
 

 ๑ 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
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ปีการศึกษา 25๖2 
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สารบัญ 
 

หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร                                                                                                            ๔ 
บทน า                                                                                                                        ๘ 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ                                                               ๑๔ 
การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ                                                                    ๑๕ 
จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมินรายองค์ประกอบ                       ๑๖ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

วิทยาลัยรัตภูมิ มีการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นไปตามกระบวนการในการ
บริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน ซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – วันที่ 30 
มิถุนายน 2563 จ านวน 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย  
องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  องค์ประกอบที่ 
5: การบริหารจัดการ  
 ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ พบว่า ผลการประเมิน
ในภาพรวมทั้ง 6 องค์ประกอบของวิทยาลัยรัตภูมิ อยู่ในระดับคุณภาพดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.72  โดยด้าน
ปัจจัยน าเข้า (Input)  อยู่ในระดับคุณภาพ ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.85 ด้านกระบวนการ (Process) อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 4.86   และด้านผลผลิต (Output) อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ มีค่า
คะแนนเฉลี่ยที่ 2.60 โดยมีค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

ผลการประเมิน : 3.01 ระดับคุณภาพ พอใช้ ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการ
ด าเนินงานขององค์ประกอบที่ 1 ดังนี้ 
 1. ปีการศึกษา ๒๕๖2  มีการประเมินในระดับหลักสูตรทั้งสิ้น ๒ หลักสูตร เป็นหลักสูตรทั้งหมดที่
วิทยาลัยรับผิดชอบ และมีผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร จ านวน  ๒ หลักสูตร คิดคะแนนเฉลี่ยได้   
3.70 
 2.  ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 20 
 3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 35 
 4. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  -82.15 
 5. การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
 6. กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

7. ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ร้อยละ 0 
8. ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด ร้อยละ 0 

สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  
 จุดแข็ง 
 1. หลักสูตรการบัญชีต่อเนื่อง มีการจัดหลักสูตรแบบ WIl ร่วมกับสหกิจศึกษา  ส่งผลให้นักศึกษาได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของวิทยาลัย 

2. อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนา 
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1. ควรเพ่ิมโอกาสของการพัฒนาตนเองของผู้สอนในสาขาอ่ืนๆ เพ่ือน ามาบูรณาการในการเรียน  
การสอน 

2. ควรศึกษาแนวทางการจดอนุสิทธิบัตรของผลงานที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ 
3. วิทยาลัยควรมีมาตรการเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอบผ่านตามเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัยได้ 
4. การให้บริการทางด้านการให้ค าปรึกษาครบทุกด้านเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ และประสบการณ์ทาง

สังคม และการพัฒนาฝีมือเพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปพัฒนาอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ 
 
องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

ผลการประเมิน : 3.67 ระดับคุณภาพดี ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการด าเนินงาน
ขององค์ประกอบที่ 2 ดังนี้ 

1. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

และนักวิจัยประจ า 114,493.75  บาท/คน 
3. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า 18.00 
4. จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น จ านวน 1 

รายการ 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  
 จุดแข็ง 

1.  วิทยาลัยได้ผลักดันนักวิจัยจัดตั้งหน่วยวิจัยและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้ได้รับ
เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยได้สูงขึ้นมาก 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนา 
1.  ควรผลักดันให้อาจารย์ให้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 Scopus 

หรือ ISI ให้มากขึ้น 
2. วิทยาลัยควรตั้งคลินิกทางวิชาการและวิจัยโดยให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์มาเป็นพ่ีเลี้ยงกับอาจารย์

ใหม่ เพื่อให้สามารถเขียนโครงการขอทุนวิจัยและ/หรือเขียนผลงานทางวิชาการได้ 
3. ควรจัดตั้งหน่วยวิจัยเกษตรอัจฉริยะเพ่ือเป็นแกนในการพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาองค์

ความรู้ให้เป็นปัจจุบัน 
 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
ผลการประเมิน : 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการ

ด าเนินงานขององค์ประกอบที่ 3 ดังนี้ 
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 1. การบริการวิชาการแก่สังคม มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
 2. ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน  
ร้อยละ 55.56 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์  
 จุดแข็ง 
 - 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนา 
1. การประเมินโครงการบริการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนและเป้าหมาย และควรมีการประเมิน

มูลค่าของห่วงโซ่คุณค่าที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนของการสร้างอาชีพและการพัฒนาชุมชนหรือกลุ่มอย่างยั่งยืน 
2. ควรก าหนดเป้าหมายในบริการวิชาการในพ้ืนที่เป้าหมายนานพอ เพ่ือใช้กลุ่มเป้าหมายสามารถ

พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 

องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการประเมิน : 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการ

ด าเนินงานขององค์ประกอบที่ 4 ดังนี้ 
1. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
2. ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่าง

น้อย 1 ด้าน ร้อยละ 16.67 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
 จุดแข็ง 
 - 
 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนา 

1. การประเมินผลส าเร็จการด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนาธรรม ควรตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพของกิจกรรม ตลอดจนการก ากับติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และมีความเป็น
รูปธรรม 

2. กิจกรรมที่จัดร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมาเลเซียในการจัดโครงการวัฒนธรรมนานาชาติ ควรก าหนด
เป้าหมายเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและเข้าใจในพหุวัฒนธรรมด้วย 
 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 

ผลการประเมิน : 3.94 ระดับคุณภาพดี ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการด าเนินงาน
ขององค์ประกอบที่ 4 ดังนี้ 

1. การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน มีการด าเนินการ 7 
ข้อ 
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2. ระบบก ากับประกันคุณภาพหลักสูตร มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
3. ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 39.39 
 
 

สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ 
 จุดแข็ง 
 1. มีการน าข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินปีที่ผ่านมา ด าเนินการปรับปรุงจนประสบผลส าเร็จ 
เช่น การขอทุนสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก การปรับเปลี่ยนแผนการเรียน ส่งผลให้จ านวนนักศึกษาเข้า
ใหม่มากกว่าปีที่ผ่านมา 

2. วิทยาลัยจัดตั้งหน่วยวิจัยเพ่ิมเติมในสถาบัน ส่งผลสามารถขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้มาก
ขึ้น 
 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนา 

1. วิทยาลัยควรพิจารณา career path ของอาจารย์กลุ่มท่ีสอนในระดับ ปวช./ปวส. ให้มีความชัดเจน 
2. ควรก าหนดมาตรการที่ชัดเจนในแต่ละประเด็นความเสี่ยง เพ่ือให้ความเสี่ยงนั้นลดลง 
3. ควรที่จะหามาตรการที่จูงใจให้นักศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีมากขึ้น 

โดยอาจพิจารณาการให้ทุน หรือให้โควตาในการเรียนต่อ 
4. วิทยาลัยพิจารณาการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบน้ าประปา การจัดการโรงอาหารให้

มีสุขลักษณะที่ด ี
 

แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 3 – 5 ข้อ  
1. ควรศึกษาแนวทางการจดอนุสิทธิบัตรของผลงานที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ 
2. วิทยาลัยควรตั้งคลินิกทางวิชาการและวิจัยโดยให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์มาเป็นพ่ีเลี้ยงกับอาจารย์

ใหม่ เพื่อให้สามารถเขียนโครงการขอทุนวิจัยและ/หรือเขียนผลงานทางวิชาการได้ 
3. ควรที่จะหามาตรการที่จูงใจให้นักศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีมากขึ้น โดย

อาจพิจารณาการให้ทุน หรือให้โควตาในการเรียนต่อ 
4. วิทยาลัยควรมีมาตรการเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอบผ่านตามเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัยได้ 



 

                                                                                           ๘ 

บทน า 
 
ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัย (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.) โดยก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 3 สาขา คือ 
 1. สาขาอุตสาหกรรม  จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีมี 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา วิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร และ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาช่างยนต์ แล ะสาขาวิชาช่างไฟฟ้า  
 2. สาขาบริหารธุรกิจ  จัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู งมี 3 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 3. สาขาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนให้สาขาอุตสาหกรรมและสาขาบริหารธุรกิจ โดยไม่มีหลักสูตรที่เปิด
สอน 
 
ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ปรัชญาการศึกษา 

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม 
 
ปณิธาน 
  ผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีองค์ความรู้ด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ยกระดับชุมชนและสังคมด้วยเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ มั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์ 
  ผลิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม เชี่ยวชาญวิชาการ มีทักษะปฏิบัติ ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อยกระดับ 
ชุมชนและสังคม ด้วยงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ม่ังคั่งและยั่งยืน 
 
 



 

                                                                                           ๙ 

พันธกิจ 
  1. ผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพ  
          2. ผลิตงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือ
น าไปสู่เชิงพาณิชย์  
          3. บริการวิชาการเพ่ือยกระดับชุมชนและสังคมให้มั่นคงและยั่งยืน  
          4. สืบทอดวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานวิถีชีวิตแบบพอเพียง 
  
เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี  
  2. ส าเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ  
  3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะที่เหมาะสม 
  4. งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม น าไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคม  
  5. ชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนาด้านการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติ มีความสามารถพร้อม
เข้าสู่อาชีพ 
  2. บริหารจัดการวิทยาลัยเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพระดับสากล 
  4. พัฒนาศักยภาพด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  และเป็นที่ยอมรับของชุมชนและ
สังคม 
  5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่บุคลากรและ
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                           ๑๐ 

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                                                                         3.01 พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม  3.93 

คะแนน 

ผลรวมของค่าคะแนน
ประเมินของทุกหลักสูตร 7.39 

3.70 3.70  จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดที่
คณะรับผิดชอบ 2 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 30 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4 

X100 20.00 2.50  จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ
ทั้งหมด 20 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่
มีต าแหน่งทางวิชาการ 7 

X100 35.00 2.92 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ
ทั้งหมด 20 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

ร้อยละ 
 -78.75 

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

(3.57-20) 

X100 
ร้อยละ  

- 82.15 
5.00 

 

สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็ม
เวลาต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

20 



 

                                                                                           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 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6) 
5.00 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6) 
5.00 

 

ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของนวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม 

ร้อยละ 15 
0*100/6 ร้อยละ 0 

0.00 
 

ตัวบ่งชี้ 1.7 ร้อยละของผู้สอนที่สอบ
ผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ 15 
ร้อยละ 0*100/33 ร้อยละ 0 

0.00 
 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 3.67 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

6 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6) 5.00 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 40,000 

บาท/คน 

จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยฯ จากภายในและ
ภายนอก 

2,289,875 
114,493.75 

บาท/คน 5.00 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยั 20 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ร้อยละ 45 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนกัวิจยั 

3.6 X100 
ร้อยละ
18.00 

3.00 
 



 

                                                                                           ๑๒ 

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 

จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจยัทั้งหมด 20 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จ านวนผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

เพ่ิมข้ึน 2 
ชิ้น 

 

  
เพ่ิมข้ึน 1 

ชิ้น 
1.67 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 
 

6 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6) 5.00 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ร้อยละผลงานบริการ
วิชาการที่บูรณการกับการเรียนการ
สอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน 

ร้อยละ 10 
จ านวนงานบริการที่บูรณการกับการเรยีนการ
สอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน 

5 ร้อยละ 
55.56 5.00 

 

จ านวนผลงานบริการวิชาการทั้งหมด 9 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

7 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6) 
5.00 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของผลงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณการกับการ
เรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่าง
น้อย 1 ด้าน 
 

ร้อยละ 5 

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทีบู่รณการ
กับการเรยีนการสอนและพันธกิจอื่นอย่าง
น้อย 1 ด้าน 

1 ร้อยละ 
16.67 

5.00 

 

จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ทั้งหมด 

6 



 

                                                                                           ๑๓ 

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

7 ข้อ 

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

5.00 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

6 ข้อ 
มีผลการด าเนินการ 5 ข้อ 

(ข้อ 1, 2, 3, 4, 6) 
4.00 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุตาม
เป้าหมาย 

ร้อยละ 60 

จ านวนตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปี
บรรลตุามเป้าหมาย 

13 ร้อยละ 
39.39 2.81 

 

จ านวนตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปี
ทั้งหมด 

33 

     
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ สกอ. 4.32 ดี 
รวมตัวบ่งชี้แผนมหาวิทยาลัย 2.41 ต้องปรับปรุง 

เฉลี่ยรวม 3.72 ดี 
 

 
 
 



 

                                                                                           ๑๔ 

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 8 3.47 5.00 1.23 3.01 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
2 4 5.00 5.00 2.33 3.67 การด าเนินงานระดับดี 
3 2 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4 2 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
5 3 - 4.50 2.81 3.94 การด าเนินงานระดับดี 

รวม 19 3.85 4.86 2.60 3.72 การด าเนินงานระดับดี 
ผลการประเมิน การ

ด าเนินงาน
ระดับดี 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

  

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
 
  



 

                                                                                           ๑๕ 

จุดแข็ง จุดอ่อนและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และผลการประเมินรายองค์ประกอบ 
 
1. ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. วิทยาลัยได้ผลักดันนักวิจัยจัดตั้งหน่วยวิจัยและ
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้ได้รับ
เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยได้สูงขึ้นมาก 

 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. จ านวนนักศึกษารับเข้าไม่ได้ตามแผนการรับ  
โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน ม.6 และ ปวช. 

 

1. ควรปรับหลักสูตรที่ปรับแผนการรับนักศึกษาระดับ
ปวส. ที่สามารถ transfer ส่งต่อในการเรียนระดับ
ปริญญาตรี จะส่งผลให้จ านวนการรับนักศึกษาเป็นไป
ตามแผนมากขึ้น 

2. ผลการสัมภาษณ์ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. หลักสูตรการบัญชีต่อเนื่อง มีการจัดหลักสูตร
แบบ WIl ร่วมกับสหกิจศึกษา  ส่งผลให้นักศึกษาได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งสอดคล้องกับทิศทาง
ของวิทยาลัย 
2. หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหลักสูตร
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรควรปรับแผนหลักสูตร
เป็นการเรียนต่อเนื่อง 2 ปี 

1. ควรเพิ่มโอกาสของการพัฒนาตนเองของผู้สอนใน
สาขาอ่ืนๆ เพ่ือน ามาบูรณาการในการเรียนการสอน 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. วิทยาลัยควรตั้งคลินิกทางวิชาการและวิจัยโดยให้
อาจารย์ที่มีประสบการณ์มาเป็นพี่เลี้ยงกับอาจารย์
ใหม่ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการขอทุนวิจัยและ/
หรือเขียนผลงานทางวิชาการได้ 
2. วิทยาลัยควรพิจารณา career path ของอาจารย์
กลุ่มท่ีสอนในระดับ ปวช./ปวส. ให้มีความชัดเจน 
3. กิจกรรมที่จัดร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมาเลเซียใน
การจัดโครงการวัฒนธรรมนานาชาติ ควรก าหนด
เป้าหมายเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
และเข้าใจในพหุวัฒนาธรรมด้วย 

- 

3. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 



 

                                                                                           ๑๖ 

 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 

1. ควรอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อ/
นักศึกษา สามารถรับการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว (One stop service) 
2. วิทยาลัยพิจารณาการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ระบบน้ าประปา การจัดการโรง
อาหารให้มีสุขลักษณะที่ดี 

- 

 
4. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
๑. วิทยาลัยได้ส่งเสริมประสบการณ์การท างาน
ร่วมกับชุมชนได้ระบุกิจกรรมเรื่องวิธีการด าเนินงาน
ด้านการ ท างานร่วมกับชุมชนและคุณค่าของชุมชน
โดยมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนแนวทางการประกอบ
อาชีพและอุปกรณ์การเรียนรู้อย่างทั่วถึงพร้อมทั้งมี
การท าแผนท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเสริม
กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้องเพ่ือให้เห็น
ความสัมพันธ์ความสามัคคีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 
๒.  วิทยาลัยสนับสนุนการเตรียมความพร้อม
ประกอบอาชีพ เช่น โครงการผู้ประกอบการใหม่ 
๓.สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนทันสมัยและมี
เพียงพอต่อนักศึกษา 
๔. ปัจจัยที่ท าให้นักศึกษาเลือกเรียนที่ วิทยาลัย
เนื่องจากเป็นสถานที่ที่สงบและสาขาที่เรียนอยู่มีไม่กี่
แห่งโดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและ
วิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีปราศจากสิ่งเร้า
กล่าวคือสถานที่บันเทิงน้อยส่งผลให้นักศึกษา
สามารถท ากิจกรรมด้านการเรียนการสอนและ
กิจกรรมอ่ืนๆ ได้อย่างดี 
๕. อาจารย์นักศึกษามีความใกล้ชิดผูกพันสามารถ
เรียนรู้อย่างท่ัวถึงตลอดจนการให้ค าปรึกษาทันท่วงที
และมีความเป็นกันเอง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 



 

                                                                                           ๑๗ 

1. กิจกรรมส าหรับนักศึกษามีมากเกินไป  ควรลด
กิจกรรมหรือยุบรวมกิจกรรมให้เหมาะสม 

- 

 
5. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
๑. วิทยาลัยได้ปลูกฝังวิชาชีพโดยเน้นการท างานจริง
และท างานที่เรียนทั้งเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติท า
ให้หลังจากได้เข้าท างานสามารถน าความรู้ไป
ปฏิบัติงานได้จริง 
๒. วิทยาลัยควรปลูกฝังเสริมสร้างความรู้การ
บริหารงานอุตสาหกรรมเพ่ือให้บัณฑิตรู้แล้วตระหนัก
รู้เมื่อออกไปปฏิบัติงานจริง 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
  

 

6. ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการ/นายจ้าง 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. นักศึกษามีความสามารถในการแบ่งเบาภาระใน
ท างานของแผนกได้ดี 
2. นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ดี มี
สัมมาคาราวะ 
๓. บัณฑิตที่จบไปจากวิทยาลัยมี พ้ืนฐานทักษะ
วิชาชีพและความรู้อย่างทั่วถึงตลอดจนสามารถต่อ
ยอดและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ต่องานที่ได้รับมอบหมายได้เป็น
อย่างดี 
๔. บัณฑิตของวิทยาลัยมีบุคลิกและความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลดีสามารถเรียนรู้การท างานระหว่าง
บุคคลได้รวดเร็วและความประพฤติเรียบร้อย 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
๑. ๑.ควรเพ่ิมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

การสื่อสารเพ่ือสร้างโอกาสการแข่งขันหรือการ
เลื่อนต าแหน่งในสายงานของเอกชนหรือสถาน
ประกอบการ 

- 

 



 

                                                                                           ๑๘ 

ผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. หลักสูตรการบัญชีต่อเนื่อง มีการจัดหลักสูตร
แบบ WIl ร่วมกับสหกิจศึกษา  ส่งผลให้นักศึกษาได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งสอดคล้องกับทิศทาง
ของวิทยาลัย 
2. อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

1. ควรเพิ่มโอกาสของการพัฒนาตนเองของผู้สอนใน
สาขาอ่ืนๆ เพ่ือน ามาบูรณาการในการเรียนการสอน 
2. หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหลักสูตร
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรควรปรับแผนหลักสูตร
เป็นการเรียนต่อเนื่อง 2 ปี 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. ควรศึกษาแนวทางการจดอนุสิทธิบัตรของผลงาน
ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ 
2. วิทยาลัยควรมีมาตรการเพิ่มทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอบผ่านตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยได้ 
3. การให้บริการทางด้านการให้ค าปรึกษาครบทุก
ด้านเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และประสบการณ์ทาง
สังคม และการพัฒนาฝีมือเพ่ือให้สามารถน าความรู้
ไปพัฒนาอาชีพการเป็นผู้ประกอบการ 

- 

 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.   วิทยาลัยได้ผลักดันนักวิจัยจัดตั้งหน่วยวิจัยและ
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้ได้รับ
เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยได้สูงขึ้นมาก 

1. ควรจัดตั้งหน่วยวิจัยเกษตรอัจฉริยะเพ่ือเป็นแกน
ในการพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาองค์
ความรู้ให้เป็นปัจจุบัน 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1.   ควรผลักดันให้อาจารย์ให้ตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 Scopus 
หรือ ISI ให้มากขึ้น 
2. วิทยาลัยควรตั้งคลินิกทางวิชาการและวิจัยโดยให้
อาจารย์ที่มีประสบการณ์มาเป็นพ่ีเลี้ยงกับอาจารย์
ใหม่ เพ่ือให้สามารถเขียนโครงการขอทุนวิจัยและ/
หรือเขียนผลงานทางวิชาการได้ 

1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ไปน าเสนอในการประชุม
วิชาการที่สามารถน าผลงานไปตีพิมพ์ วารสารที่อยู่ใน
ฐาน TCI กลุ่ม 1 หรือที่สูงกว่าได้ 

 



 

                                                                                           ๑๙ 

องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-  - 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1.  การประเมิน โครงการบริ การ เป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของแผนและเป้าหมาย และควรมีการ
ประเมินมูลค่าของห่วงโซ่คุณค่าที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วน
ของการสร้างอาชีพและการพัฒนาชุมชนหรือกลุ่ม
อย่างยั่งยืน 

1. ควรก าหนดเป้าหมายในบริการวิชาการในพ้ืนที่
เป้าหมายนานพอเพ่ือใช้กลุ่มเป้าหมายสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไข 
1. การประเมินผลส าเร็จการด าเนินโครงการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนาธรรม ควรตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพของกิจกรรม ตลอดจนการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และมีความ
เป็นรูปธรรม 

1. กิจกรรมที่จัดร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมาเลเซียใน
การจัดโครงการวัฒนธรรมนานาชาติ ควรก าหนด
เป้าหมายเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
เข้าใจในพหุวัฒนาธรรมด้วย 

 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการน าข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินปีที่
ผ่านมา ด าเนินการปรับปรุงจนประสบผลส าเร็จ เช่น 
การขอทุนสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก การ
ปรับเปลี่ยนแผนการเรียน ส่งผลให้จ านวนนักศึกษา
เข้าใหม่มากกว่าปีที่ผ่านมา 
2. วิทยาลัยจัดตั้งหน่วยวิจัยเพ่ิมเติมในสถาบัน ส่งผล
สามารถขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้มากข้ึน 

- 

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

- 



 

                                                                                           ๒๐ 

3. ควรที่จะหามาตรการที่จูงใจให้นักศึกษาในระดับ 
ปวช./ปวส. เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีมากข้ึน โดย
อาจพิจารณาการให้ทุน หรือให้โควตาในการเรียนต่อ 
4. วิทยาลัยพิจารณาการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ระบบน้ าประปา การจัดการโรง
อาหารให้มีสุขลักษณะที่ดี 

 
 
 
 
 
 



 

                                                                                           ๑ 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                           ๒ 

ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน 
วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2562  

วันศุกร์ที่ 14  สิงหาคม  2563 
 

เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
08.30-09.00 น. ห้องประชุมมงคล

ศรีวิชัย ชั้น 2  
อาคารมงคลศรีวิชัย 

คณะกรรมการฯ ประชุมเตรียมความพร้อม
ก่อนการประเมินฯผ่าน Zoom 

คณะกรรมการประเมินฯ 
1.รศ.ดร. ธวัช  ชิตตระการ 
 ประธานกรรมการ 
2.อาจารย์วราวุฒิ  ดวงศิริ 
กรรมการ 
3.อาจารย์จตุพร  จิรันดร 
กรรมการ 
4.อาจารย์จุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล  
 กรรมการและเลขานุการ 

09.00-10.00 น. ห้องประชุมมงคล
ศรีวิชัย ชั้น 2  
อาคารมงคลศรีวิชัย 

คณะกรรมการฯ พบทีมบริหารและบุคลากร
วิทยาลัยรัตภูมิ โดยประชุมผ่าน Zoom 
- ประธานฯ แนะน าคณะกรรมการฯ แจ้ง
วัตถุประสงค์ วิธีการ และแผนการประเมินฯ 
- รับฟังสรุปผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
ของคณะฯ และการประกันคุณภาพ 
- คณะกรรมการฯ ซักถามข้อสงสัยจาก
ผู้บริหารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 

- คณะกรรมการประเมินฯ 
- ผู้บริหารและบุคลากร 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

10.00–11.00 น. ห้องประชุมมงคล
ศรีวิชัย ชั้น 2  
อาคารมงคลศรีวิชัย 

สัมภาษณ์ผ่าน Zoom  
- หัวหน้าสาขาผ่าน Zoom 
- หัวหน้าหลักสูตรผ่าน Zoom 
- ตัวแทนอาจารย์สาขา/หลักสูตรละ 2 คน 
ผ่าน Zoom 

คณะกรรมการประเมินฯ 
กลุ่มท่ี 1 : รศ.ดร. ธวชั   
ชิตตระการ 
อาจารย์จุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล 

11.00–12.00 น. ห้องประชุมโตน
ปลิว ชั้น 2  อาคาร
มงคลศรีวิชัย 

สัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนโดย
ผ่าน Zoom 
-  หัวหน้างาน   
-  งานการเจ้าหน้าที่ 
-  งานการเงิน 
-  งานนโยบายและแผน / งานประกัน
คุณภาพ 

คณะกรรมการประเมินฯ 
กลุ่มท่ี 1 :  
รศ.ดร. ธวชั  ชิตตระการ 
อาจารย์จุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล 



 

                                                                                           ๓ 

เวลา สถานที่ กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
-  งานกิจการนักศึกษา 
-  งานวิจัย 

10.00–11.00 น. ห้องประชุมโตน
ปลิว ชั้น 2  อาคาร
มงคลศรีวิชัย 

สัมภาษณ์โดยผ่าน Zoom 
-  นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีละ 1 คน 
-  นายกสโมสรนักศึกษา  

คณะกรรมการประเมินฯ 
กลุ่มท่ี 2 : อาจารย์วราวุฒิ  
ดวงศิริ   อาจารย์จตุพร  จินรันดร 

11.00–12.00 น. ห้องประชุมโตน
ปลิว ชั้น 2  อาคาร
มงคลศรีวิชัย 

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

คณะกรรมการประเมินฯ 
กลุ่มท่ี 2 : อาจารย์วราวุฒิ  
ดวงศิริ   อาจารย์จตุพร  จินรันดร 
 

12.00–13.00 น. พักเท่ียง  
13.00-14.30 น. ห้องประชุมโตน

ปลิว ชั้น 2  อาคาร
มงคลศรีวิชัย 

คณะกรรมการประเมินฯ)คณะกรรมการฯ 
ประชุมสรุปผลการประเมินฯ และเตรียม
น าเสนอผลการประเมินฯ ด้วยวาจาผ่าน 
Zoom 

คณะกรรมการประเมินฯ 
 

14.30-15.00 น. ห้องประชุมมงคล
ศรีวิชัย ชั้น 2  
อาคารมงคลศรีวิชัย 

คณะกรรมการประเมินฯ น าเสนอสรุปผล
การประเมินฯ เบื้องต้นด้วยวาจาผ่าน 
Zoom 
 

- คณะกรรมการประเมินฯ 
- ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยฯ 

 
การแบ่งองค์ประกอบดัชนีชี้วัดเพ่ือให้กรรมการแต่ละกลุ่มรับผิดชอบเบื้องต้นดังนี้ 
 โดย กลุ่มที่ 1 รับผิดชอบ คือ  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (2.1-2.3)  
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (3.1)  
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ (5.1 และ 5.2)  

โดย กลุ่มที่ 2 รับผิดชอบ คือ  
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (1.1-1.6)  
องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.1) 
ตัวบ่งชี้มหาวิทยาลัย 1.7,1.8, 2.4 ,3.2 ,4.2 และ5.3 
 

 

 


