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บทสรุปผู้บริหาร 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
วิทยาลัยรัตภูมิ มีการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน โดยด าเนินการระหว่างวันที่ 
1 สิงหาคม 2559 – วันที่  31 พฤษภาคม 2560 ตามองค์ประกอบคุณภาพจ านวน 5 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่  1: การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่  2: การวิจัย องค์ประกอบที่  3: การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ  จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 
และองค์ประกอบ Srivijaya จ านวน 11 ตัวบ่งชี้  

ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.16 อยู่ในระดับดี โดยด้าน
ปัจจัยน าเข้า (Input) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.26 อยู่ในระดับพอใช้  ด้านกระบวนการ (Process) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 
4.86 อยู่ในระดับดีมาก และด้านผลผลิต (Output) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.51 อยู่ในระดับดี องค์ประกอบ Srivijaya 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.55 อยู่ในระดับดีมาก  โดยมีค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 
  
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.82 อยู่ในระดับดี 

ในปีการศึกษา 2559  วิทยาลัยมีผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมเฉลี่ย 3.53 คะแนน อาจารย์ มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ร้อยละ 15 และด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรอง
ศาสตราจารย์ ร้อยละ 30 วิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ร้อยละ -64.70  
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  

1. ควรมีการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านการเพ่ิมคุณวฒิการศึกษาและการ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ อย่างต่อเนื่อง 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.06 อยู่ในระดับดี 
วิทยาลัยมีผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ใน

ระดับดี มีเงินสนับสนุนงานวิจัย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฉลี่ย 72,250 บาทต่อคน มีผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ า กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 21.00  

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  

1. ควรวิเคราะห์ จุดประสงค์ของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือน ามาก าหนดประเด็น การวิจัยเพ่ือน าไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการในระดับ
หลักสูตร และส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2. ควรพิจารณาจากโครงการวิจัย เข้าจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
3. ควรเพิ่มระดับคุณภาพในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5 อยู่ในระดับดีมาก 
 วิทยาลัยมีผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับดีมาก  
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  

1. ควรมีการก าหนดโครงการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ควบคู่กับโครงการบริการวิชาการให้เปล่า 
 
 
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5 อยู่ในระดับดีมาก 

วิทยาลัยมีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับดีมาก 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
1. ควรมีการวิเคราะห์กลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่สามารถน ามาบูรณาการการเรียนการสอนกับโครงการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ 
 
 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
 ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับดี 

วทิยาลัยมีผลการด าเนินงานด้านการบริหารของวิทยาลัยเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและ
กลุ่มสถาบัน อยู่ในระดับดี 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 

1. ควรใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์ มาเป็นตัวน าในการแก้ปัญหาการรับนักศึกษาตามเป้า 
2. ควรมีการท าวิจัยสถาบัน เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชน นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ต่อภาพลักษณ์

ของวิทยาลัย 
3. ควรออกแบบระบบการก ากับ ติดตาม ในองค์ประกอบที่ 5 ของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

เพ่ือสร้างความมั่นใจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ/สมรรถนะ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
หลักสูตรก าหนด 

 
 
องค์ประกอบ Srivijaya 

วิทยาลัยมีการด าเนินกิจกรรม 5ส โดยมีผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ของวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 
95.72 วิทยาลัยมีการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน มีงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพ่ือท้องถิ่น จ านวน 6 เรื่อง และมีการสืบสานโครงการพระราชด าริ
โดยด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 2 ข้อ วิทยาลัยมีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนอยู่ในระดับดีมาก วิทยาลัยมีการบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี ตามนโยบายรัฐ ครบถ้วน
ตามมาตรฐาน 5 ข้อ โดยมีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ด้าน 
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แนวทางพัฒนาเร่งด่วน  
1. ควรก าหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพขององค์กรที่น าไปสู่การตอบสนอง ผลักดันตาม

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ขององค์กร 
2. ควรมีการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านการเพ่ิมคุณวฒิการศึกษาและการ

ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ อย่างต่อเนื่อง 
3. ควรออกแบบระบบการก ากับ ติดตาม ในองค์ประกอบที่ 5 ของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

เพ่ือสร้างความมั่นใจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ/สมรรถนะ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
หลักสูตรก าหนด 
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บทน า 
 
ประวัติของวิทยาลัยรัตภูมิ 
 วิทยาลัยรัตภู มิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติ  การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ. ศ. 2550  และมาตรา 17 (2) (6) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับมติ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/ 2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และครั้งที่ 6 / 2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 จึง
ออกประกาศให้จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 
 หัวหน้าหน่วยงานปัจจุบันชื่อ นายภานุมาศ สุยบางด า ซึ่งแบ่งส่วนการบริหารงาน ออกเป็น 3 ฝ่ายได้แก่ ฝ่าย
บริหารและวางแผน ฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ เป็นไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนดมีการจัดการเรียนการสอน 3 สาขาคือ 
1.สาขาอุตสาหกรรมจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรวิชาช่างยนต์ และหลักสูตรวิชาช่างไฟฟ้า 
2. สาขาบริหารธุรกิจ จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรวิชาการบัญชีหลักสูตรวิชาการ
ตลาด และหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3. สาขาศึกษาทั่วไปไม่มีการเปิดหลักสูตร 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.82 การด าเนินงานระดับด ี
ตัวบ่งช้ี1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตร
โดยรวม  ค่าเฉลี่ย 3.51 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมิน
ของทุกหลักสูตร 7.05 

3.53 3.53 การด าเนินงานระดับดี 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 2 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 19.50 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 3 

X100 15.00 1.88 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 20 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 30 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 6 

X100 30.00 2.50 
 

การด าเนินงานต้องปรับปรุง จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 20 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

ร้อยละ 60.80 

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – 
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

3.04 - 
20 

X100 -64.70 5.00 

 
 
 

การด าเนินงานระดับดีมาก 
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลา
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

20 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
 

6 ข้อ มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี 6 ข้อ มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 6 ข้อ มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์ 2 คะแนน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ 
จากภายในและภายนอก 1,445,000 (วิทย์) 72,250 

(วิทย์) 
 

5.00 
 

 
การด าเนินงานระดับดีมาก จ านวนอาจารย์ประจ าและ

นักวิจยั 20 (วิทย์)   
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
 
 
 
 

1.67 คะแนน 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวจิัย 

4.20 (วิทย์) 
 

X100 
21.00 (วิทย์) 

 
3.50 

 

 
 
 

การด าเนินงานระดับพอใช้ 
จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยัทั้งหมด 20 (วิทย์) 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 
 
 

6 ข้อ มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

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

5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะ
เพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ 

7 ข้อ 
 

มีผลการด าเนินการ 7 ข้อ 
 

5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

6 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ 5 ข้อ 
(ข้อ 1, 3, 4, 5 และ 6) 

4.00 การด าเนินงานระดับดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ สกอ. 4.26 การด าเนินงานระดับด ี
องค์ประกอบที่ Srivijaya 1 กิจกรรม 5ส 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 1.1การมีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรม 5ส ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

5 ข้อ มีผลการด าเนินการ 5 ข้อ 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ Srivijaya 2 อัตลักษณ์ของ มทร.ศรีวิชัย 4.40 การด าเนินงานระดับดี 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.1ระบบกลไก
พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลให้เป็นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ (Hands-on) 

5 ข้อ 
 

มีผลการด าเนินการ 5 ข้อ 
 

5.00 
 

การด าเนินงานระดับดีมาก 

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

5 ข้อ 
 

มีผลการด าเนินการ 5 ข้อ 
 

5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.3มีระบบและ
กลไกการสร้างความเชี่ยวชาญ
วิชาชีพ (Professional Oriented) 
ให้กับนักศึกษา 

5 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ 4 ข้อ 

(ข้อ 1, 2, 3 ,4และ 5) 
5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.4งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญา
ท้องถิ่นหรือเพ่ือท้องถิ่น 

ร้อยละ 16.67 

ผลรวมของโครงการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์บนพื้นฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหรือเพือ่ท้องถิ่น 

6  

X100 35.29 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
จ านวนโครงการวิจัยทั้งหมด 17 

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.5การสืบสาน
โครงการพระราชด าริ   5 ข้อ 

มีผลการด าเนินการ 2 ข้อ 
(ข้อ 1 และ 2) 

2.00 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ Srivijaya 3 คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน 4.67 การด าเนินงานระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.1มีระบบและ
กลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

5 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ 4 ข้อ 

(ข้อ 1, 2, 3 และ 4) 
4.00 การด าเนินงานระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.2ระดับ
ความส าเร็จในการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการ 

5 ข้อ 
 

มีผลการด าเนินการ 5 ข้อ 
 

5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.3ร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละ 86.60 

จ านวนผู้รับบริการที่มี
ความพึงพอใจในระดับดี 
(3.51) ขึ้นไป (คน) 

130 
X100 86.66 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก จ านวนผู้รับบริการที่

ตอบแบบส ารวจความ
พึงพอใจทั้งหมด (คน) 

150 

องค์ประกอบที่ Srivijaya 4 สถานศึกษา 3 ดี (3D) 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 4.1การบริหาร
จัดการสถานศึกษา 3 ดี   

5 ข้อ มีผลการด าเนินการ 5 ข้อ 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

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

3 ด้าน มีผลการด าเนินการ 3 ด้าน 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ Srivijaya 4.64 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

องค์ 
ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O คะแนน

เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

1 6 3.13 5.00 3.35 3.82 การด าเนินงานระดับดี 
2 3 5.00 5.00 3.50 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
3 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
5 2 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 

รวม 13 3.26 4.86 3.41 4.26 การด าเนินงานระดับดี 
ผลการประเมิน 

การ
ด าเนินงานด ี

การ
ด าเนินงานดี

มาก 

การ
ด าเนินงานด ี

   

Srivijaya 
1  1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

Srivijaya2  5 - 5.00 3.50 4.40 การด าเนินงานระดับดี 
Srivijaya3  3 - 4.50 5.00 4.67 การด าเนินงานระดับดีมาก 
Srivijaya4  2 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
เฉลี่ย
Srivajaya 11 - 4.88 4.00 4.64 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 
  

  
การ

ด าเนินงาน 
ดีมาก 

การ
ด าเนินงานด ี  

  
เฉลี่ย 9 
องค์ 

ประกอบ 
24 3.59 4.87 3.81 4.43 การด าเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน 
  

การด าเนิน 
งานดี 

การ
ด าเนินงาน
งานดีมาก 

การ
ด าเนินงานด ี

  

  

หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมนิรายองค์ประกอบ 

1. ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.การสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
2.มีการก าหนดจุดเน้นการให้บริการทางวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น 

1.ควรจัดท าการประเมินผลการบริการวิชาการว่า
ผู้รับบริการทางวิชาการ ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น
อย่างไร 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1.วิเคราะห์หาแนวทางในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา  

2. ผลการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.บูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมนักศึกษา 
ส่งเสริมให้นศ ไปน าเสนอผลงานการวิจัยในการ
ประชุมวิชาการและการแข่งขันประกวดหุ่นยนต์ 
2.วิทยาลัย มีการก ากับติดตามการบริหารหลักสูตร 
เช่นการอบรม KM เรื่องการทวนสอบ 
3.มีการจัดสวัสดิการเพียงพอต่อบุคลากรที่มีอยู่ 
4.อาจารย์มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนางาน 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1.ควรจัดท าระบบ e-0ffice 
2.อาจารย์มีภาระงานสอนเกินเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.มีการวิเคราะห์และเกลี่ยอัตราก าลังของบุคลากร 
สายสนับสนุน เพ่ือจัดสรรสายสนับสนุน ในพันธ
กิจการผลิต สนับสนุนการท างาน บัณฑิต อาจารย์ใน
ด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการ และการศึกษาต่อ 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน วิทยาลัยรตัภมูิ ประจ าปีการศึกษา  2559 

 

 12 
 

3. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.การสนับสนุนของวิทยาลัยในการให้ก้าวสู่ต าแหน่ง
วิชาการ มีการสนับสนุนการท าวิจัยของบุคลากร 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
2.ควรมีการจัดท า JD  

4. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1.คณาจารย์ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด  
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 

1.ควรปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้ทั่วถึง 
2.ควรปรับปรุงเครือข่าย WIFI ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
3.ควรมีห้องคอมพิวเตอร์ ที่นักศึกษาสามารถเข้าใช้
งานได้ทุกเวลา 
4.ควรปรับปรุงโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 
5.ควรปรับปรุงให้มีหลักสูตรต่อเนื่อง เพ่ือลดปัญหา
การเทียบโอน 
6.ควรเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ตั้งของห้องสมุดให้สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย เพ่ือส่งเสริมการเข้าใช้ห้องสมุด 

 

 

5. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.สื่อการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการทางด้าน
ระบบเครือข่ายเพียงพอ 
2.สามารถน าความรู้ไปใช้ต่อยอดในการปฏิบัติงาน
จริงได ้

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1.ควรมีเครื่องมือ และมื่อการสอนที่ทันสมัย ทันต่อ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
2.ควรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการอ่าน การฟัง 
และการสื่อสาร 
3.เพิ่มอุปกรณ์การเรียนการสอน Lab Hardware 
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6. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.บัณฑิตสามารถท างาน และเรียนรู้งานได้ดี 
2.บัณฑิตมีบุคลิกภาพที่ดี และมีความม่ันใจในการ
ท างาน 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1.ควรสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัด 
2.เพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ 
และออกแบบฐานข้อมูล 
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ผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1.ระบบการก ากับติดตามการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรด้านการเพ่ิมคุณวฒิการศึกษา
และการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

1.ควรมีการก ากับติดตามการด าเนิ นการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรด้านการเพ่ิมคุณวฒิการศึกษา
และการขอก าหนดต าแหน่ งทางวิชาการ อย่าง
ต่อเนื่อง 

 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาจารย์ให้รับงบ
วิจัยมากข้ึน 
2.อาจารย์มีการช่วยเหลือและสนับสนุนกันในการท า
วิจัย 
3.มีเครื่องมือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกใน
การท างานวิจัยครบครัน 

1.ควรวิเคราะห์ จุดประสงค์ของหลักสูตร ผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือน ามาก าหนดประเด็น การวิจัยเพ่ือ
น าไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการในระดับหลักสูตร 
และส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
2.ควรพิจารณาจากโครงการวิจัย เข้าจดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1.ควรเพิ่มระดับคุณภาพในการเผยแพร่ผลงานวิจัย  

 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มี โครงการบริการวิช าการกับชุ มชนที่ เกิ ด
ประโยชน์กับชุมชนได้จริง 
2. มีความสัม พันธ์ อันดีกับชุมชน  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการท างานด้าน
การบริการวิชาการ 

1.ควรมีการก าหนดโครงการบริการวิชาการท่ี
ก่อให้เกิดรายได้ควบคู่กับโครงการบริการวิชาการให้
เปล่า 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
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องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1.ได้รับการยอมรับจากชุมชนในการเป็นผู้น าการ
ด าเนินการจัดท าโครงการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1.ควรน าโครงการบริการวิชาการมาบูรณาการกับ 
Learning outcome ของรายวิชา ภายในหลักสูตร 

1.ควรมีการวิเคราะห์กลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่สามารถ
น ามาบูรณาการการเรียนการสอนกับโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ 

 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1.จ านวน นศ รับเข้ามีน้อยไม่เป็นไปตามแผน 1.ใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์  มาเป็นตัวน าในการ

แก้ปัญหาการรับนักศึกษาตามเป้า 
2.ควรมีการท าวิจัยสถาบัน เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ของประชาชน นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ต่อภาพลักษณ์
ของวิทยาลัย 
3.ควรออกแ บ บ ระบ บ การก ากั บ  ติ ด ต าม  ใน
องค์ประกอบที่  5 ของการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร เพ่ือสร้างความมั่นใจในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติ/สมรรถนะ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
หลักสูตรก าหนด 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน 
วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2559  

วันพุธที่ 27  กรกฎาคม  2560 
 

เวลา สถานที ่ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
08.30-09.00 น. ห้องประชุมโกสน ชั้น 2  

อาคารมงคลศรีวิชัย 
คณะกรรมการฯ ประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนการประเมินฯ 

คณะกรรมการประเมินฯ 
1.ผศ.กรุณา  แดงสุวรรณ   
ประธานกรรมการ 
2.อาจารย์จุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล     
กรรมการ 
3.ดร.วรรธนพร ชวีวุฒิพงศ์     
กรรมการ 
4.นายบุญรัตน์ บุญรัศมี 
 กรรมการและเลขานุการ 

09.00-10.00 น. ห้องประชุมโกสน ชั้น 2  
อาคารมงคลศรีวิชัย 

คณะกรรมการฯ พบทีมบริหารและบุคลากร
วิทยาลัยรัตภูมิ 
 ประธานฯ แนะน าคณะกรรมการฯ แจ้ง

วัตถุประสงค์ วิธีการ และแผนการ
ประเมินฯ 

 รับฟังสรุปผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
ของคณะฯ และการประกันคุณภาพ 

 คณะกรรมการฯ ซักถามข้อสงสัยจาก
ผู้บริหารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 

- คณะกรรมการประเมินฯ 
- ผู้บริหารและบุคลากร 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

10.00–10.30 น. ห้องประชุมโกสน ชั้น 2  
อาคารมงคลศรีวิชัย 

สัมภาษณ์ 
- หัวหน้าสาขา 
- หัวหน้าหลักสูตร 
- ตัวแทนอาจารย์สาขา/หลักสูตรละ 2 คน 

คณะกรรมการประเมินฯ 
กลุ่มท่ี 1 :  
ผศ.กรุณา  แดงสุวรรณ 
อาจารย์จุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล 

10.30–11.00 น. ห้องประชุมโกสน ชั้น 2  
อาคารมงคลศรีวิชัย 

สัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 
-  หัวหน้างาน   
-  งานการเจ้าหน้าที่ 
-  งานการเงิน 
-  งานนโยบายและแผน / งานประกัน
คุณภาพ 
-  งานกิจการนักศึกษา 
-  งานวิจัย 

คณะกรรมการประเมินฯ 
กลุ่มท่ี 1 :  
ผศ.กรุณา  แดงสุวรรณ 
อาจารย์จุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล 
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เวลา สถานที ่ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
10.00–10.30 น. ห้องประชุมโตนปลิว ชั้น 

2  อาคารมงคลศรีวิชัย 

สัมภาษณ์ 
-  นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีละ 1 คน 
-  นายกสโมสรนักศึกษา  

คณะกรรมการประเมินฯ 
กลุ่มท่ี 2 : ดร.วรรธนพร ชีววฒุิ
พงศ์ และ นายบุญรัตน์  บุญรัศมี 

10.30–11.00 น. ห้องประชุมโตนปลิว ชั้น 
2  อาคารมงคลศรีวิชัย 

สัมภาษณ์ (ทางโทรศัพท์) 
- ผู้ใช้บัณฑิต จากหน่วยงานภาครัฐ และ 
เอกชนหน่วยงานละ 1 คน 
- ศิษย์เก่า จ านวน 2 คน 
(สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์) 

คณะกรรมการประเมินฯ 
กลุ่มท่ี 2 : ดร.วรรธนพร ชีววฒุิ
พงศ์ และ นายบุญรัตน์  บุญรัศมี 

11.00-12.00 น. ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และ
ห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ 

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ 

- คณะกรรมการประเมินฯ 
- บุคลากรห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการ
อ่ืนๆ 

12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-15.00 น. ห้องประชุมโกสน ชั้น 2  

อาคารมงคลศรีวิชัย 

คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเอกสารและ
ตรวจหลักฐาน 

คณะกรรมการประเมินฯ 
 

15.00-16.00 น. ห้องประชุมโกสน ชั้น 2  
อาคารมงคลศรีวิชัย 

คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน
ฯ และเตรียมน าเสนอผลการประเมินฯ ด้วย
วาจา 

คณะกรรมการประเมินฯ 

16.00-16.30 น. ห้องประชุมโกสน ชั้น 2  
อาคารมงคลศรีวิชัย 

คณะกรรมการประเมินฯ น าเสนอสรุปผลการ
ประเมินฯ เบื้องต้นด้วยวาจา 
 

- คณะกรรมการประเมินฯ 
- ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยฯ 

 
การแบ่งองค์ประกอบดัชนีชี้วัดเพ่ือให้กรรมการแต่ละกลุ่มรับผิดชอบเบื้องต้นดังนี้ 
 โดย กลุ่มที่ 1 รับผิดชอบ คือ  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (2.1-2.3)  
องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.1)  
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ (5.1 และ 5.2)  

โดย กลุ่มที่ 2 รับผิดชอบ คือ  
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (1.1-1.6)  
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (3.1)  
องค์ประกอบ Srivijaya 

 


