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บทสรุปผู้บริหาร 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
วิทยาลัยรัตภูมิ มีการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นไปตามกระบวนการในการ

บริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน ซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560  – วันที่ 31 
พฤษภาคม 2561 จ านวน 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2: การ
วิจัย  องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ  
 ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ พบว่า ผลการประเมิน
ในภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบของวิทยาลัยรัตภูมิ อยู่ในระดับคุณภาพดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.38  โดยด้าน
ปัจจัยน าเข้า (Input)  อยู่ในระดับคุณภาพ ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.75 ด้านกระบวนการ (Process) อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.86   และด้านผลผลิต (Output) อยู่ในระดับคุณภาพ ดี มีค่า
คะแนนเฉลี่ยที่ 3.98 โดยมีค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

ผลการประเมิน : 3.91 ระดับคุณภาพดี ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการด าเนินงาน
ขององค์ประกอบที่ 1 ดังนี้ 
 1. ปีการศึกษา ๒๕๖๐  มีการประเมินในระดับหลักสูตรทั้งสิ้น ๒ หลักสูตร เป็นหลักสูตรทั้งหมดท่ี
วิทยาลัยรับผิดชอบ และมีผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร จ านวน  ๒ หลักสตูร คิดคะแนนเฉลี่ยได้   
3.46 
 2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 20 
 3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 30 
 4. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  16.32 
 5. การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
 6. กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  

1. ควรมีการก ากับติดตามด าเนินงานเพ่ือให้มีนักศึกษามาเรียนเพ่ิมข้ึนตามแผน 
2. ควรเร่งพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เพื่อให้ได้ต าแหน่งทางวิชาการ 
3. ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเอก ตรงกับหลักสูตร 
4. ควรมีกจิกรรมเสริมทักษะและเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานให้มากขึ้น 

องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
ผลการประเมิน : 4.83 ระดับคุณภาพดีมาก ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการ

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

นักวิจัยประจ า 102,215 บาท/คน 
3. ร้อยละของผลรวมถ่วงน  ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 

27.00 
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สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  
1.  ควรพัฒนางานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ในการตีพิมพ์ในวาราสารวิชาการ TCI ฐาน 1 มากข้ึน 
2.   ควรพัฒนาการน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติมากขึ้น 

 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 

ผลการประเมิน : 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการ
ด าเนินงานขององค์ประกอบที่ 3 ดังนี้ 
 1. การบริการวิชาการแก่สังคม มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  

1. ควรจัดการให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้และบริการวิชาการแบบให้เปล่าที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน ใช้ประโยชน์ได้และก่อให้เกิดความยั่งยืน 

 
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการประเมิน : 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการ
ด าเนินงานขององค์ประกอบที่ 4 ดังนี้ 

1. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 

1. สนับสนุนให้มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

ผลการประเมิน : 4.50 ระดับคุณภาพดี ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการดาเนินงาน
ขององค์ประกอบที่ 4 ดังนี้ 

1. การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน มีการด าเนินการ 7 
ข้อ 

2. ระบบก ากับประกันคุณภาพหลักสูตร มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
 

สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
1.  ควรปรับปรุงแนวทางการบริหารความเสี่ยง  การผลิตบัณฑิต การก ากับติดตามการด าเนินงานตาม

แผนการบริหารงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
 
แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 3 – 5 ข้อ  

1. ควรมีการก ากับติดตามด าเนินงานเพ่ือให้มีนักศึกษามาเรียนเพ่ิมข้ึนตามแผน 
2. ควรเร่งพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เพื่อให้ได้ต าแหน่งทางวิชาการ 
3. ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเอก ตรงกับหลักสูตร 
4. ควรปรับปรุงแนวทางการบริหารความเสี่ยง  การผลิตบัณฑิต การก ากับติดตามการด าเนินงานตาม

แผนการบริหารงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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บทน ำ 
 
   ประวัติความเป็นมาของคณะหรือวิทยาลัย (โดยสังเขป) 
 
            วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4  แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมาตรา 17 (2) (6) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 2551 จึงออกประกาศให้จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อ วันที่  25 
กรกฎาคม 2551 โดยมีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยบริหารงานออกเป็น 3 สาขา คือ  1. สาขาอุตสาหกรรม  2. สาขาบริหารธุรกิจ 3. สาขา
ศึกษาท่ัวไป 
ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ปรัชญาการศึกษา 
             “สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี” 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)  
            วิทยาลัยรัตภูมิผลิตนักศึกษา และบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็น และใช้เป็น  มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพใฝ่
เรียนรู้ มีระเบียบวินัย และรู้รักสามัคคี 
 
พันธกิจ (Mission) 
 1.  ผลิตนักศึกษา และบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
 2.  สร้างงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ 
 3.  บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
 4.  ท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
เป้าประสงค์ (Goals) 
 1.  เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ 
 2.  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
 3.  ให้บริการด้านวิชาชีพทางด้านช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ 
 4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 
จุดเน้นและทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยรัตภูมิ 
 1.  เป็นหน่วยงานที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. ผลิตบัณฑิตและนักศึกษา นักปฏิบัติ ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ที่คิดเป็น ท าเป็น และ  ใช้เป็น 
 3. เน้นความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ทางด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ และ  
บริหารธุรกิจ 
 4. เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
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 5. เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 6. สร้างองค์ความรู้เชิงประยุกต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
 7. เป็นศูนย์ศึกษา อบรม และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ และ
วิชาชีพที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

         กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
   1.1 พัฒนาการบริหารจัดการ 
   1.2 พัฒนาการจัดการศึกษา 
   1.3 พัฒนาและส่งเสริมอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   2. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างคนดี คนเก่ง มีทักษะในงานให้เป็นทุนมนุษย์ ของประเทศ 
   กลยุทธ์ 
   3. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
   3.1 เพ่ิมนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
   3.2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
   4. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิง

บูรณาการที่ได้มาตรฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
   กลยุทธ์ 
   5. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ชุมชนและสังคม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 

 

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                                                                         3.91 ดี 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม   

ผลรวมของค่าคะแนน
ประเมินของทุกหลักสูตร 6.94 

3.47 3.47  จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดที่
คณะรับผิดชอบ 2 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก  

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4 

X100 20.00 2.50  จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ
ทั้งหมด 20 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่
มีต าแหน่งทางวิชาการ 6 

X100 30.00 2.50 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ
ทั้งหมด 20 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

 

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

0.81 
X100 

ร้อยละ  
- 95.95 

5.00 

 

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็ม
เวลาต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

20 



๑๐ 

 

 

 

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 

 
มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 

5.00 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

 
มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 

5.00 
 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4.83 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

 
มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 

5.00 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์  

จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยฯ จากภายในและ
ภายนอก 

2,044,300 
102,215 5.00 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยั 20 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 

5.4 
X100 27.00 4.50 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยัทั้งหมด 20 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 

 
มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 

 
 



๑๑ 

 

 

 

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 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 

5.00 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะ
เพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ 

 

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

ข้อ 7) 
5.00 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

 
มีผลการด าเนินการ 5 ข้อ 

4.00 
 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ สกอ. 4.38 ดี 
 

 
 
 



๑๒ 

 

 

 

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 3.33 5.00 3.47 3.91 การด าเนินงานระดับดี 
2 3 5.00 5.00 4.50 4.83 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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 3.75 4.86 3.98 4.38 การด าเนินงานระดับดี 
ผลการประเมิน การ

ด าเนินงาน
ระดับดี 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

  

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 

 

จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
 
1. ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. จ านวนนักศึกษารับเข้าไม่ได้ตามแผนการ

รับ  โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน ม.6 และ 
ปวช. 

- 
 

2. ผลการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. ครุภัณฑ์มีความพร้อมและจ านวนที่เพียงพอ
กับนักศึกษา 

2. มีหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรซึ่ง
เปิดการเรียนการสอนแห่งเดียวในภาคใต้ 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. จ านวนนักศึกษารับเข้าไม่ได้ตามแผน 
2. ควรประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย 
3. ควรเพิ่มจ านวนอาจารย์ประจ าในหลักสูตร 

เพ่ือลดภาระงานของอาจารย์ 

 

 
3. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ครุภัณฑ์มีจ านวนที่เพียงพอกับนักศึกษาท า

ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติได้เต็มที่ 
2. ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง เ พ่ื อ น ร่ ว ม ง า น มี

ความสัมพันธ์ที่ดี 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 



๑๔ 

 

 

 

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้ถูก
จุด 

2. ควรสร้างความเข้าใจในเรื่องทิศทางของ
แผนวิทยาลัยระยะยาวให้บุคลากรทุกคน
เข้าใจมากข้ึน 

3. ควรจัดท า KM การเบิกจ่ายให้กับอาจารย์ 

1. ถ่ า ยทอดและประชาสั ม พันธ์ แผน
วิทยาลัยระยะยาวให้อาจารย์เข้าถึงได้
ง่ายขึ้น 
 

 
4. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. สามารถเข้าถึงอาจารย์ได้ง่าย 
2. รุ่นพี่รุ่นน้องมีความใกล้ชิดกันด ี
3. อาจารย์สอนเข้าใจง่าย 
4. สถานที่เรียนใกล้บ้าน 

 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรปรับปรุงห้องน้ าให้ใช้การได้ดีทุกห้อง 
2. ถนนในวิทยาลัยเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ 
3. อินเตอร์เน็ตในวิทยาลัยไม่เสถียร 
4. คอมพิวเตอร์ไม่พร้อมใช้งาน 
5. แสงสว่างภายในวิทยาลัยไม่ค่อยเพียงพอ 
6. ควรพัฒนาห้องศาสนาให้ดีขึ้น 
7. ควรมีการฝึกปฏิบัติทักษะให้มากข้ึน 
8. อยากให้มีการศึกษาดูงานนอกสานที่มากข้ึน 
9. อยากให้มีการเพ่ิมอุปกรณ์ทางด้านกีฬาให้

มากขึ้น 
10. หลักสูตรเทียบโอนอยากเรียนแค่ 2 ปี 
11. ต้องการให้หลักสูตรมีเรียนวิชาชีพมากขึ้น 

ลดวิชาพ้ืนฐาน 
12. ต้องการให้วิทยาลัยมีหลักสูตรที่หลากหลาย

มากขึ้น 

- 

 
5. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.  นักศึกษาเรียนไปแล้วปฏิบัติงานได้จริง  



๑๕ 

 

 

 

2.   อาจารย์น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
เรียนการสอน 

3.  มีการจัดไปดูงานที่สถานประกอบการ
ภายนอก 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรเสริมความรู้และทักษะทางด้าน 

mobile app. 
2. ควรมีรายวิชาฝึกปฏิบัติมากกว่าวิชาทฤษฎี 

 

6. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. ท างานได้ดี มีทักษะปฏิบัติ 
2. เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี 
3. มีความรับผิดชอบ 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรปรับเรื่องเนื้อหาสาระรายวิชาให้

ทันสมัยมากขึ้น 
2. ควรปรับปรุงเรื่องระเบียบวินัยให้แก่

นักศึกษา เช่น การท างานตรงเวลา การ
คุณค่าของเวลาให้มากขึ้น 

3. ควรพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้มาก
ขึ้น 

 

 

ผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
-  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
5. ควรมีการก ากับติดตามด าเนินงานเพ่ือให้มี

นักศึกษามาเรียนเพ่ิมขึ้นตามแผน 
6. ควรเร่งพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เพื่อให้ได้

ต าแหน่งทางวิชาการ 

1. กิจกรรมเชิญรุ่นพ่ีร่วมพบปะรุ่นน้องและ
เสวนาเพ่ือการเตรียมความพร้อมการท างาน
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 



๑๖ 

 

 

 

7. ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก ตรงกับหลักสูตร 

8. ควรมีกิจกรรมเสริมทักษะและเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานให้มากขึ้น 

 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.   มีงานวิจัยและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1.   ควรพัฒนางานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ในการ

ตีพิมพ์ในวาราสารวิชาการ TCI ฐาน 1 
มากขึ้น 

2.   ควรพัฒนาการน าเสนอผลงานในระดับ
นานาชาติมากขึ้น 

 

 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
-  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรจัดการให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิด

รายได้และบริการวิชาการแบบให้เปล่าที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ใช้
ประโยชน์ได้และก่อให้เกิดความยั่งยืน 

 

 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
-  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. สนับสนุนให้มีการก าหนดหรือสร้าง

มาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

 

 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 



๑๗ 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรปรับปรุงแนวทางการบริหารความเสี่ยง  

การผลิตบัณฑิต การก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหารงานให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
วิทยำลัยรัตภูมิ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ศรีวิชัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  

วันอังคำรที่ 24  กรกฎำคม  2561 
 
เวลำ สถำนที่ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 

08.30-09.00 น. ห้องประชุมโกสน ชั น 2  
อำคำรมงคลศรีวิชัย 

คณะกรรมกำรฯ ประชุมเตรียมควำมพร้อม
ก่อนกำรประเมินฯ 

คณะกรรมกำรประเมินฯ 
1.ผศ.ดร.อนิวัช  แก้วจ ำนงค์   
ประธำนกรรมกำร 
2.อำจำรย์ศักรินทร์   กลีบแก้ว 
กรรมกำร 
3.อำจำรย์จตุพร  จิรันดร 
กรรมกำร 
4.อำจำรย์จุฬำลักษณ์ โรจนำนุกูล      
 กรรมกำรและเลขำนุกำร 

09.00-10.00 น. ห้องประชุมโกสน ชั น 2  
อำคำรมงคลศรีวิชัย 

คณะกรรมกำรฯ พบทีมบริหำรและบุคลำกร
วิทยำลัยรัตภูมิ 
 ประธำนฯ แนะน ำคณะกรรมกำรฯ แจ้ง

วัตถุประสงค์ วิธีกำร และแผนกำร
ประเมินฯ 

 รับฟังสรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ 
ของคณะฯ และกำรประกันคุณภำพ 

 คณะกรรมกำรฯ ซักถำมข้อสงสัยจำก
ผู้บริหำรและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 

- ผู้อ ำนวยกำร 
- รองผู้อ ำนวยกำร 

- คณะกรรมกำรประเมินฯ 
- ผู้บริหำรและบุคลำกร 
วิทยำลัยรัตภูมิ 

10.00–10.30 น. ห้องประชุมโกสน ชั น 2  
อำคำรมงคลศรีวิชัย 

สัมภำษณ์ 
- หัวหน้ำสำขำ 
- หัวหน้ำหลักสูตร 
- ตัวแทนอำจำรย์สำขำ/หลักสูตรละ 2 คน 

คณะกรรมกำรประเมินฯ 
กลุ่มท่ี 1 :  
ผศ.ดร.อนิวัช  แก้วจ ำนงค์  
อำจำรย์จุฬำลักษณ์ โรจนำนุกูล 

10.30–11.00 น. ห้องประชุมโกสน ชั น 2  
อำคำรมงคลศรีวิชัย 

สัมภำษณ์ตัวแทนบุคลำกรสำยสนับสนุน 
-  หัวหน้ำงำน   
-  งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
-  งำนกำรเงิน 
-  งำนนโยบำยและแผน / งำนประกัน
คุณภำพ 
-  งำนกิจกำรนักศึกษำ 
-  งำนวิจัย 

คณะกรรมกำรประเมินฯ 
กลุ่มท่ี 1 :  
ผศ.ดร.อนิวัช  แก้วจ ำนงค ์
อำจำรย์จุฬำลักษณ์ โรจนำนุกูล 
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เวลำ สถำนที่ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
10.00–10.30 น. ห้องประชุมโตนปลิว ชั น 

2  อำคำรมงคลศรีวิชัย 

สัมภำษณ์ 
-  นักศึกษำปริญญำตรี ชั นปีละ 1 คน 
-  นำยกสโมสรนักศึกษำ  

คณะกรรมกำรประเมินฯ 
กลุ่มท่ี 2 : อำจำรย์จตุพร  จิรันดร 
และ อำจำรย์ศักรินทร์  กลีบแก้ว 

10.30–11.00 น. ห้องประชุมโตนปลิว ชั น 
2  อำคำรมงคลศรีวิชัย 

สัมภำษณ์ (ทำงโทรศัพท์) 
- ผู้ใช้บัณฑิต จำกหน่วยงำนภำครัฐ และ 
เอกชนหน่วยงำนละ 1 คน 
- ศิษย์เก่ำ จ ำนวน 2 คน 
(สัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์) 

คณะกรรมกำรประเมินฯ 
กลุ่มท่ี 2 : อำจำรย์จตุพร  จิรันดร 
และ อำจำรย์ศักรินทร์  กลีบแก้ว 

11.00-12.00 น. ห้องปฏิบัติกำร
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
ห้องปฏิบัติกำรขียนแบบ 
โรงฝึกงำนพื นฐำน 
อ่ืนๆ 

คณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติกำร
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
ห้องปฏิบัติกำรขียนแบบ 
โรงฝึกงำนพื นฐำน 
อ่ืนๆ  

- คณะกรรมกำรประเมินฯ 
- บุคลำกรห้องปฏิบัติกำร
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
ห้องปฏิบัติกำรขียนแบบ 
โรงฝึกงำนพื นฐำน 
อ่ืนๆ  

12.00–13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
13.00-15.00 น. ห้องประชุมโกสน ชั น 2  

อำคำรมงคลศรีวิชัย 

คณะกรรมกำรประเมินฯ ศึกษำเอกสำรและ
ตรวจหลักฐำน 

คณะกรรมกำรประเมินฯ 
 

15.00-16.00 น. ห้องประชุมโกสน ชั น 2  
อำคำรมงคลศรีวิชัย 

คณะกรรมกำรฯ ประชุมสรุปผลกำร
ประเมินฯ และเตรียมน ำเสนอผลกำร
ประเมินฯ ด้วยวำจำ 

คณะกรรมกำรประเมินฯ 

16.00-16.30 น. ห้องประชุมโกสน ชั น 2  
อำคำรมงคลศรีวิชัย 

คณะกรรมกำรประเมินฯ น ำเสนอสรุปผล
กำรประเมินฯ เบื องต้นด้วยวำจำ 
 

- คณะกรรมกำรประเมินฯ 
- ผู้บริหำรและบุคลำกรวิทยำลัยฯ 

 
กำรแบ่งองค์ประกอบดัชนีชี วัดเพ่ือให้กรรมกำรแต่ละกลุ่มรับผิดชอบเบื องต้นดังนี  
 โดย กลุ่มที่ 1 รับผิดชอบ คือ  

องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย (2.1-2.3)  
องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.1)  
องค์ประกอบที่ 5 บริหำรจัดกำร (5.1 และ 5.2)  

โดย กลุ่มที่ 2 รับผิดชอบ คือ  
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต (1.1-1.6)  
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร (3.1)  
 

 


