
 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ  ผลการประเมิน 4.50  ระดับดี 
   ในปีการศึกษา 255๘วิทยาลัยรัตภูมิ มีการบริหารของคณะเพ่ือก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะด าเนินการได้  7 ข้อ 5 คะแนน และระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ด าเนินการได้ 4 ข้อ  3 คะแนน 
 

สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
1. การก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี ควรเป็นตัวบ่งชี้และก าหนดเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างระบบความส าเร็จของส่วนงานย่อยให้
เกื้อหนุนความส าเร็จในระดับมหาวิทยาลัย 

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของวิทยาลัย ความเสี่ยงบางเรื่องเป็นปัญหาของการท างานประจ าซึ่งแก้ไขได้
ด้วยการควบคุมภายใน  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ควรเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ และเน้นจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 

3. การจัดการความรู้ ควรด าเนินการเป็นไปตามหลักการการจัดการความรู้ทั้งหมด 
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องค์ประกอบที ่Srivijaya ๑ กิจกรรม ๕ ส+ ผลการประเมิน ๕.๐๐ ระดับดีมาก 
       ในปีการศึกษา 255๘  วิทยาลัยรัตภูมิ มีการกิจกรรม 5 ส+ด าเนินการได้ 5 ข้อ ๕ คะแนน 

องค์ประกอบที ่Srivijaya ๒ อัตลักษณ์ของ มทร.ศรีวิชัย  ผลการประเมิน 4.75 ระดับดีมาก 
               ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัย มีระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้
เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on)  ด าเนินการได้ 5 ข้อ  ๕ คะแนน มีกระบวนการนัดการเรียนการสอน ใช้ทักษะที่
มีเทคโนโลยีเป็น (Technology Based Education- Training)  ด าเนินการได้ 5 ข้อ 5 คะแนน มีระบบและกลไกการ
สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ ( Professional Oriented ) ให้กับนักศึกษา ด าเนินการได้ 5 ข้อ  5 คะแนน งานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพ่ือท้องถิ่น ด าเนินการได้ ร้อยละ 30.00 คิดเป็น 5 คะแนน 
การสืบสานโครงการพระราชด าริ ด าเนินการได้ 4 ข้อ 4 คะแนน  

องค์ประกอบที ่Srivijaya 3 คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนผลการประเมิน 5.00 ระดับดีมาก 
               ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัย มีระบบกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงาน  ด าเนินการได้ 5 ข้อ  ๕ 
คะแนน มีระดับความส าเร็จในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการ  ด าเนินการได้ 5 ข้อ 5 คะแนน 
มีร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 100  5 คะแนน 

องค์ประกอบที ่Srivijaya ๔ สถานศึกษา 3 ดี (๓D) 5.00 ระดับดีมาก 

                ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัย มีการบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี ด าเนินการได้ 5 ข้อ 5 
คะแนน มีผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ท้ัง 3 ด้าน ด าเนินการได้ 3 ด้าน 5 คะแนน 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 

1. ควรร่วมกันทบทวนหลักคิดในการท างานตามคุณค่าแท้ของหลักการ 5 ส 
  2. ควรทบทวนเพ่ือออกแบบการก ากับติดตามการด าเนินงาน 5 ส ในระดับบุคคล ระดับพ้ืนที่ ระดับงาน/
ฝ่าย ระดับวิทยาลัย เพ่ือสร้างความส าเร็จที่สม่ าเสมอ ต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ Srivijaya เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการ ควรเลือก
งานที่มีนัยส าคัญต่อความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินงานเกื้อหนุนสู่ความส าเร็จที่มีความหมาย
ของวิทยาลัย 

4. ควรยกระดับคุณภาพของเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ Srivijaya ในองค์ประกอบ/   
ตัวบ่งชี้ที่วิทยาลัยสามารถท างานในระดับคุณภาพ 5 คะแนน ได้ต่อเนื่อง 
 

แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 3 – 5 ข้อ  
1. การรับนักศึกษาให้เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการท าวิจัย ตั้งแต่การเสนอของบประมาณตลอดจนการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย 
3. ควรจัดท าแผนในการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์ 
4. ทบทวนหลักคิดในการท างานตามคุณค่าแท้ของกระบวนการ P-D-C-A และก าหนดระบบและกลไกในการ
ก ากับติดตาม ที่มุ่งการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการสร้างงานคุณภาพ 



 

 

 

 

4 
 

บทน ำ 
 
   ประวัติความเป็นมาของคณะหรือวิทยาลัย (โดยสังเขป) 
   
  วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4  
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมาตรา 17 (2) (6) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และครั้งที่ 6/2551 เมื่ อวันที่ 
27 มิถุนายน 2551 จึงออกประกาศให้จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย เมื่อ วันที่  
25 กรกฎาคม 2551 โดยมีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชา คือ  1. สาขาอุตสาหกรรม 2. สาขาบริหารธุรกิจ และ   3. 
สาขาศึกษาท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

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

 

             ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

               ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต                                                                         3.39 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม  3.50 

คะแนน 

ผลรวมของค่าคะแนน
ประเมินของทุกหลักสูตร 6.54 

3.27 3.27 พอใช้ จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดที่
คณะรับผิดชอบ 2 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 2.43 

คะแนน 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 

X100 14.63 1.83 ต้องปรับปรุง จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ
ทั้งหมด 20.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

2.50 
คะแนน 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่
มีต าแหน่งทางวิชาการ 3 

X100 14.63 1.22 
 

ต้องปรับปรุง จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ
ทั้งหมด 20.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

5 คะแนน 

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

 
 
139.22 

X100 -66.04 5 

 
 
 
 

ดีมาก สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็ม
เวลาต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

20.5 



 

 

 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

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

 

             ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

               ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ.........6.......ข้อ 

5 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ..........5......ข้อ 

4 
ดี 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 2.26 ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

6 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ.........6.......ข้อ 

5 
 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 2.00 

คะแนน 

จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยฯ จากภายในและ
ภายนอก 

595,830.00      
29,064.88  

 
2.42 

 
ต้องปรับปรุง 

จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยั 

20.5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 1.67 

คะแนน 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 

1.6 
X100 7.80 1.30 

 
ต้องปรับปรุง 

จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยัทั้งหมด 20.5 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 4 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 
 

6 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ........5........ข้อ 

4 
 
ดี 



 

 

 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

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

 

             ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

               ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

7 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ.......5.........ข้อ 

4 
ดี 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.50 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะ
เพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ 

7 ข้อ 

มีผลการด าเนินการ..........7......ข้อ 
 

5 

 
 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

5 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ..........5......ข้อ 

4 
พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ สกอ. 3.54 พอใช้ 
องค์ประกอบที่ Srivijaya 1 กิจกรรม 5ส 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 1.1 การมีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรม 5ส ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

5 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ........5........ข้อ 

5 
 

ดีมาก 

องค์ประกอบที่ Srivijaya 2 อัตลักษณ์ของ มทร.ศรีวิชัย 4.80 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.1 ระบบกลไก
พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลให้เป็นบัณฑิตนัก

5 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ........5........ข้อ 

5 
 
 

ดีมาก 



 

 

 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

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

 

             ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

               ตัวหาร 

ปฏิบัติ (Hands-on) 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.2 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ใช้ทักษะที่มี
เทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology 
Based Education-Training) 

5 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ.........5.......ข้อ 

5 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.3 มีระบบและ
กลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ 
(Professional Oriented) ให้กับ
นักศึกษา 

5 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ........5........ข้อ 

5 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.4 งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญา
ท้องถิ่นหรือเพ่ือท้องถิ่น 

ร้อยละ 
16.67 

ผลรวมของโครงการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์บนพื้นฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหรือเพือ่ท้องถิ่น 

3  

X100 

42.85 

5 

 
ดีมาก 

จ านวนโครงการวิจัยทั้งหมด 7 

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.5 การสืบสาน
โครงการพระราชด าริ   

5 ข้อ มีผลการด าเนินการ..........4......ข้อ 4 
ดี 

องค์ประกอบที่ Srivijaya 3 คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.1 มีระบบและ
กลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

5 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ........5........ข้อ 

5 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.2 ระดบั
ความส าเร็จในการลดขั้นตอนและ

5 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ.......5.........ข้อ 

5 
 

ดีมาก 



 

 

 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

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

 

             ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

               ตัวหาร 

ระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการ 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.3 ร้อยละของ
ระดบัความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 

93.63 

จ านวนผู้รับบริการที่มี
ความพึงพอใจในระดับดี 
(3.51) ขึ้นไป (คน) 

 20  
 

X100 

100 

5 

 
ดีมาก 

จ านวนผู้รับบริการที่
ตอบแบบส ารวจความ
พึงพอใจทั้งหมด (คน) 

20 

องค์ประกอบที่ Srivijaya 4 สถานศึกษา 3 ดี (3D) 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 4.1 การบริหาร
จัดการสถานศึกษา 3 ดี   

5 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ........5........ข้อ 

5 
 

ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 4.2 ผลที่เกิดกับ
ผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มี
ความรู้ เจตคติท่ีดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ท้ัง 3 ด้าน   

3 ด้าน 

มีผลการด าเนินการ........3........ด้าน 

5 

 
 

ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ Srivijaya 4.91 ดีมาก 
เฉลี่ย 4.17 ดี 



 

 

 

 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
องค์ 

ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O คะแนน

เฉลี่ย 

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

1 6 2.68 4.50 3.27 3.39 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
2 3 2.42 5.00 1.30 2.91 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3 1 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 
4 1 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี 
5 2 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 

รวม 13 2.62 4.43 2.29 3.54 การด าเนินงานระดับดี 
ผลการประเมิน การด าเนินงาน

พอใช้ 
การด าเนินงานด ี การด าเนิน 

งานต้อง
ปรับปรุง 

  

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
1. ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- - 

2. ผลการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 

- - 
 
3. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
การเบิกจ่ายมีความล่าช้า   

 
4. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
อาจารย์ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างทั่วถึง  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
- ควรเพิ่มรายวิชาเขียนแบบให้กับนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
- ควรขยายเวลาในการเรียนปรับพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ 
- ควรเพิ่มท่ีนั่งในการอ่านหนังสือหรือท า

กิจกรรม 

- ควรส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาในชั้นปี
สุดท้ายเพื่อน าไปปรับปรุงหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

5. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 

- ควรเพิ่มวิชาควบคุม 
- ควรเพิ่มเวลาในการฝึกงาน 

- ควรส า รวจค ว ามคิ ด เห็ น ขอ งผู้ ส า เร็ จ
การศึ กษาเพ่ื อน าไป ใช้ ในการปรับปรุ ง
หลักสูตร 

6. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มีความกระตือรือร้น มีระเบียบวินัย  
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 

- การใช้ โปรแกรม Excel ในการจัดท า
ฐานข้อมูล 

- ทักษะการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ 

- ควรส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือ
น ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

 

ผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ค่า FTES มีค่าติดลบ แสดงถึงต้นทุนในการ

ผลิตต่อหน่วยสูง 
2. ต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิของ

อาจารย์ 
3. การประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

พัฒนานักศึกษา 

1. ควรห าแน วท างแก้ ไข เรื่ อ งก ารรั บ
นักศึกษาให้เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2. ควรจัดท าแผนในการพัฒนาต าแหน่ง
ทางวิชาการและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3. ควรก าหนดแนวทางการประเมินให้
เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ของโครงการ 

 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

 
1. ควรมีการวางแผนขอทุนวิจัยภายนอกและ

ส่งเสริมให้บุคลากรของบประมาณในการ



 

 

 

 

 
2. การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ท าวิจัย 
2. ควรส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัย

ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและ
นานาชาติ 

 
 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. โครงการบริการวิชาการของวิทยาลัยมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชม และสามารถ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
2. อาจารย์ได้ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของตน
ใน ก ารบ ริ ก าร วิ ช าก าร  ท า ให้ ได้ ส ร้ า ง เส ริ ม
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพ่ิมข้ึน 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. การประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของแต่ละฝ่าย/งาน ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีไม่ได้มีการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
2. การประเมินความส าเร็จในระดับโครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ใช้เครื่องมือและวิธีการใน
การประเมินที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ท าให้ผลการประเมินได้สารสนเทศที่ไม่
ครอบคลุมในการตอบว่าโครงการส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร 
3. จากข้อ 2 ส่งผลให้การก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุง (act) ไม่สอดคล้องกับการพัฒนา
เพ่ือขยายผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหวัง
ของโครงการ และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการ
น าวงจร P-D-C-A มาใช้ในการด าเนินงาน 

1. สร้างระบบและกลไกในการก ากับติดตาม เพ่ือ
ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละ
ฝ่าย/งาน ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. สร้างระบบและกลไกในการก ากับการประเมิน
ความส าเร็จของโครงการ 
3. ร่วมกันทบทวนหลักคิดในการท างานตามคุณค่าแท้
ของกระบวนการ P-D-C-A และก าหนดระบบและ
กลไกในการก ากับติดตาม ที่มุ่ งการส่งเสริมและ
สนับสนุนเพื่อการสร้างงานคุณภาพ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มีกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. การก าหนดเป้าหมายการประกันคุณภาพศึกษา
ภายในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมถึงระดับที่
ให้วิทยาลัยก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ อาจไม่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมายและพันธกิจของ
วิทยาลัย 
2. วิทยาลัยก าหนดความรับผิดชอบในพันธกิจด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปคณะกรรมการ
ระดับคณะ ท าให้ขาดมิติของงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน 
 

1. ทบทวนการก าหนดเป้าหมายการประกันคุณภาพ
ศึกษาภายในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่ามี
ส่วนร่วม 
 
 
 
2. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบพันธกิจด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมลงสู่ระดับอาจารย์ และ
สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนบูรณาการการเรียนการ
สอนกับท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือน าไปสู่การ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรร่วมด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

ผู้บริหารและคณะอาจารย์มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการท างานเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพงานตามพันธกิจ 

ประเมินและทบทวน
ระบบและกลไกในการ
ท างานเพ่ือให้การท างาน
มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปี (ตัวบ่งชี้ระดับแผน) ไม่สอดคล้อง
กับตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย 
 
 
2. ความเสี่ยงทีว่ิทยาลัยระบุบางประเด็นเป็นปัญหาการปฏิบัติงานที่แก้ไขได้ด้วยการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
3. การจัดการความรู้มีการด าเนินงานที่ยังไม่เป็นไปตามหลักการการจัดการความรู้
ทั้งหมด 

1. การก าหนดตัวบ่ งชี้
ข อ ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจ าปี ควรเป็นตัวบ่งชี้
แ ล ะ ก า ห น ด เก ณ ฑ์ ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
และแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือสร้าง
ระบบความส าเร็จของ
ส่วนงานย่อยให้เกื้อหนุน
คว าม ส า เร็ จ ใน ระดั บ
มหาวิทยาลัย 
2. การวิ เคราะห์ความ
เสี่ยงของวิทยาลัย ความ
เสี่ยงบางเรื่องเป็นปัญหา
ของการท างานประจ าซึ่ง
แก้ไขได้ด้วยการควบคุม
ภายใน  การวิ เคราะห์
ความเสี่ยงเพ่ือจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง ควร
เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม
เป้าประสงค์ของประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ ขอ งคณ ะ 
และเน้ นจั ดการความ
เสี่ ย งที่ เกิ ด จ ากปั จ จั ย
ภายนอก 
3 .  การจั ดการความรู้ 
ควรด าเนินการดังนี้ 
   3.1 วิเคราะห์ประเด็น



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต
บั ณ ฑิ ต แ ล ะ ก า ร วิ จั ย 
จากนั้ น วิ เค ราะห์ อ งค์
ค วาม รู้ ที่ ต้ อ งการ เพ่ื อ
ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด
ความส าเร็จตามประเด็น
ยุทธศาสตร์  
   3.2 ก าหนดประเด็น
ความรู้และกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการใช้ความรู้นั้น 
   3.3 ค้นหาบุคคลที่มี
แนวปฏิบัติที่ดีตามความรู้
นั้ น  เ พ่ื อ ส กั ด ค ว าม รู้
ออกมา 
   3.4 ค้นหาความรู้จาก
ภายนอก  แล้วน าความรู้
จากแนวปฏิบัติที่ดี (ข้อ 
3 .3 ) และความรู้ จ าก
ภายนอกมาสังเคราะห์ 
   3 .5  จัด เก็บ เป็ นทุน
ความรู้ พร้อมเผยแพร่ไป
ยังกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้
น าองค์ความรู้นั้นไปใช้ใน
การท างาน 
   3.6 ติดตามผลการน า
ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้ ข อ ง
กลุ่มเป้าหมาย 
   3 .7  ส รุ ป ผ ล ก า ร
จัดการความรู้ 

 
 
 
องค์ประกอบ Srivijaya 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีองค์ประกอบและตัวบ่ งชี้ เพ่ือการ
ด าเนินงานในเชิงพัฒนาที่สร้างความ
เข้มแข็งตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของสถาบัน/วิทยาลัย 
 

ยกระดับคุณภาพของเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
Srivijaya ในองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ที่วิทยาลัยสามารถท างานในระดับ
คุณภาพ 5 คะแนน ได้ต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 



 

 

 

 

 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 

1. การก าหนดให้มี Big cleaning day 
ทุกวันพุธ อาจไม่น าไปสู่ความส าเร็จตาม
หลักการของ 5 ส โดยเฉพาะด้านการ
สร้างนิสัย 
2. การก าหนดให้ก ากบัติดตาม โดยตรวจ 
5 ส ภายในปีละ 2 ครั้ง และรับการตรวจ
จากภายนอกปีละ 1 ครั้ง อาจไม่สร้าง
ความส าเร็จตามหลักการของ 5 ส  
 
3. วิทยาลัยเลือกงานที่มีนัยส าคัญน้อย
เพ่ือการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานบริการ 
 
 
 
4. ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบ Srivijaya ทีต่่อเนื่อง อาจ
ไม่ส่งเสริมในด้านการพัฒนาคุณภาพ
ตามหลักการ Quality is not 
destination but Journey. 

1. ร่วมกันทบทวนหลักคิดในการท างานตามคุณค่าแท้ของหลักการ 5 
ส 
  
2. ทบทวนเพ่ือออกแบบการก ากับติดตามการด าเนินงาน 5 ส ใน
ระดับบุคคล ระดับพ้ืนที่ ระดับงาน/ฝ่าย ระดับวิทยาลัย เพ่ือสร้าง
ความส าเร็จที่สม่ าเสมอ ต่อเนื่องและยั่งยืน 
3. การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ Srivijaya เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงานบริการ ควรเลือกงานที่มีนัยส าคัญต่อความส าเร็จตาม
แผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้การด าเนินงานเกื้อหนุนสู่ความส าเร็จที่มี
ความหมายของวิทยาลัย 
4. ยกระดับคุณภาพของเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
Srivijaya ในองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ที่วิทยาลัยสามารถท างานในระดับ
คุณภาพ 5 คะแนน ได้ต่อเนื่อง 
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