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บทท่ี 1 ส่วนน ำ 
 
1.1 บทสรุปผู้บริหำร กำรประเมินตนเอง 
 ขอ้มูลพื้นฐำน  
               วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4  
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมาตรา 17 (2) (6) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และครั้งที่ 
6/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 จึงออกประกาศให้จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่   25 กรกฎาคม 2551 
       หัวหน้าหน่วยงานปัจจุบันชื่อ นายสถาพร   ขุนเพชร  ซึ่งแบ่งส่วนการบริหารงาน ออกเป็น 3 
ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายบริหารและวางแผน ฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษา
และการบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพก าหนดมีการจัดการเรียนการสอน 3 สาขา คือ 

1) สาขาอุตสาหกรรม  จัดการเรียนการสอน ระดับระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชาได้แก่ 
สาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรวิชาช่างยนต์  หลักสูตรวิชาช่างกลเกษตร และหลักสูตรวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์  

2) สาขาบริหารธุรกิจ  จัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตร
วิชาการบัญชี หลักสูตรวิชาการตลาด และหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3) สาขาศึกษาท่ัวไป ไม่มีการเปิดหลักสูตร 
 
สรุปผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
                การด าเนินงานของวิทยาลัยรัตภูมิ  ตามกรอบและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ได้ด าเนินการประเมินตนเอง และมีผลการด าเนินงานโดยสรุปภาพรวมตามเกณฑ์การ
ประเมินตนเองของ สกอ. ระดับคณะ ทั้งนี้การประเมินตนเองในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจ านวน 1๓ ตัว
บ่งชี้ คิดค านวณค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานจาก 13 ตัวบ่งชี้ พบว่าการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ที่ระดับ 
2.92 อยู่ในระดับพอใช้  และมีการด าเนินการประเมินตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพจ านวน ๑๑ ตัวบ่งชี้ คิดค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานการประเมินตนเองอยู่ที่ ๔.๖1 และมีผล
ด าเนินการทั้ง ๒๔ ตัวบ่งชี้ คิดค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานประเมินตนเองอยู่ที่ 3.7๐ โดยภาพรวมของ
วิทยาลัยรัตภูมิด าเนินการโดยมีระบบและกลไกใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการ
ท างานที่สามารถตรวจสอบและประเมินได้ง่าย รวมทั้งสามารถปรับปรุงผลการด าเนินงานให้วิทยาลัยรัตภูมิ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดแต่ละตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
  ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมเฉลี่ย 2.36 

อาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 15.35 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ร้อยละ 
10.26  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ร้อยละ -61.80 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีด าเนินการที่ 4 ข้อ  ๓ คะแนน และกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ด าเนินการ ๔ ข้อ ๓ คะแนน 
 
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
              ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยรัตภูมิ มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
ด าเนินการได้ 6 ข้อ 5 คะแนน มีเงินสนับสนุนงานวิจัย  6,594.87   บาทต่อคน  0.55 คะแนน  และ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ร้อยละ7.33   1.28 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
              ในปีการศึกษา 2557  วิทยาลัยรัตภูมิ    มีการบริการวิชาการแก่สังคมด าเนินการได้ ๔   ข้อ    
๓ คะแนน 
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
                ในปีการศึกษา 2557  วิทยาลัยรัตภูมิ มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ด าเนินการได้ ๕ ข้อ   ๓ คะแนน 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
              ในปีการศึกษา 2557  วิทยาลัยรัตภูมิ มีการบริหารของคณะเพ่ือก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะด าเนินการได้  ๕ ข้อ ๔ คะแนน และระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรด าเนินการได้ 6 ข้อ  5 คะแนน 
องค์ประกอบ Srivijaya 
              ในปีการศึกษา 2557  วิทยาลัยรัตภูมิ มีการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม 5 ส ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยด าเนินการได้  ๕ ข้อ 5 คะแนน ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ด าเนินการได้ 5 ข้อ  5 คะแนน กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน    (Technology Based Education-Training)    
ด าเนินการได้ 5 ข้อ 5 คะแนน มีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional 
Oriented) ให้กับนักศึกษา ด าเนินการได ้4 ข้อ  4 คะแนน  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญา
ท้องถิ่นหรือเพ่ือท้องถิ่นด าเนินการ ร้อยละ 16.67  2.78 คะแนน  การสืบสานโครงการพระราชด าริ  
ด าเนินการได้ ๔ ข้อ ๔ คะแนน มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ด าเนินการได้ 5 ข้อ 5 
คะแนน ระดับความส าเร็จในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการ ด าเนินการได้ 5 ข้อ 5 
คะแนน ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด าเนินการร้อยละ 93.63  ๕ คะแนน การบริหาร
จัดการสถานศึกษา 3 ดี  ด าเนินการได้ 5 ข้อ 5 คะแนน และผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มี
ความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน  ด าเนินการได้ 3 ด้าน  
5 คะแนน 
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สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำและแนวทำงพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพในเชิงวิเครำะห์ตำม
องค์ประกอบคุณภำพ 
สรุปจุดแข็งและแนวทำงเสริมจุดแข็ง 
         - 
จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
        - 
แนวทำงพัฒนำเร่งด่วน 3 – 5 ข้อ  
           ๑. การด าเนินการให้บัณฑิตจบหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาในการศึกษาปกติ 
           ๒. การหาแหล่งทุนงบประมาณวิจัยภายนอกในการด าเนินการวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
           ๓. อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร ท างานซ  าซ้อนระดับ ปวส. ท าให้ภาระงานค่อนข้างสูงจึงไม่
ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพดีเท่าท่ีควร 
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1.2 ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
     วิทยำลัยรัตภูมิ 
     
       สถำนที่ตั้งหน่วยงำนวิทยำลัยรัตภูมิ 

 
 

 
เลขที่ 414 หมู่ 14 ต.ท่าชะมวง  
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 
โทร. 0-7458-4241-4 
โทรสาร 0-7458-4240 
http: \\ rattaphum.rmutsv.ac.th\ 
เนื้อท่ี  167  ไร่ 
 
 
 

ควำมเป็นมำของวิทยำลัยรัตภูมิ 
              วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4  
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมาตรา 17 (2) (6) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย 

file://rattaphum.rmutsv.ac.th


 

วิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

-5- 
 

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และครั้งที่ 
6/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 จึงออกประกาศให้จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย เมื่อ วันที่  25 กรกฎาคม 2551 โดยมีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชา  คือ  1. สาขา
อุตสาหกรรม 2. สาขาบริหารธุรกิจ และ   3. สาขาศึกษาท่ัวไป 
 
1.3 ปรัชญำ ปณิธำน เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ 
      ปรัชญำกำรศึกษำ 
             “สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี” 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)  
            วิทยาลัยรัตภูมิผลิตนักศึกษา และบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็น และใช้เป็น  มีความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบวินัย และรู้รักสามัคค ี
 
พันธกิจ (Mission) 
 1.  ผลิตนักศึกษา และบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
 2.  สร้างงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ 
 3.  บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
 4.  ท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
เป้ำประสงค์ (Goals) 
 1.  เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ 
 2.  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
 3.  ให้บริการด้านวิชาชีพทางด้านช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ 
 4.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 
จุดเน้นและทิศทำงกำรพัฒนำของวิทยำลัยรัตภูมิ 
 1.  เป็นหน่วยงานที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. ผลิตบัณฑิตและนักศึกษา นักปฏิบัติ ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ที่คิดเป็น ท าเป็น และ  ใช้เป็น 
 3. เน้นความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ทางด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ และ  
บริหารธุรกิจ 
 4. เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
 5. เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 6. สร้างองค์ความรู้เชิงประยุกต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
 7. เป็นศูนย์ศึกษา อบรม และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 



 

วิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

-6- 
 

                ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1: เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ และ
วิชาชีพที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

         กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
   1.1 พัฒนาการบริหารจัดการ 
   1.2 พัฒนาการจัดการศึกษา 
   1.3 พัฒนาและส่งเสริมอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   2. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2: สร้างคนดี คนเก่ง มีทักษะในงานให้เป็นทุนมนุษย์ ของประเทศ 
   กลยุทธ์ 
   3. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
   3.1 เพ่ิมนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศ 
   3.2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
   4. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3: เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ได้มาตรฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
   กลยุทธ์ 
   5. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ชุมชนและสังคม 
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1.4 โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร 
                  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยฯ 

กลุ่มฝ่ายวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารประจ า 

กลุ่มฝ่ายบริหาร 

หวัหน้าส านักงาน
ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

งำนจัดกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำต่ำงๆ 

งำนหลักสตูร 

งำนทะเบียน 

งำนประกนัคุณภำพ 

งำนบริกำรวิชำกำร 

งำนวิจัย 

งำนวิเทศสมัพันธ ์

งานธุรกำร 

งำนประชำสมัพันธ ์

งำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ 

งำนบริหำรทรัพย์สนิ 

งำนกำรเจ้ำหน้ำที ่

งำนสวัสดิกำร 

งำนนโยบำยและแผน 

งำนงบประมำณ 

งำนติดตำมและประเมินผล 

งำนสำรสนเทศ 

งำนกำรเงินและบัญชี 

งำนพัสดุ 

งำนบุคลำกร 

งำนกจิกรรมนักศกึษำ 

งำนบริกำรและสวัสดิกำร 

งำนแนะแนวและจัดหำงำน 

งำนหอพักนักศกึษำ 

งำนวินัยและพัฒนำนักศกึษำ 

งำนกฬีำและนันทนำกำร 

งำนอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

งำนห้องสมุด 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
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1.5 รำยช่ือผู้บริหำร กรรมกำรบริหำร ชุดปัจจุบัน 
       ประกอบด้วย 

1. นายสถาพร          ขุนเพชร               ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
2. ผศ.ภาวนา           พุ่มไสว                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
3. นายภาณุมาศ        สุยบางด า             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวางแผน  
4. นางธมลชนก         คงขวญั                รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
5. นายทักษ์สุริยา       หมาดสะ              รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
6. นายวันประชา       นวนสร้อย             หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรม                  
7. นางพัชรินทร์         บุญนุ่น                 หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 

                     8. นางสุพัตรา           เพ็งเกลี้ยง             หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป 
1.6 หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 

ในปีการศึกษา 2557  วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดการเรียนการสอน ๒ 
ระดับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน  ๖ หลักสูตร  ระดับปริญญาตรี จ านวน ๒ หลักสูตร รวม
ทั้งสิ้น  ๘   หลักสูตร โดยหลักสูตรปริญญาตรี เป็นหลักสูตร TQF ทั้งหมด รวม ๒ หลักสูตร  หลักสูตร มคอ.
1  มาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชา จ านวน ๐ หลักสูตร โดยจ าแนกตามหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน
ดังนี้ 

หน่วยงำน 
จ ำนวนหลักสูตรและสำขำที่เปิดสอน 

ปวส. ปริญญำตรี ปริญญำโท รวม 
วิทยาลัยรัตภูมิ ๖ ๒ ๐ ๘ 

 

หลักสูตร/สำขำวิชำ 
ระดับกำรศึกษำ 

ปวส. ปริญญำตรี ปริญญำโท 

หลักสูตรวิชาการบัญชี ๑ / / 
หลักสูตรวิชาการตลาด ๑ / / 
หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑ / / 
หลักสูตรวิชาช่างยนต์ ๑ / / 
หลักสูตรวิชาช่างกลเกษตร ๑ / / 
หลักสูตรวิชาเทคนิคคอมพวิเตอร์ ๑ / / 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  /  ๑ / 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ /  ๑ /  

หมำยเหตุ ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเมินด้วยส ำนักงำนมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำและวิชำชีพ (สอศ.) 
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1.7 จ ำนวนนักศึกษำ 
ปีการศึกษา 2557  วิทยาลัยรัตภูมิ มีนักศึกษาใหม่ จ านวน  266 คน นักศึกษาทั้งหมด 

จ านวน 552  คน และนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน  219 คน ดังนี้ 
จ ำนวนนักศึกษำใหม่  
ปีกำรศึกษำ 2557 

จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด  
ปีกำรศึกษำ 2557 

จ ำนวนนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2556 

ปวส. ปริญญำ
ตรี 

ปริญญำ
โท 

รวม 
ปวส. ปริญญำ

ตรี 
ปริญ
ญำโท 

รวม 
ปวส. ปริญญำ

ตรี 
ปริญญำ

โท 
รวม 

217 59 - 266 368 184 - 552 181 38 - 219 
หมำยเหตุ นักศึกษำระดับปริญญำตรี จ ำนวน ๑๘๔ คน  ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงจ ำนวน   ๓๖๘ คน รวม ๕๕๒ คน 

 
1.8 จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 

ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยรัตภูมิ  มีอาจารย์ประจ า ดังนี้ 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ คุณวุฒิ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ทั้ง 
หมด 

ลำ 
ศึกษำต่อ 

ปฏบิตัิงำนจริง 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม อำจำรย ์ ผศ. รศ. ศ. รวม 
กลุ่ม
วิทยฯ 

กลุ่ม
มนุษย ์

กลุ่ม
วิทยฯ 

กลุ่ม
มนุษย ์

กลุ่ม
วิทยฯ 

กลุ่ม
มนุษย ์

19.5 9 1 0 18.5 9 
2 

22.
5 

4 28.5 26.5 2 0 0 28.5 
28.5 1 27.5 

หมำยเหตุ อำจำรยร์ะดับปริญญำตรี จ ำนวน ๑๙.๕ คน  ในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงจ ำนวน ๙ คน รวม ๒๘.๕ คน รวมลำศึกษำ
ต่อ ๑คน 

1.9 ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 
       ในปีงบประมาณ 2557  วิทยาลัยรัตภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน เป็น

เงิน    26,035,672  บาท  จ าแนกตามประเภทงบประมาณ ได้ดังนี้ 
งบประมาณแผ่นดิน 20,935,970  บาท  คิดเป็นร้อยละ 80.41  ของงบประมาณรายจ่าย

ทั้งหมด 

งบประมาณเงินรายได้ 5,099,702  บาท  คิดเป็นร้อยละ 19.59  ของงบประมาณรายจ่าย
ทั้งหมด 

สรุปงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

หมวดรำยจ่ำย 
งบประมำณ     

แผ่นดิน 
งบประมำณ             
เงินรำยได้ 

รวม ร้อยละ 

งบบุคลากร 2,897,530 2,754,000 5,651,530 21.71 
งบด าเนินงาน 4,763,000 1,290,400 6,053,400 23.25 
งบลงทุน 4,496,000 72,000 4,568,000 17.55 
งบเงินอุดหนุน 4,389,440 129,100 4,518,540 17.35 
งบรายจ่ายอื่น 4,390,000 200,000 4,590,000 17.63 
งบกลาง - 654,202 654,202 2.51 

รวม 20,935,970 5,099,702 26,035,672 100 
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           วิทยาลัยรัตภูมิ มีจ านวนอาคารทั้งหมด  ๑๑  อาคาร ดังนี้ 
๑.  อาคารอเนกประสงค์ 
๒.  อาคารโรงฝึกงานเครื่องจักรกลเกษตร 
๓.  อาคารโรงฝึกงานพ้ืนฐาน 
๔.  อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
๕.  อาคารโรงฝึกงานเครื่องต้นก าลัง 
๖.  อาคารปฏิบัติการหลังการเก็บเก่ียว 
๗.  อาคารพัสดุกลาง 
๘.  อาคารโรงสีข้าว 
๙.  อาคารมงคลศรีวิชัย 
๑๐.อาคารเรียนและปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม 
๑๑.อาคารที่พักบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิ 
 
1.10 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ หรือวัฒนธรรมของวิทยำลัย 
          อัตลักษณ์  คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ 
          เอกลักษณ์ คือ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มีทักษะปฏิบัติ 
 
1.11 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 
 
ล าดับ

ที ่
จุดที่ควรพัฒนา/ 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมิน 
ผลจากการพัฒนา 

1. เนื่องจากการจัดการศึกษาของวิทยาลัยรัตภูมิ มี
ทั้งการจัดการศึกษาในระดับ ปวส. ถึงหก
หลักสูตร และระดับปริญญาตรีสองหลักสูตร  
ดังนั้น ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ แผน
ด าเนินการควรครอบคลุมการจัดการศึกษาทั้ง
สองระดับดังกล่าว 

ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือปรับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจให้ครอบคลุมทั้ง 2 ระดับ เมื่อวันที่ 13-
14 พ.ย. 57  ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
 

๒.  ควรปรับระบบและกลไกการทวนสอบรายวิชา ประชุมร่วมฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อก าหนดแนวทางการทวนสอบ 
ได้มติที่ประชุมการทวนสอบดังนี้ 
1. ทวนสอบรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาทั้งหมดที่สอน 
2. ทวนสอบรายวิชาที่ประเมินผลไม่กระจาย
ปกติ 
3. ทวนสอบด้วยการท าแบบทดสอบคู่ขนาน 
4. ทวนสอบด้วยการสัมภาษณ์นักศึกษาแต่
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ละหลักสูตร 
๓. ควรจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

เป็นรายบุคคลและก าหนดมาตรการเพ่ือ
สนับสนุนส่งเสริมให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาหรือมี
ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

ประชุมร่วมบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิ
ด าเนินการส ารวจและจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร จากการรวมรวมแผนพัฒนา
รายบุคคลในส่วนการพัฒนาคุณวุฒิทางศึกษา
ต่อและการขอต าแหน่งทางวิชาการโดย
น าเสนอแผนพัฒนาบุคลากรผ่านคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยและเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเพื่อน ามาใช้
บริหาร 

๔. ควรก าหนดระบบและกลไกในการสนับสนุน
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชยหรือ
รางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ส่งนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกนักศึกษา
ประพฤติดี ประจ าปี 2558 เพ่ือยกย่องเชิดชู
เกียรติเยาวชนชาวพุทธให้เป็นตัวอย่างแก่
สังคม ให้มุ่งมั่นด ารงตนเป็นคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

๕. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมและสร้าง
เครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
ให้หลากหลาย 

วิทยาลัยได้ด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคมให้กับชุมชนพื นที่ใกล้เคียง 
ภายใต้ความร่วมมือและการบริการตามค า
ร้องขอของชุมชนด้วยการน านักศึกษาเข้าร่วม
ทุกโครงการ รวมทั งการน านักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน การจัดกิจกรรมจิต
อาสาพี่ช่วยน้องกับโรงเรียนประถมและมัธยม
ในพื นที่บริการ 

๖. ควรจัดระบบเก็บรวบรวมประเด็นปัญหาจากการ
บริการวิชาการเพ่ือก าหนดเป็นโจทย์วิจัย และ/
หรือ การจัดโครงการบริการวิชาการให้ตรงตาม
ความต้องการของชุมชน 

มีการลงพ้ืนที่ส ารวจประเด็นปัญหาจากการ
บริการวิชาการเพ่ือก าหนดเป็นโจทย์วิจัยและ
ความต้องการของชุมชน 

๗. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรเพ่ือเสริม
การสื่อสาร และสร้างความเชื่อมั่นถึงศักยภาพ 
และจุดเด่นของวิทยาลัย เพ่ือท าให้ผู้ปกครองและ
นักเรียนตัดสินใจมาเรียนต่อให้ครบตามแผนการ
รับที่ก าหนดไว้ 

วิทยาลัยรัตภูมิได้ด าเนินการพัฒนาการ
สื่อสารสาธารณะโดยการสร้างการติดต่อผ่าน
หน้าเวปไซต์ของวิทยาลัยและปรับปรุงข้อมูล
ของเวปไซต์ให้เป็นปัจจุบัน การร่วมกิจกรรม
ชุมชน การใช้ช่องทาง Social Networkเ ใน
การประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อถือ
ให้กับวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
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บทท่ี 2 ผลกำรด ำเนินงำน 
 

ค ำอธิบำย:  เกณฑ์การประเมินระดับคณะ ประกอบด้วย  ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร  และ
เพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับคณะจ านวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ของ
มหาวิทยาลัย 11 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
องค์ประกอบในกำรประกัน

คุณภำพคณะ 
ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจำรณำ 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ
ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท้ังภายในและ
ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ผลงานวิชาการทุกประเภทต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการ
ก ากับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

 5.2 ระบบการประกันคุณภาพ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
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องค์ประกอบในกำรประกัน
คุณภำพคณะ 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจำรณำ 

หลักสูตร 
Srivijaya 1 กิจกรรม 5ส Srivijaya 1.1 การมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินกิจกรรม 5ส ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 2 อัตลักษณ์ 
มทร.ศรีวิชัย 

Srivijaya 2.1 ระบบกลไกพัฒนา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลให้เป็นนักปฏิบัติ (Hands-
on) 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 2.2 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยี
เป็นฐาน (Technology Based 
Education-Training) 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 2.3 มีระบบและกลไกการ
สร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ 
(Professional Oriented) ให้กับ
นักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 2.4 งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือเพ่ือท้องถิ่น 

ร้อยละของโครงการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหรือเพ่ือท้องถิ่น 

Srivijaya 2.5 การสืบสานโครงการ
พระราชด าริ 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 3 คุณภาพของ
หน่วยงานสนับสนุน 

Srivijaya 3.1 มีระบบและกลไกในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 3.2 ระดับความส าเร็จใน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานบริการ 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 3.3 ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

รอ้ยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

Srivijaya 4 สถานศึกษา 3
ดี (3D) (นโยบายรัฐ) 

Srivijaya 4.1 การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 4.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตาม
นโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่
ดีตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ัง 3 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D)  
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องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการก ากับตัวบ่งชี้  ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวนา  พุ่มไสว 

  2. ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน  ได้แก่ นายโฆษิต  รัตนบุรินทร์ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :     
          ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่
คณะรับผิดชอบ 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินตนเอง  
ตำรำงที่ 1.1-1 แสดงคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้พัฒนาของแต่ละหลักสูตรในคณะ ที่คณะรับผิดชอบ 

ที ่ หลักสูตร / สำขำวิชำ 

ผลกำรประเมินใน
องค์ประกอบท่ี 1 

(หลักสูตรไม่ได้มำตรฐำน/
หลักสูตรเป็นไปตำม

มำตรฐำน) 

คะแนนเฉลี่ย 
ของตัวบ่งชี้พัฒนำ 

ในองค์ประกอบท่ี 2-6 
ในระดับหลักสูตร 

 วิทยาลัยรตัภูมิ มีจ านวน ๒ หลักสตูร  ดังนี ้
1. หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี

เครื่องจักรกลเกษตร 
หลักสตูรเป็นไปตาม

มาตรฐาน 
2.18 

2. หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

หลักสตูรเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

2.54 
 

ผลรวมของค่ำคะแนน 4.72 
 
 
ตำรำงท่ี 1.1-2 กำรก ำกับให้เป็นไปตำมมำตรฐำน (ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับหลักสูตร)  หลักสูตรระดับ
ปริญญำตรี 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน (ท ำ
เครื่องหมำย  หรือ ) 

สำ
ขำ

วชิ
ำเท

คโ
นโ

ลย
ี

เค
รื่อ

งจ
ักร

กล
เก

ษต
ร 

สำ
ขำ

วชิ
ำเท

คโ
นโ

ลย
ี 

คอ
มพ

ิวเ
ตอ

ร์ 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน (ท ำ
เครื่องหมำย  หรือ ) 

สำ
ขำ

วชิ
ำเท

คโ
นโ

ลย
ี

เค
รื่อ

งจ
ักร

กล
เก

ษต
ร 

สำ
ขำ

วชิ
ำเท

คโ
นโ

ลย
ี 

คอ
มพ

ิวเ
ตอ

ร์ 

12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกนัคุณภาพ
หลักสตูรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  

 12.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  

 12.2 มรีายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

  

 12.3 มรีายละเอียดของกระบวนวิชาและรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปดิสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

  

 12.4 จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของกระบวนวิชาและรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกกระบวนวิชา 

  

 12.5 จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

  

ผลกำรประเมิน       
หมำยเหตุ ผลกำรประเมิน กรณี เครื่องหมำย  แสดงถึงหลักสูตรไม่ได้มำตรฐำน และ แสดงถึง หลักสูตรเป็นไป
ตำมมำตรฐำน  
 
เกณฑ์กำรประเมิน  

: ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

หมำยเหตุ   
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้อง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
แทนค่ำ 
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1. ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
(1) 

4.72 

2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ  (2) 2 
คะแนนเฉลี่ย  (1) ÷ (2) 2.36 

 
เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - คะแนน เกณฑ์ประเมิน     :  - คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3 คะแนน เกณฑ์ประเมิน     :   2.36 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  : 3 คะแนน ผลการด าเนินงาน :   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  3.51 คะแนน เกณฑ์ประเมิน     :   3.51 คะแนน 
 
เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC-1.1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

RPC-1.1-02 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 

  
 
หมำยเหตุ : 1. กรณีที่ตัวบ่งช้ีเป็นผลลัพธ์ และปัจจัยน าเข้า ให้ก าหนดหมายเลขเอกสาร ดังนี้ 
         ช่ือย่อคณะเป็นภาษาอังกฤษ-ช่ือตัวบ่งช้ี-ล าดับเอกสาร 
  ตัวอย่าง  IED-1.1-01 
  * ยกเว้นการอ้างถึงเอกสารในตัวบง่ช้ีกระบวนการ ให้ยกช่ือหมายเลขเอกสารของตัวบ่งช้ีนั้นได้ 
   2. กรณีที่ตัวบ่งช้ีเป็นกระบวนการ ให้ก าหนดหมายเลขเอกสาร ดังนี้ 
       ช่ือย่อคณะเป็นภาษาอังกฤษ-ช่ือตัวบ่งช้ี-เกณฑ์ข้อที-่ล าดับเอกสาร  

      ตัวอย่าง  IED-4.1-1-01 
 * ยกเว้นการอ้างถึงเอกสารในตัวบง่ช้ีผลลัพธ์และปัจจัยน าเข้าให้ยกช่ือหมายเลขเอกสารของตัวบ่งช้ีนั้นได้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 : ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
ผู้รับผิดชอบ : ๑. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้  ได้แก่ นายภาณุมาศ  สุยบางด า 

  2. ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน  ได้แก่ นางสาวพณิตา  คชกูล 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :       
          การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในกรผลิตบัณฑิต  ศึกษาวิจัยเพ่ือการ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของ
หลักสูตร 
 
ตำรำงท่ี 1.2-1 จ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ ำนวนอำจำรย์ตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ หน่วยวัด 
ปีกำรศึกษำ 

2557 

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 1 
อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 15.5 
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 3 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 19.5 
ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 5.13 
ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาโท ร้อยละ 79.49 
ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 15.38 

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

 9-12 เดือน    คิดเปน็ 1 คน 
 6  เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 
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เกณฑ์กำรประเมิน :  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค 2  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

= ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
สูตรกำรค ำนวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก  ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  

 

 2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้= 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x 5 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
 

แทนค่ำ 
1. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  (1) 3 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  (2) 19.5 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (3)   

((1) ÷ (2)) x 100 
15.38 

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

1.92 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ำกับ 1.92 
 
เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 15.38 เกณฑ์ประเมิน : 1.92  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :  1.75   คะแนน ผลการด าเนินงาน  :  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  ร้อยละ 15.38 เกณฑ์ประเมิน  : 1.92  คะแนน   
 
เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC -1.2-01 รายชื่อบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิ ประจ าปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 : ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
ผู้รับผิดชอบ : ๑. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้  ได้แก่ นายภาณุมาศ  สุยบางด า 

  2. ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน  ได้แก่ นางสาวพณิตา  คชกูล 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    
      สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น
สิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

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

จ ำนวนอำจำรย์ตำมต าแหน่งวิชาการ หน่วยวัด 
ปีกำรศึกษำ  

2557 

อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ  (อาจารย์) คน 17.5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) คน 2 
รองศาสตราจารย์ (รศ.) คน 0 
ศาสตราจารย์ (ศ.) คน 0 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 19.5 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน) คน 2 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 10.26 
 
เกณฑ์กำรประเมิน :  
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค 2  
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
x 100 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  
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            2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  คะแนนที่ได้   

คะแนนที่ได้= 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
 
แทนค่ำ 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  (1) 2 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  (2) 19.5 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (3)   

((1) ÷ (2)) x 100 
10.26 

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

0.85 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ำกับ 0.85 
 
เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 10.26 เกณฑ์ประเมิน : 0.85  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  : 0.59 คะแนน ผลการด าเนินงาน  :  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  ร้อยละ 10.26 เกณฑ์ประเมิน  :  0.85 คะแนน   
 
เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC -1.3-01 รายชื่อบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิ ประจ าปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
ผู้รับผิดชอบ ๑. รองผู้อ านวยการก ากับตัวบ่งชี้  ได้แก่ ผศ.ภาวนา  พุ่มไสว 

2. ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน  ได้แก ่นายโฆษิต  รัตนบุรินทร์ 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :      
      ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความ
เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น 
สถาบันจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับสาขาวิชา 
เกณฑ์กำประเมิน :  
      ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน 
และน ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้
การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี้ 
   ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 5 
   ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
   ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20  
ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 
 
สูตรกำรค ำนวณจ ำนวนนักศกึษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ 

1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดย
มีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

 SCH  =    nici        
 เมื่อ  ni =    จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i      
       ci =    จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i   

จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อป ี(FTES)  = 
 Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี  

 จ านวนหนว่ยกิตต่อปกีารศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปรญิญานั้นๆ  
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กำรปรับจ ำนวนในระหว่ำงปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ 
      ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี 
เพ่ือน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี = FTES ระดับบัณฑิตศึกษา  
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับ

บัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

 
สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแยกตำมกลุ่มสำขำ 
 

กลุ่มสำขำ 
สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็ม

เวลำต่ออำจำรย์ประจ ำ 
1.วิทยาศาสตร์สุขภาพ 8 : 1 

2.วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 
3.วิศวกรรมศาสตร์ 20 : 1 
4.สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 8 : 1 
5.เกษตร ป่าไม้และประมง 20 : 1 
6.บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 
เศรษฐศาสตร์ 

25 : 1 

7.นิติศาสตร์ 50 : 1 
8.ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30 : 1 
9.ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8 : 1 
10.สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 : 1 
 
กำรคิดคะแนน 
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นร้อยละ ดังสูตร 
 
 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

X 100 
 

 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน  
 
2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 
 2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10   คิดเป็น 5 คะแนน 
 2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ    20   คิดเป็น 0 คะแนน 
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 2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 (20 – ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 1) 

X 5 
 

 10  
 
 
ตัวอย่ำงกำรค ำนวณ 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์ = 24 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  
 

= 
 24-25 

x 100  = ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน 
 25 

 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์ = 32 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  
        

= 
 32-25 

x 100  = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน 
 25 

                       
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์ = 28 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  
 

= 
 28-25 

x 100  = ร้อยละ 12 
 25 

  

 
แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ 20 – 12 = 8 ได้คะแนน 
= 

8x5 
= 4 คะแนน 

10 
 

แทนค่ำ   -ให้แสดงการค านวณ- 

 วิทยาลัยรัตภูมิ  อยู่ในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์  สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจ า                 20 : 1      
            จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) /จ านวนอาจารย์ประจ า  
                                = 149.06/19.5 
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 1 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์อาจารย์ประจ าที่เป็นจริง คือ  7.64 :1 
 2. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20:1 
  
จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  
 

= 
 7.64 - 20 

x 100  = ร้อยละ -61.80  ได้คะแนน ๕  คะแนน 
 20 

 
 
เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน     :  - 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ -61.80 เกณฑ์ประเมิน     : ๕ คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้                  :  ร้อยละ -78.20 ผลการด าเนินงาน :  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป : น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 เกณฑ์ประเมิน     : 5 คะแนน   
 
เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC-1.4-01 สรุปค่า FTES ปีการศึกษา 2557 
RPC-1.4-02 รายชื่อบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิ ประจ าปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.๕ : กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี  
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้  ได้แก่ นางธมลชนก  คงขวัญ 

  ๒. ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน  ได้แก่ นางสาวกฤษณาพร  นวลสระ 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    
      คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพ่ือ
การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ  
การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการ
ให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 

เกณฑ์กำรประเมิน:  6 ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน: 
มีกำร 

ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 
     วิทยาลัยรัตภูมิ ได้จัดโครงการและบริการด้านต่างๆ 
ทั้งด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตให้นักศึกษาทุกชั้นปี 
เพ่ือให้ด ารงชีวิตในวิทยาลัยอย่างคุ้มค่าและมีความสุข โดย
ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่แต่ละ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา  และรุ่นพ่ี ตั้งแต่จัดโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือทราบแนวการเรียน การใช้
ชีวิตในวิทยาลัย จัดบริการให้ค าปรึกษา โดยเริ่มจากมีการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือ
ติดตามดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และได้จัดฝึกอบรม
ทักษะการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
และได้จัดท าทะเบียนประวัตินักศึกษา โดยให้นักศึกษา
กรอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว สุขภาพ ครอบครัว 
การเรียน สถานที่พัก และบุคคลที่สามารถติดต่อได้ลงใน
การให้บริการข้อมูลกองทุนกู้ยืม ทุนการศึกษา แหล่งงาน  

RPC-1.5-1-01   คู่มือ
ปฏิบัติงานระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน “ศรี
วิชัย QA#2”(PM03) กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา   
RPC-1.5-1-02  ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีประจ าปี
การศึกษา 2557 
RPC-1.5-1-03  ค าสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร
นักศึกษา 
RPC-1.5-1-04   โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา 
 RPC -1.5-1-05 สรุปผล
โครงการเชิงจิตวิทยาของ
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

การปัจฉิมนิเทศ ในสนระบบฐานข้อมูลนักศึกษา เป็น
ข้อมูลไว้ที่งานทะเบียนและวัดผล 
      นอกจากนี้ จัดให้มีคาบ Home room ให้อาจารย์ที่
ปรึกษาได้พบปะพูดคุย เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาทุกสัปดาห์ โดยนักศึกษา
สามารถเข้าขอรับค าปรึกษาในคาบ Home room  
     คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการ 3.82 จากคะแนนเต็ม 5 

อาจารย์ที่ปรึกษา    
RPC 1.5-1-06 ตัวอย่าง
ทะเบียนประวัตินักศึกษา 
RPC-1.5-1-07 ตารางเรียน
แสดงคาบ Home room 
RPC-1.5-1-08 แบบบริการให้
ค าปรึกษา 
RPC-1.5-1-09 มุมให้บริการ
ค าปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 
     วิทยาลัยฯ มีการจัดบริการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์
วิทยาลัยฯ บอร์ดประชาสัมพันธ์ Face book โดย
ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารในเรื่องทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ทุนให้เปล่า แหล่งทุนการศึกษาต่อ แหล่งข้อมูล
การฝึกประสบการวิชาชีพ และบริการจัดหางานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลา 
    คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
จัดบริการ 3.81 จากคะแนนเต็ม 5 

RPC-1.5-2-01  เว็บไซต์ของ
วิทยาลัย 
http://Rattaphum2.rmutsv.
ac.th 
RPC-1.5-2-02 ภาพถ่าย
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
RPC-1.5-2-03  เฟชบุ๊คของ
วิทยาลัยรัตภูมิ 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
     วิทยาลัยฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา โดยให้ความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพและ
เตรียมความพร้อมสู่การท างาน ให้นักศึกษาได้
ตั้งเป้าหมายในชีวิตของตนเองหลังจากส าเร็จการศึกษา
และจะประกอบอาชีพอะไร ให้ช่องทางการเลือกสมัคร
งานแก่นักศึกษา เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์งานต าแหน่ง
งานต่างๆ  และเชิญวิทยากรมาบรรยาย  เพ่ือเปิดช่องทาง
ในการเตรียมความพร้อมเข้าท างานแก่นักศึกษา 

RPC-1.5-3-01   โครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2557 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

    คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
จัดบริการ 3.84จากคะแนนเต็ม 5 

 
 
 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใน
ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 
 

- 

 
 
 

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
      

- 

 
 
 
 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์
เก่า 
     วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของศิษย์เก่าส่งเสริมสัมพันธ์ภาพระหว่าง
ศิษย์ เก่าและวิทยาลัย และเพ่ือให้บริการด้านข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ให้กับศิษย์เก่า และได้จัดท าเว็บไซต์ศิษย์
เก่าวิทยาลัยรัตภูมิ เพ่ือให้ศิษย์เก่าสามารถเข้าดูข่าวสาร
ต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น 

RPC-1.5-6-01   สรุปผล
โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์
เก่า 
RPC-1.5-6-02  print out
เว็บไซต์ศิษย์เก่าวิทยาลัยรัตภูมิ   

 
เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ๔  ข้อ เกณฑ์ประเมิน :  ๓  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :  5  ข้อ ผลการด าเนินงาน  :  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  6  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 : กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการก ากับตัวบ่งชี้ ได้แก่ นางธมลชนก  คงขวัญ 

  2. ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ได้แก่ นายธวัชชัย  ซ้ายศรี  
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  
 คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการ
พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่
ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ คณะ 
สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก 
PDSA (Plan, Do, Study, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน:  6  ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน: 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม 
     วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับกิจกร รมเสริม
หลักสูตร รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ ทั้งกิจกรรมที่
ด าเนินการโดยวิทยาลัยฯและสโมสรนักศึกษาได้ร่วมใน
การจัดท าแผนปฎิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
และร่ ว มจั ดกิ จ กร รม ใน พันธกิ จ  ด้ านการท านุ
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับมาตรการ
ที่สันบสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์สืบทอดและพัฒนา
มรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

RPC-1.6-1-01   แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2557 
RPC-1.6-1-02   แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2558  
RPC-1.6-1-03   แผนการ
ด าเนินงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ปี
การศึกษา 2557)   
RPC-1.6-1-0๔ แผนการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 
2557 สญฬโมสรนักศึกษา 
วิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC-1.6-1-05 สรุปผลโครงการที่
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

โดยตัวชี้ วัด/มาตรการค่าเป้าหมายวิทยาลัย จัด
โครงการท านุศิลปวัฒนธรรม บรรลุเป้าหมายอย่างน้อย
ร้อยละ ๙๐ ของโครงการ ซึ่งผลการด าเนินกิจกรรม 
จ านวน ๗ โครงการ มีผลบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐  
โดยผู้ เข้ าร่ วมมี โอกาสได้รับการพัฒนาทางด้าน 
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรม และ
จริยธรรม สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน ๕ โครงการ ได้แก่ 
    ๑. กิจกรรมวันไหว้ครู 
    ๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่
นักศึกษา 
    3. โครงการถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ าฝน 
    4. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
    5. โครงการสร้างจิตส านึกรักชาติ ศาสนา และ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 5 ธันวาคม 
2) ด้านความรู้ จ านวน ๒ โครงการ คือ 
    ๑. โครงการศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
    ๒. โครงการสัปดาห์วิชาการ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา จ านวน ๑ โครงการ คือ 
    ๑. โครงการศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม      
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ จ านวน ๑ โครงการ คือ      
    ๑. โครงการวันรักกันม่ัน  
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๒ โครงการ คือ 
    ๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการซ่อม
คอมพิวเตอร์และตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
เบื้องต้น 
    ๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการค้นหา
ข้อมูลและการใช้เครือข่าย 

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
RPC-1.6-1-06 สรุปผลโครงการ  
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

    การจัดกิจกรรมนอกจากจะสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้านยัง
จัดให้ครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 5 ประเภทอีกด้วย ซึ่ง
ได้แก่ 
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิ น
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ โดยมีโครงการที่อยู่ใน
ขอบข่าย 
 1) คุณธรรม จริยธรรม จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 
     1. กิจกรรมวันไหว้ครู 
     2. โครงการการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่
นักศึกษา 
     3. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ าฝน 
     4. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

RPC-1.6-2-01   แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2557 
RPC-1.6-2-02  แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2558 
RPC-1.6-2-03 สรุปผลโครงการ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

     5. สร้างจิตส านึกรักชาติ ศาสนา และเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ 5 ธันวาคม 
 2) ความรู้ จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่   
     1. โครงการศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
     ๒. โครงการสัปดาห์วิชาการ 
 3) ทักษะทางปัญญา จ านวน ๑ โครงการ ได้แก่ 
      ๑. โครงการศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ จ านวน ๑ โครงการ ได้แก่ 
      ๑. โครงการวันรักกันม่ัน 
 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ 
      1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการซ่อม
คอมพิวเตอร์และตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
เบื้องต้น 
       2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
ค้นหาข้อมูลและการใช้เครือข่าย 

 
 
 
 
 
 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
   วิทยาลัยฯ มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ผ่านโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา     เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา  

RPC-1.6-3-01 เอกสารความรู้
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
RPC-1.6-3-02 สรุปผลโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา    

 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

- 
 

 
 
 
 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
      
 

RPC-1.6-5-01 สรุปผลการจัด
โครงการ/กิจกรรม       ประจ าปี
การศึกษา 2557 

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด - 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
      

เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  4  ข้อ เกณฑ์ประเมิน : 3 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :  6  ข้อ ผลการด าเนินงาน  :  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  6  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  : 5  คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 2  กำรวิจัย 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 : ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการก ากับตัวบ่งชี้ ได้แก่ ผศ.ภาวนา  พุ่มไสว 

  2. ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ได้แก ่นายศุภกร  แก้วละเอียด 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :     
      สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน
ที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
สถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน:  6  ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน: 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
     วิทยาลัยรัตภูมิ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยดังนี้ 

- ระบบสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย 
http://www2.rmutsv.ac.th/node/56 

- การ UPLOAD งานวิจัยระบบ NRMS ส าหรับ
ข้อเสนอโครงการงบประมาณแผ่นดิน 

- การส่งข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ Email, 
Facebook , line ของกลุ่มวิทยาลัยรัตภูมิ 

RPC-2.1-1-01Print out หน้า
เว็บไซต์สืบค้นข้อมูล 
RPC -2.1-1-02Print out การ 
Upload งานวิจัย ระบบ NRMS 
RPC -2.1-1-03Print out 
ประชาสัมพันธ์งานวิจัยผ่าหน้าเว็ป
ไซต์วิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC -2.1-1-04โครงการ การใช้
เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการวิจัย 
 

http://www2.rmutsv.ac.th/node/56
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

        นอกจากนี ยังมีการสนับสนุนให้นักวิจัยเข้าร่วม
โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานวิจัย เช่น โครงการการใช้เครื่องมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย ในวันที่ 19 -
20 มีนาคม 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     
     -ห้องปฏิบัติการไบรโอดีเซลที่เน้นเกี่ยววิจัย หรือศูนย์
ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
     -ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
     -สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
     -กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

     วิทยาลัยรัตภูมิ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย 
ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
     -ห้องปฏิบัติการ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือและสนับสนุนการวิจัย 

     * มีการจัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุน พันธกิจด้าน
การวิจัยอย่างเพียงพอ และมีการรวบรวมแหล่งทุนวิจัย
ต่าง ๆ เพื่อให้คณาจารย์ใช้เป็นข้อมูลในการขอทุนวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย 

  -ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

     * มีการสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย ใช้ฐานข้อมูลการ

RPC -2.1-2-01 เอกสารการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 และ พ.ศ. 2558 
RPC -2.1-2-02 แบบสรุป
งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
RPC -2.1-2-03ห้องปฏิบัติการไบ
โอดีเซล 
RPC -2.1-2-04 Print out หน้า
เว็บไซต์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
และตัวอย่างหน้าเว็บไซต์การสืบค้น 
RPC -2.1-2-05 Print out หน้า
เว็บไซต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของ สวพ. 
RPC -2.1-2-06โครงการ : 
ประชุมสัมมนาการวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอน 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

วิจัยร่วมกัน อาทิ ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก 
ฐานข้อมูลวิจัยไทยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรี
วิชัย (สวพ.) 

-สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

     * มีระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูล
ข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้าน ซึ่งมีการวางโครงสร้างและ
สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา เช่น 

     (1) ด้านแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     (๒) ด้านการวิจัยทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา 

     (๓) ด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งวารสารและการ
ประชุมวิชาการ ตลอดจนข้อมูล การสนับสนุนในการ
เผยแพร่ผลงาน 

     (๔) ข้อมูลด้านระบบกลไกในการส่งเสริมการน า
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์รวมถึงการ
ส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและการซื้อขาย
ทรัพย์สินทางปัญญา 

     (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

-กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting professor) 

     * มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

อาจารย์โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์
ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ดูงาน น าเสนอ ผลงานใน
ประเทศ และน าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 

     * มีการสนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย และสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการใน
วารสารวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาส
แสวงหาความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

     * วิทยาลัยรัตภูมิ สนับสนนุการจัดโครงการ : 
ประชุมสัมมนาการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
     วิทยาลัยฯ รว่มกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยโดย
แบ่งออกเป็นทุน 2 ประเภท ประกอบด้วยทุนอุดหนุนวิจัย
เงินรายได้ และทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน โดยใช้
ระบบกลไกของสถาบันวิจัยและพัฒนาในการยื่นขอทุน 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ 2557 – 2558  
      -โครงการ”การพัฒนาเครื่องปรับขนาดเส้นกระจูด
เพ่ืองานหัตถกรรมจักสานเส้นกระจูดแบบประณีต” 
จ านวนเงิน 130,000 บาท 
     ทุนอุดหนุนวิจัยเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
2557 – 2558 

        -โครงการ “การส ารวจความต้องการการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง) 
ของนักศึกษาเขตจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง”จ านวนเงิน 
15,000 บาท 

-      - โครงการ “การใช้สารสนเทศบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยาลัยรัตภูมิ”จ านวนเงิน 

RPC -2.1-3-01  ตัวอย่างเอกสาร
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 
RPC -2.1-3-02 Print out หน้า
เว็บไซต์ สวพ. ส่วนที่เกี่ยงข้องกับ
ทุนวิจัยภายนอก 
RPC -2.1-3-03  ตัวอย่างการแจ้ง
ผลการพิจารณาข้อโครงการวิจัย
จาก สวพ. 
RPC -2.1-3-04  ประกาศรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัย 
RPC -2.1-3-05 โครงการวิจัย
และสัญญา 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

13,400 บาท 
- โครงการ “การพัฒนาโปรแกรมช่วยวิเคราะห์และ
ออกแบบวงจรไบอัสทรานซิสเตอร์”จ านวนเงิน 19,200 
บาท 

- โครงการ “ความคาดหวังและความคิดเห็นของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ  
หลักสูตรศึกษาทั่วไป”จ านวนเงิน 10,200 บาท 
     - โครงการ “ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ”จ านวนเงิน 6,000 บาท 
     สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดหาข้อมูลแหล่งเงินทุน
ส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ โดยประกาศไว้บนหน้าเว็บไซต์ 
และแจ้งผ่านอีเมล์ ของนักวิจัยทุกท่าน ที่มีแหละทุนแจ้ง
มาทางสถาบันวิจัยและพัฒนาและแจ้งผลการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณมายังวิทยาลัยฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
     วิทยาลัยฯได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยใช้ระบบของมหาวิทยาลัยเป็น
ต้นแบบในการพิจารณา โดยมีรายละเอียดคือ  
     การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ภายในประเทศรวมถึงค่าตอบแทนในการตีพิมพ์วารสาร
จะใช้เงินทุนจากกองทุนวิจัยของหน่วยงานหรือใช้เงิน
ส าหรับการเดินทางไปราชการในการประชุมวิชาการเพื่อ 
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
     การน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานานชาติจะใช้เงินทุน
จากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้พิจารณารายละเอียด
ในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

RPC -2.1-4-01  ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนบุคลากรไปน าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ พ.ศ. 
2555 
RPC -2.1-4-02  ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย 
จากงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
Rpc -2.1-4-03   ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนเพ่ือการวิจัย ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2552 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

RPC -2.1-4-04  ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เรื่อง การติดตามและ
ประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับ
อุดหนุนเพ่ือการวิจัย 
RPC -2.1-4-05  ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย ติดตามและ 
ประมวลผล งานวิจัยและต้นฉบับ
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 
พ.ศ.2556 
RPC -2.1-4-06  ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ พ.ศ. 
2555 
RPC -2.1-4-07 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยวิทยาลัยรัต
ภูม ิ

 
 

 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

- 
 

 
 
 
 
 
 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 
     วิทยาลัยฯ อ้างอิงระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ โดยปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

RPC -2.1-6-01 Print out เว็ป
ไซต์ ระเบียบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วย
การด าเนินการด้านสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรอันเกิดจากการ
ประดิษฐ์ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย การด าเนินการด้านสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรอันเกิดจากการประดิษฐ์มาใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน แต่เนื่องจากในปีการศึกษา 2557  
วิทยาลัยไม่มีผลงานวิจัยที่ต้องการคุ้มครองสิทธิ จึงยังไม่ได้
ด าเนินการตามระเบียบที่ก าหนด 

RPC -2.1-6-02ระบบกลไก
เบื้องต้นส าหรับการพัฒนางานวิจัย
ภายในวิทยาลัยรัตภูมิ 
-ระบบเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว : - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ๕  ข้อ เกณฑ์ประเมิน : 5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :  6  ข้อ ผลการด าเนินงาน  :  ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  6  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  : 5  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า  (ปีงบประมาณ) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการก ากับตัวบ่งชี้ ได้แก่ ผศ.ภาวนา  พุ่มไสว 

  2. ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน  ได้แก่ นายศุภกร  แก้วละเอียด 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  
ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่
ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน  
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ  ที่
แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย  
 
มทร.ศรีวิชัย เป็นสถำบันกลุ่ม ค2 จ ำแนกเป็น 2 กลุ่มสำขำวิชำ ที่ท ำกำรเปิดสอน ดังนี้ 
 1. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 2. กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
ตารางที่ 2.2-1 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ าแนกตามสาขาวิชา 

คณะวิชำ/หน่วยงำน 

จ ำนวน
อำจำรย์และ
นักวิจัยที่
ปฏิบัต ิ
งำนจริง  

(ปีกำรศกึษำ 
2557) 

จ ำนวนเงินสนับสนุน
ภำยใน 

จ ำนวน
เงิน

สนับสนุน
ภำยนอก
สถำบัน 

รวม 

เงิน
สนับสนุน
งำนวิจัย
และงำน

สร้ำงสรรค์
ภำยในและ
ภำยนอก
สถำบันต่อ
จ ำนวน
อำจำรย์
ประจ ำ  

คะแนน
ตำม 

เกณฑ์ 
สกอ. 

งบประมำ
ณแผ่นดิน 

เงินรำยได้ 

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี : คะแนนเต็ม 5 = 60,000  บำทขึ้นไปต่อคน 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร 

7.5 - 31,800 - 31,800 - - 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

6 - 60,800 - 60,800 - - 

3. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป 6 - 36,000 - 36,000 - - 
รวม 19.5 - 128,600 - 128,600 - - 

ที่มา:  เงินสนับสนุนงานวิจัยปีงบประมาณ 2558 
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ตำรำงท่ี 2.2-2  แสดงค่ำเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกสำขำวิชำในคณะ 

คณะ ค่ำเฉลี่ย 
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 

 
0.35 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 0.84 
3. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป 1.00 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ (ค่าเฉลี่ยจากทุกสาขาวิชา)  128,600/19.5=  ( 6,594.87*5/60,000) 0.55 
 
เกณฑ์กำรประเมิน: 
โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า เป็นคะแนน ระหว่าง 0 – 5 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ 
ประจ าและนักวิจัยประจ า 
   

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
  2. แปลงค่าจ านวนเงินที่ค านวณได้ใน ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก  

x 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชำ 
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
หมำยเหตุ : 
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่
จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ หลักฐานจาก
การตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี หลักฐาน ให้
แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 



 

วิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

-42- 
 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่ สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็น
ผู้ด าเนินการ 
  
เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  เกณฑ์ประเมิน    :  
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้    : 6,594.87 บาท/คน เกณฑ์ประเมิน  : .0.55  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้                 :   1.03 คะแนน ผลการด าเนินงาน                  :  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป            :   1.03 คะแนน เกณฑ์ประเมิน                      : 0.55 คะแนน 
  
 
เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC-2.2-01 รายงานจ านวนบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิ ประจ าปีการศึกษา 2557 
RPC-2.2-02 สรุปจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย /  งานสร้างสรรค์ และสัญญารับทุนงานวิจัย (ท าสัญญา

ในปีงบประมาณ 255๘) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 : ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ ได้แก่  ผศ.ภาวนา  พุ่มไสว 

  2. ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ได้แก่ นายศุภกร  แก้วละเอียด 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่
ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลงานทางวิชาการ 

ระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร 
ค่ำน้ ำ 
หนัก 

กลุ่มวิทยฯ กลุ่มมนุษยฯ 

จ ำนวน
เรื่อง 

คะแนน
ถ่วง

น้ ำหนัก 
(นน. * เรื่อง) 

จ ำนวน
เรื่อง 

คะแนน
ถ่วง

น้ ำหนัก 
(นน. * เรื่อง) 

- บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาต ิ

0.20  
 

 
 

 
 

 
 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  1 0.2 - - 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  3 0.6 - - 
3. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป - - - - - 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบั นานาชาติ 
หรือที่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ออกประกาศ 

0.40     
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ระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร 
ค่ำน้ ำ 
หนัก 

กลุ่มวิทยฯ กลุ่มมนุษยฯ 

จ ำนวน
เรื่อง 

คะแนน
ถ่วง

น้ ำหนัก 
(นน. * เรื่อง) 

จ ำนวน
เรื่อง 

คะแนน
ถ่วง

น้ ำหนัก 
(นน. * เรื่อง) 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  1 0.4 - - 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  1 0.4 - - 
3. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป    1 0.4 
- บทความวจิัยหรือบทความวชิาการที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
กลุ่มที ่2 

0.60     

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - - - - 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  1 0.60 - - 
3. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป  - - - - 
- บทความวจิัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานขอ้มูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80     

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - - - - 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  - - - - 
3. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป  - - - - 
- บทความวจิัยหรือบทความวชิาการที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาตีทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานไดร้ับการจดสทิธิบตัร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00     
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ระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร 
ค่ำน้ ำ 
หนัก 

กลุ่มวิทยฯ กลุ่มมนุษยฯ 

จ ำนวน
เรื่อง 

คะแนน
ถ่วง

น้ ำหนัก 
(นน. * เรื่อง) 

จ ำนวน
เรื่อง 

คะแนน
ถ่วง

น้ ำหนัก 
(นน. * เรื่อง) 

- ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พันธุส์ัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือท่ีไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  - - - - 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  - - - - 

3. สาขาวิชาศึกษาทั่วไป  - - - - 

รวม      

เกณฑ์มำตรฐำน 
ล ำดับ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ  

1 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

2.6 

2 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด 19.5 

3 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า(2.6*100/19.5) 

13.33 

4 ค่าคะแนน (ข้อ 3 /30)*5 2.22 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ์  

5 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

- 

6 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด - 

7 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

- 

8 ค่าคะแนน (ข้อ 7 /20)*5 - 

9 คะแนนเฉลี่ย กรณีมี 2 กลุ่ม (ข้อ 4+ข้อ 8) / 2 2.22 



 

วิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

-46- 
 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
1. เกณฑ์เฉพำะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 
 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี      
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
2. กลุ่มสำขำวิชำ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
 
สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
x  100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
 
 2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ใน ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X 5 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 
ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำน ดังนี้ 
ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพงำนวิจัย 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ ระดับชาต ิ

0.40 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบั นานาชาติ หรือที่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
กลุ่มที่ 2 
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ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพงำนวิจัย 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่มีการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตีทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานได้รบัการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวชิาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจยัที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ 
- ผลงานคน้พบพนัธุ์พชื พนัธุ์สตัว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้ องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ ดังนี้ 
ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online  

0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรา้งสรรค์ทุกชิน้ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไมน่้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบนัร่วมพิจารณาด้วย 
 
เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :      - 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 13.33 เกณฑ์ประเมิน :      2.22   คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :  1.42 คะแนน ผลการด าเนินงาน  :     บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  ร้อยละ7.33 เกณฑ์ประเมิน  :      1.28  คะแนน   
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เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC-2.3-01 รายงานจ านวนบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิ ประจ าปีการศึกษา 2557 
RPC-2.3-02 สรุปงานวิจัยบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

การประชุมวิชาการ ระดับชาติ 
- การประยุกต์ใช้โปรแกรม FluidSIM ส าหรับการสอนวิชานิวเมติกส์และไฮดรอ

ลิกส์ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบซิเดีย : ธนะวิทย์ ทองวิเชียร 
- การส ารวจความต้องการการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ต่อเนื่อง) : น้ าเพ็ญ  พรหมประสิทธิ์ 
- การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องมือพัฒนาระบบฟัซซีลอจิกบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

: สุภาวดี  มากอ้น 
- การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไบอัสทรานซิสเตอร์โดยใช้จียูไอของแมทแลป : 

ศิวดล  นวลนภดล 
RPC-2.3-03 สรุปงานวิจัยบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 
- Arrisa Sopajarn and Chayanoot Sangwichien. 2015. Optimization of Enzymatic 

Saccharification of Alkali Pretreated Typha angustifolia for Glucose 
Production. International Journal of Chemical Engineering and Applications, 
6(4), 232-236. : อาริษา  โสภาจารย์ 

- Developing Executive Information System (EIS), a Group of 
Agricultural Cooperatives: a Case Study of Agricultural Cooperatives 
in Songkhla : วันประชา  นวนสร้อย 

- Morphemic Analysis Instruction in Developing Students’ English 
Vocabulary : อารีย์  เต๊ะหละ 

RPC-2.3-04 บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
- สภาพปัญหา และความต้องการสารสนเทศเพ่ือการบริหารแผนงานโครงการ

ประจ าปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : ภาวนา  พุ่มไสว 
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องค์ประกอบที่ ๓ กำรบริกำรวิชำกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 : กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการก ากับตัวบ่งชี้ ได้แก่ ผศ.ภาวนา  พุ่มไสว 

  2. ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ได้แก ่นางปิยนุช  ศรีพรมทอง 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาคณะควรค านึงถึงกระบวนการในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ
ประจ าปีทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่
ชุมชนโดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการและน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจ
ต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน:  6 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน: 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 
 
 
 
 
 

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
      วิทยาลัยรัตภูมิ ได้จัดท าระบบและกลไก  แผนบริการ
วิชาการประจ าปี  และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ  เป็น
แผนการบริการวิชาการ ๔ ปี  เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม  นอกจากนี้  วิทยาลัยฯ  ได้จัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน Srivijaya PM 05“การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม”  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมจัดท าแผนบริการวิชาการ

RPC-3.1-1-01  แผนด าเนิน
โครงการบริการทางวิชาการแก่
สังคม  
RPC-3.1-1-02 แบบส ารวจ
ความต้องการโครงการบริการ
วิชาการ 
RPC -3.1-1-03 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน Srivijaya PM 05“
การบริการทางวิชาการแก่
สังคม” 
RPC -3.1-1-04 บันทึก
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
     วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา        
วิทยาลัยฯและจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2557  ด้าน
บริการวิชาการแก่ชุมชนที่สอดคล้องกับนโยบายการ
ด าเนินงาน และแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย  โดยมอบหมาย
ฝ่ายวิชาการ งานบริการวิชาการแก่สังคม  ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
     ก าหนดระบบและกลไกการบริการวิชาการที่ได้วางไว้  
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม  
จากนั้นก าหนดนโยบายการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ  จากการส ารวจ
ความต้องการโดยการจัดประชุมร่วมกับชุมชนบ้านหนอง
ไม้แก่น  ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ. สงขลา  เพ่ือส ารวจ
ความต้องการรับบริการวิชาการ  จากนั้นน ามาก าหนด
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดท าข้อเสนอโครงการบริการ
วิชาการแก่สั งคม เสนอขออนุมัติ ต่ อวิทยาลั ยและ
มหาวิทยาลัยจากนั้นด าเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ตามแผนด า เนินงานที่ วาง ไว้   โดยได้มี การ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานแต่ละโครงการ  ตลอดจนท าการ
สรุปและการด าเนินตามแผน 
     แผนด าเนินงานโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ประกอบด้วยโครงการ  จ านวน 1 โครงการ  คือ โครงการ
เรียนรู้สรรค์สร้างชุมชน  6  กิจกรรมย่อย  ได้แก่ 

กิจกรรมย่อยที่ ๑ ประชาสัมพันธ์และการบริหาร
จัดการ 

กิจกรรมย่อยที่ ๒ ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมย่อยที่ ๓ ด้านบัญชีและการเงิน 
กิจกรรมย่อยที่ ๔ ด้านการตลาด 
กิจกรรมย่อยที่ ๕ ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกล

เกษตรและการเกษตร 
กิจกรรมย่อยที่ 6 ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

ข้อความเรื่องรายงานการ
ประชุมเพ่ือจัดท าแผนการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผล
ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
    วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการไว้ในแผนปฏิบัติงานด้านบริการประจ า
งบประมาณ พ.ศ.2557 โดยได้ระบุแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการเ พ่ือให้ เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชนหรือสังคม 
    วิทยาลัยฯ ได้มีการประเมินประโยชน์ ตลอดจน
ผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสังคมที่สอดคล้ องกับความต้องการของ
ผู้ รับบริการทางวิชาการ มีการประเมินผลที่ เกิดกับ
นักศึกษา อาจารย์ และชุมชน ทั้งในด้านการน าความรู้ 
ความเชี่ยวชาญไปประยุกต์ใช้ในด้านการน าความรู้ ความ
เชี่ยวชาญไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยใช้
แบบสอบถามติดตามและประเมินผล  จากผู้รับบริการ
วิชาการจากโครงการเรียนรู้สรรค์สร้างชุมชน  ทั้ง 6 
กิจกรรมย่อย   ได้แก่ โครงการย่อยที่  ๒ อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื องต้น
เนื่องจากชาวบ้านหนองไม้แก่นมี พื นฐานความรู้กับ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื องต้นอยู่ในระดับต่ าและ
ไม่เท่าเทียมกัน ส่งผลให้การดูแลรักษาและการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ท าได้น้อย ไม่มีความมั่นใจในการใช้งาน 
ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตยังน้อย ท าให้ขาด
โอกาสในหลายด้านเช่น การท าตลาดออนไลน์ การค้นหา
ข้อมูลความรู้ใหม่ ๆ การติดต่อสื่อสาร ภายหลังจากการ
ให้บริการทางวิชาการ มีผลการติดตามและผลการ
ประเมินผลกระทบ พบว่าท าให้ชาวบ้านหนองไม้แก่น
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ และดูแลเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ในเบื องต้น หากเกิดปัญหาจะได้ไม่ต้อง
น าไปซ่อมที่ร้าน ช่วยประหยัดเงินได้อีกทางหนึ่ง เมื่อ
ชาวบ้านมีความรู้เพิ่มขึ นก็มีความมั่นใจในการใช้งานต่าง ๆ 

RPC -3.1-2-01 แผนปฏิบัติ
งานด้านบริการวิชาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557-2558 
RPC -3.1-2-02 สรุปผลการ
ติดตามการประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ประจ าปี
งบประมาณ 2557-2558 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

การติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์ เฟสบุ๊ก หรือสมาร์ทโฟน 
ท าได้สะดวกมากยิ่งขึ น ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรสามารถ
ท าช่องทางการตลาดใหม่ ๆ รับค าสั่งซื อแบบออนไลน์ การ
ค้นดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ    เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมี
โครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า 
จ านวน1 โครงการ 7 กิจกรรมย่อย ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2 
ได้แก่ 

กิจกรรมย่อยที่ ๑ ประชาสัมพันธ์และการบริหาร
จัดการ 

กิจกรรมย่อยที่ ๒ ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(โครงการย่อยที่ 2 
อบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิว เตอร์ และ เทคโน โลยี
สารสนเทศเบื้องต้น) 

กิ จกร รมย่ อยที่  ๓  ด้ านบัญชี และการ เ งิ น 
(โครงการย่อยที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและวิเคราะห์) 

กิจกรรมย่อยที่ ๔ ด้านการตลาด(โครงการย่อยที่ 
4 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ) 

กิจกรรมย่อยที่ ๕ ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตรและการเกษตร 

กิจกรรมย่อยที่ 6 ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
(โครงการย่อยที่ 6การด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง) 

RPC -3.1-3-01 โครงการ
ประชาสัมพันธ์และการจัดการ 
RPC -3.1-3-02 โครงการย่อย
ที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเบื้องต้น 
RPC -3.1-3-03 โครงการย่อย
ที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการอ่าน
และวิเคราะห์ 
RPC -3.1-3-04 โครงการย่อย
ที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียน
แผนธุรกิจ 
RPC -3.1-3-05 โครงการย่อย
ที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อม
บ ารุงเครื่องต้นก าลังทาง
การเกษตร 
RPC -3.1-3-05 โครงการย่อย
ที่ 6การด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ๔ ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

- 

 ๕ น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

- 

 
 
 
 

6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
สถาบัน 
     ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯมีส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยด าเนินงานบริการวิชาการ ให้เกิดประโยชน์

RPC-3.1-6-01 โครงการ
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียน 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 
 

แก่ชุมชน คือ โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน 
รร.วัดชัยมงคล ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ผู้รับผิดชอบ 
นายอารีย์ เต๊ะหละ 

 

เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน . :  - 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  4  ข้อ เกณฑ์ประเมิน : ๓  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :  6  ข้อ ผลการด าเนินงาน  :  ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  6  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการก ากับตัวบ่งชี้ ได้แก่ นางธมลชนก  คงขวัญ 

  2. ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ได้แก่ นายธวัชชัย  ซ้ายศรี 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  
          สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑ์กำรประเมิน: 7 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน: 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     วิทยาลัยฯ แต่งตั้งค าสั่งผู้รับผิดชอบงานอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การบริหารงาน 
เป็ น ไป เรี ยบร้ อยและมีประสิ ทธิ ภ าพ  ตามค าสั่ ง      
วิทยาลัยรัตภูมิ ที่ ๗๑/255๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

RPC-4.1-1-01 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน 
     วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๒ กิจกกรม 
คือ 
     1) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่

RPC-4.1-2-01 แผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2557  
RPC-4.1-2-02 แผนการด าเนิน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 
2557 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

โครงการกิจกรรมวันไหว้คร ูโครงการการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมแก่นักศึกษา โครงการกิจกรรมถวายเทียน
พรรษา และผ้าอาบน้ าฝน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โครงการ
สร้างจิตส านึกรักชาติ ศาสนา และเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ 5 ธันวาคม 
     2) กิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการสร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว 
       วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดตั วชี้ วัด  มาตรการ/ค่ า
เป้าหมาย ของโครงการท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรม       
บรรลุเป้าหมาย อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ของโครงการ       

 
 
 
 
 
 
 

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
        วิทยาลัยฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท านุ
ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือด าเนินการก ากับติดตามแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ     
แต่ละโครงการ  

RPC-4.1-3-01 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการท านุ
ศิลปวัฒนธรรม 
RPC-4.1-3-02  สรุปการจัด
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2557 
 

 4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
      

- 

 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       

- 

 
 
 
 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
     วิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กิจกรรม
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย เว็ปเพจของวิทยาลัยและ
เล่มจุลสารของมหาวิทยาลัย  

RPC-4.1-6-01   print out 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
RPC-4.1-6-02 เว็ปเพจ
วิทยาลัย  
RPC-4.1-6-03 จุลสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
ราชมงคลศรีวิชัย  
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
    คณะไม่ได้ด าเนินงานตามเกณฑ์ 

- 

เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  4  ข้อ เกณฑ์ประเมิน : 3  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :  ๖  ข้อ ผลการด าเนินงาน  :  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  7  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  : 5  คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 : กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจและกลุ่มสถำบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการก ากับตัวบ่งชี้ ได้แก่  

          - นายภาณุมาศ  สุยบางด า  
          - ผศ.ภาวนา  พุ่มไสว 
          - นายทักษ์สุริยา  หมาดสะ 
  ๒. ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ได้แก่  
          - นางสาวพณิตา คชกูล                                                        

- นางสาวแสงเทียน  จันทร์แสงทอง 
- นางสาวเจนจิรา  มีบุญ 
- นางสิรินารถ  ชูพันธ์ 
- นางราตรี  สุยบางด า 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  
             สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่าน
คณะ  ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน  ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน:  7  ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 7 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน: 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม

RPC- 5.1-1-01 สรุปผล
โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์
องค์กรและการเชื่อมโยงสู่
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
RPC- 5.1-1-02 ภาพถ่ายป้าย
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
     วิทยาลัยรัตภูมิ ได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ โดยมี
การด าเนินการดังนี้ 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพ่ือ
ทบทวนปรัชญา ปณิธาน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
ของวิทยาลัย  ร่วมกับบุคลากรภายในวิทยาลัย ให้
สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เช่น ในแนวทางการ
พัฒนาเยาวชน นักศึกษาและบัณฑิตในอนาคต 
ส่งเสริมกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร เพ่ิมพ้ืนที่การ
เรียนรู้ของเยาวชนและนักศึกษาในรูปแบบของทักษะ
ชีวิต ทักษะสังคม  มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์พัฒนา
ศักยภาพบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้าน
วิชาการและทักษะวิชาชีพพร้อมเข้าสู่งาน วิทยาลัย
จัดให้มีโครงการที่ช่วยเพ่ิมประสบการณ์และทักษะ
ฝีมือตามสายวิชาชีพ สอดคล้องกับปรัชญาของ
วิทยาลัย “สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม 
ก้าวทันเทคโนโลยี”  อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
“บัณฑิตนักปฎิบัติ”  จากนั้นจึงท าการเผยแพร่
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ ให้แก่บุคลากรของ
วิทยาลัยฯ รับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงทั้งท า
ป้ายติดประกาศให้นักศึกษาและบุคลากรรับทราบ 
 2. ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์  โ ด ย
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย มีการประชุม น าผล
การด าเนินงานของปีงบประมาณ 2557 และ
ข้อเสนอแนะของรายงานการประเมินตนเอง ปี 
2556  ข้อคิดเห็นจากโครงการต่าง ๆ ที่ได้
ด าเนินการปีงบประมาณ 2557 มาปรับแผนปฏิบัติ

เผยแพร่ ปณิธานของวิทยาลัย 
RPC-5.1-1-03 แผนกลยุทธ์ 
มทร. ศรีวิชัยปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2562  
RPC- 5.1-1-04 แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2558 
RPC- 5.1-1-05 เอกสารการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 
RPC- 5.1-1-06เอกสารการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 
RPC- 5.1-1-07 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย ครั้งที่ 1 /2558 วนัที่ 
25  กุมภาพันธ์ 2558 
RPC- 5.1-1-0๘ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย ครั้งที่ 2 /2558 วนัที่ 
20  พฤษภาคม 2558 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

งานประจ าปี  2557 และประกอบค าเสนอขอ
งบประมาณ 2558 
 - วิเคราะห์ SWOT ที่น ามาสู่การก าหนดกลยุทธ์ 
ที่ สอดคล้องกับ   อัตลั กษณ์  ปรั ชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และจุดเน้น จุดเด่น
ของวิทยาลัย โดยเน้นให้นักศึกษาและบัณฑิต คิดเป็น 
ท าเป็นและใช้เป็น มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ใฝ่
เรียนรู้ มีระเบียบ 
 - ก าหนดกิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ
ที่จะด าเนินการในแต่ละกลยุทธ์และมาตรการ พร้อม
จัดท าตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ที่
จะใช้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ ซึ่งการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557 ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาบน
พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งสร้าง
บัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรมสู่ระดับสากล 
 - ในการจัดท าข้อเสนอโครงการประจ าปี
งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
วิทยาลัย และนโยบายของมหาวิทยาลัย ทางวิทยาลัย
ได้เปิดโอกาสให้ทุกหลักสูตรวิชาน าเสนอโครงการ  มี
ส่วนร่วมในการประชาพิจารณ์ เสนอแนะความ
คิดเห็นต่างๆ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 
และเขียนข้อเสนอแนะความคิดเห็น ส่งที่งานแผน  
    3.งานแผน สรุปข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ 
น าเสนอเข้าที่ประชุม คณะกรรมการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2557  และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 เพ่ือหาข้อสรุป 
จากนั้นท าการปรับแก้เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และน าเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ 
       ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
โดยมีการประชุมกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์  
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 - ทบทวนกลยุทธ์ มาตรการ/กลวิธี/กิจกรรม/
โครงการ กลยุทธ์ทางการเงิน ตลอดจนตัวชี้วัด การ
ด าเนินงานประจ าปี  ครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจ ของ
มหาวิทยาลัย คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จากนั้นเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต่อกรรมการบริหาร
คณะฯ และมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 จัดท าแผนทางการเงิน โดยประชุม
คณะกรรมการจัดท าแผน   กลยุทธ์ เพ่ือจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และค าขอ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี  เสนอต่อ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ  
      มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557  ครบ 4 
พันธกิจ โดยการจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับแผน ของแต่ละพันธกิจ เสนอต่อ
ผู้บริหารและกรรมการวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 

 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในกร
แข่งขัน           

- 

 
 

 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

- 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 
10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
      วิทยาลัยฯ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
อย่างครบถ้วนทั ง ๑๐ ประการที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 
     ๑. หลักประสิทธิผล(Effectiveness)  ผลการ
ปฏิบัติราชการ  วิทยาลัยรัตภูมิสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามเป้าประสงค์ที่วางไว้  คือ เริ่มจากทาง
วิทยาลัยมีการจัดท าแผนปฏิบัติ  ราชการประจ าปี 
และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาลัยน าไป
ปฏิบัติงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้จากนั นทาง
วิทยาลัยจะติดตามผลการปฏิบัติงานโดยน าผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละโครงการน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ าของ
วิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

     ๒.  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ทางวิทยาลัย
ได้ก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแผนการบริหารราชการได้อย่างครบถ้วน คือ 
ท่านผู้อ านวยการได้ก ากับดูแลและติดตาม
งบประมาณต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ โดยให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทางด้าน
ต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อวิทยาลัย 

    ๓.  หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ทาง
วิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เสนอ
ความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อน าประเด็นดังกล่าวมาสู่การ

RPC-๕.๑–๔-๐๑  คู่มือ
ปฏิบัติงาน (Srivijaya QA) 

RPC-๕.๑–๔-๐๒ ประกาศ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 

RPC-๕.๑–๔-๐๓ ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการ 

RPC-๕.๑–๔-๐๔ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยรัตภูมิ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
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แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการข้างต้น เช่น 
นักศึกษามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการใช้ห้องเรียน
และอุปกรณ์ภายในห้องเรียน ทางวิทยาลัยก็จะ
จดัสรรอุปกรณ์ที่สามารถตอบสนองต่อการเรียนการ
สอนในปัจจุบัน และบุคลากรมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ที่พักอาศัย ทางวิทยาลัยก็จะ
ด าเนินการเขียนโครงการขอที่พักอาศัยของบุคลากร
เพ่ือของบประมาณในการจัดสร้างไปยังมหาวิทยาลัย
ซึ่งได้รับอนุมัติและด าเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้วและจัดสรรให้บุคลากรได้เข้าพักอาศัย
ตามระเบียบการเข้าพักของบุคลากร 

      ๔.  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
คณะผู้บริหารของวิทยาลัยมีความตระหนักรับผิดชอบ
ในหน้าที่อยู่เสมอและยังมีความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการโดยในแต่ละครั งได้ด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานของวิทยาลัย และน าปัญญาที่เกิดขึ นในแต่
ละครั งไปสู่การแก้ปัญญาที่แตกต่างกัน ตามบริบท
ของปัญหา เช่น การแก้ปัญหาในรูปแบบของโครงการ
และมีการติดตามเพ่ือประเมินติดตามเพ่ือประเมินผล
ของโครงการและเพ่ือน าไปสู่ประเด็นการแก้ปัญหาใน
ข้างตน้ 

      ๕. หลักความโปร่งใส (Participation) ตามท่ี
วิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของ
วิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบ 
โดยมีการน าเข้าสู่คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจ และกระจายงบประมาณสู่หน่วยงาน
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ภายใน เช่น สาขา และหลักหลักสูตร สุดท้ายท่าน
ผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหารจะมีการ
ติดตามผลการด าเนินการการใช้จ่ายงบประมาณโดย
การน าผลการสรุปการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสเข้าที่
ประชุม 

      ๖.  หลักการมีส่วนร่วม( Participation)  ทาง
วิทยาลัยได้น าแผนการปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการ
บริหารของวิทยาลัย และทุกครั งจะมีข้อเสนอแนะ
จากบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานเพ่ือน ามาสู่การแก้ไข
ปัญหาในครั งต่อไป เช่น มีการจัดอบรมโครงการร่าง
การจัดท าแผนปฏิบัติงบประมาณประจ าปี โดยให้
บุคลากรทุกคนได้ออกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัย 

    ๗.  หลักการกระจายอ านาจ ( 
Decentralization) ทางวิทยาลัยมีโครงสร้างการ
บริหารงานที่เป็นระบบทั งในรูปแบบของวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายใน เช่น ฝ่าย สาขา และหลักสูตร น าสู่
การกระจายอ านาจให้ผู้บริหารหน่วยงานภายในได้ใช้
ความสามารถในการบริหารหน่วยงานนั นได้เต็ม
ศักยภาพและน าประเด็นปัญญาหรือข้อเสนอแนะต่าง 
ๆ กลับมาสู่คณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยในการ
ประชุมแต่ละรอบการประชุม 

       ๘.  หลักนิติธรรม (Rule of Law)  ทาง
วิทยาลัยได้ใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม โดยท่านผู้อ านวยการให้
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บุคลากรทุกคนศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับของระบบ
ราชการเพ่ือให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติราชการได้อย่าง
เคร่งครัดและครองตนในศีลธรรมที่ถูกต้องและเช่นกัน
ท่านผู้อ านวยการใช้ระเบียบทางราชการในการ
บริหารงานราชการแก่บุคลากรทุกคนด้วยความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติแลค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

       ๙. หลักความเสนอภาค (Equity) ทางวิทยาลัย
ได้จัดสวัสดิการขั นพื นฐานให้แก่นักศึกษาและ
บุคลากรให้ได้รับการบริการอย่างเท่าเทียม เช่น ทาง
วิทยาลัยได้จัดห้องพยาบาล  ห้องสมุด และห้อง
ละหมาด ในส่วนของการแต่งกายทางวิทยาลัยเอื อต่อ
การแต่งกายของนักศึกษามุสลิมให้แต่งตามหลัก
ศาสนาอิสลาม 

     ๑๐.  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus 
Oriented )ทางวิทยาลัยได้ใช้กระบวนการเพ่ือหา
ข้อคิดเห็นจากบุคลากรอยู่เสมอ เช่น ทางวิทยาลัย
ได้รับจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ ซึ่งทางวิทยาลัยได้เชิญ
ผู้บริหารหน่วยงานภายในมาพูดคุยเพ่ือจัดท าเป็น
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กลางเพื่อให้ทุกส่วนงาน
จะได้ใช้บริการร่วมกัน 

 
 
 
 
 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ

 RPC-๕.๑–๕-๐๑  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการด้าน
การจัดการความรู้ 
RPC-๕.๑–๕-๐๒  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
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น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
     วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานในการค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ เพื่อให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมาย ตามแผนการจัดการความรู้ ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ คณะกรรมการได้มีการประชุมเพ่ือ
ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยและได้
จัดท าแผนการจัดการความรู้ ซึ่งมีการก าหนดประเด็น
ความรู้ ๒ ด้าน ดังนี้ 
๑. แผนการจัดการความรู้ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
การผลิตบัณฑิต ก าหนดประเด็นความรู้ ได้แก่                
- ด้านเทคนิคการสอน  
- ด้านการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานโดยมี
เป้าหมายของการจัดการความรู้ คือ อาจารย์ทุก
รายวิชาได้คะแนนจากการประเมินการสอนไม่ต่ ากว่า 
๓.๕๑ 
๒.  แผนการจัดการความรู้ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน
การวิจัย ก าหนดประเด็นความรู้ ได้แก่ การเขียน
บทความและน าเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ 
โดยมีเป้าหมายของการจัดการความรู้คือจ านวน
บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
จ านวน 3 เรื่อง  
คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ด าเนินการสร้างและ
แสวงหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายในวิทยาลัยและ
จัดกิจกรรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญและสังเคราะห์
ความรู้เพื่อจัดเก็บไว้ในคลังความรู้ และเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซต์ นอกจากนี้วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากกิจกรรมดังกล่าวมีอาจารย์น า

ด้านการจัดการความรู้ 
RPC-๕.๑–๕-๐๓ แผนการจัดการ
ความรู้ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗   
RPC-๕.๑–๕-๐4 แบบสรุปองค์
ความรู้ 
RPC-๕.๑–๕-๐5 หน้าเว็บไซต์
เผยแพร่คลังความรู้ 
RPC-๕.๑–๕-๐6 รายงานผล
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ภายในองค์กร 
RPC-๕.๑–๕-๐7 ตัวอย่างการน า
ความรู้มาปรับใช้ 
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ความรู้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีเป็นฐาน จ านวน 6 คน และน าความรู้การ
เขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษมาใช้ จ านวน 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
      วิทยาลัยรัตภูมิ ได้มีการจัดท าแผนการบริการ
และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ดังนี้ 
     มีการประชุมบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน เพ่ือชี้แจงตัวบ่งชี้ของแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร โดยให้บุคลากรแต่ละคนจัดท า
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล โดยผ่านความเห็นชอบ
ของผู้บริหาร หลังจากนั้นงานบุคลากรจะท าการ
รวบรวมและจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากร  
       วิทยาลัยจะมีการรายงานผลด าเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยทุก ๆ ไตรมาส และจัดท า
สรุปรายงานต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ปีละ 
2 ครั้ง  ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือ
เลื่อนขั้นเงินเดือน จะมีการน าข้อตกลงจาก
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเป็นองค์ประกอบ เพื่อ
เป็นกลไกในการติดตามแผน     

RPC- 5.1-6-01  แผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 
RPC- 5.1-6-02 แผนพัฒนา
บุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC- 5.1-6-03  รายงาน
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
RPC- 5.1-6-04 รายงานประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 
     วิทยาลัยรัตภูมิ ได้น าระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย คือระบบ 
ศรีวิชัย QA ตามคู่การปฏิบัติงาน Srivijaya PM 09 

RPC -5.1-7-01  ค าสั่งวิทยาลัย
รัตภูมิแต่งตั้งคณะกรรมการระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาศรีวิชัย 
QA 2557 
RPC -5.1-7-02 ค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพ 
RPC -5.1-7-0๓  คู่มือการ
ปฏิบัติงาน Srivijaya PM 09 
ระบบและกลการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 
 
 
 
 
 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ”มาใช้ เป็น
แนวทางในการด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2557 
มหาวิทยาลัยได้มีการร่างระบบให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปี 2557และวิทยาลัยฯ 
ได้ด าเนินการตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้  

     1.ด าเนินการทบทวนระบบและกลไก
การประกันคุณภาพในระดับวิทยาลัยฯ ตาม ระบบศรี
วิชัย QA จากผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2556
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกัน
คุณภาพ   ในระดับวิทยาลัยฯ และระดับหลักสูตร 

     ๒. ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อ 
        - ก าหนดนโยบายด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
        - จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพ    
       - ก าหนดเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้และ

กระจายไปยังผู้รับผิดชอบทั้งในระดับหลักสูตรและ
วิทยาลัย 
                  น านโยบาย ฯ แผนการด าเนินงาน ฯ 
และเป้าหมายคุณภาพ เสนอคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯที่มีบุคลภายนอกฯ กระจายนโยบาย 
แผนการด าเนินงาน ตัวชี วัด เป้าหมายประกัน
คุณภาพการศึกษา ลงสู่ผู้ปฏิบัติ  
                ๓. จัดท าโครงการอบรมนักศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างเครือข่ายการประกัน
คุณภาพภายใน และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

     ๔ . รายงานผลการด าเนินงานตาม 
ตัวชี วัด ต่อวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย 

                        

RPC -5.1-7-0๔  เอกสาร
ทบทวนระบบและกลการประกัน
คุณภาพ 
- เอกสารผลการวิเคราะห์จากผล
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2556 
- แผนการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
- เป้าหมายประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2557 
- ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี วัด
และหน่วยงาน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ระดับวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
- เอกสารติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
RPC -5.1-7-0๕ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย 
ครั้งที๑่/2558 วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2558 
RPC -5.1-7-0๖ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๒/2558 วันที่ 2๐ 
พฤษภาคม  2558 
RPC -5.1-7-0๗  สรุปโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการบทบาท
หน้าที่สาขาวิชาต่อการประกัน
คุณภาพ 
RPC-5.1-7-0๘ รายงานประเมิน



 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

-68- 
 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ตนเอง ปี 2557 ระดับหลักสูตร 
RPC -5.1-7-0๙ รายงาน
ประเมินตนเอง ปี 2557ระดับ
วิทยาลัย 

เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ๕ ข้อ เกณฑ์ประเมิน : ๔  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :  7  ข้อ ผลการด าเนินงาน  :  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  7  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  : 5  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 : ระบบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการ ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ได้แก่ ผศ.ภาวนา  พุ่มไสว 

  ๒. ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ได้แก่  
     - นายโฆษิต  รัตนบุรินทร์ 
     - นางราตรี  สุยบางด า 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    
           บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการ
ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมิน จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้
สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษา
อย่างมคีุณภาพ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 -4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน: 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

       

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
องค์ประกอบประกันคุณภาพหลักสูตร 
          วิทยาลัยมีระบบและกลไกการก ากับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบประกันคุณภาพหลักสูตรสอดคล้อง
กับระบบของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
        1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือควบคุมดูแล
นโยบายด าเนินงานของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
        ๒. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งหัวหน้างานพัฒนา
หลักสูตรและงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรตาม

RPC-5.2-1-01 ประกาศ  มทร.
ศรีวิชัย  กระบวนการขั้นตอนการ
เปิด- ปิดหลักสูตรการเรียนการ
สอน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
RPC -5.2-1-02 ค าสั่งแต่งตั้ง
หัวหน้างานวิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC -5.2-1-03 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบิหารครั้งที่ 
1/2558  วันที่ ๒๒  มกราคม 
2558  
RPC -5.2-1-04 เอกสารเข้าร่วม
โครงการ 
-โครงการพัฒนาบุคลากรในการ
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

นโยบาย 
       ๓. งานพัฒนาหลักสูตรแจ้งระเบียบข้อบังคับ
และแนวทางข้อบังคับข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 
       ๔. วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล
การด าเนินงานของหลักสูตรประกอบด้วย 
       ๔.๑ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ก ากับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตร 
       4.2 หัวหน้างานหลักสูตร ติดตามผลการ
ด าเนินงานงานของหลักสูตร 
       ๔.๓ หัวหน้าหลักสูตรบริหารจัดการหลักสูตร 
       ๔.๔ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด าเนินงานและ
สนับสนุนกิจกรรม 
      5. หัวหน้าหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสู ตรแก่ วิทยาลั ยและมหาวิทยาลั ย
ตามล าดับ 
             ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีส่วน
ร่วมในการร่างระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยใน
การด าเนินการจัดท าระบบและกลไกดังนี้ 
      วิทยาลัยรัตภูมิได้ประชุมฝ่ายวิชาการและวิจัย
เพ่ือทบทวนบทบาทหน้าที่การท างานของงานต่าง 
ๆ ของฝ่ายวิชาการประจ าปีการศึกษา 2557 โดย
การร่วมประชุมระหว่างรองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการฯ หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร และ
หัวหน้ากลุ่มงานในฝ่ายวิชาการฯ เพ่ือทบทวน
บทบาทหน้าที่การท างานในส่วนที่รับผิดชอบของ
ตนเอง และความเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษารอบใหม่ (รอบสี่) ทั้งนี้ในการประชุมมีมติ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของสาขา 
และมอบหมายให้หัวหน้าหลักสูตรดูแลก ากับ
ติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรโดยการประสานงานกับงานประกัน

ด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- โครงการบทบาทหน้าที่
สาขาวิชาต่อการประกันคุณภาพ 
-โครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามองค์ประกอบ การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนรายงานประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตร 
RPC-5.2-1-0๕ บันทึกข้อความ
ติดตามการส่งรายงานประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร 
RPC-5.2-1-06 รายงาน
ประเมินผลคุณภาพการศึกษาใน
ระดับหลักสูตร 
-หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร 
-หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

คุณภาพ และงานทะเบียนและหลักสูตรของ
วิทยาลัย ที่ต้องด าเนินการประสานงานกับงาน
ประกันคุณภาพและงานพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือการจัดท ารายงานการด าเนินงาน
ของหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 
     ง านประกั น คุณภ าพวิ ท ย าลั ย รั ตภู มิ ไ ด้
ประสานงานกับหลักสูตรเพ่ือด าเนินงานเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้หลักสูตรเกิด
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระบบ
และกลไกการท างานด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้หลักสูตรส่งตัวแทนและผู้ เกี่ยวข้องเข้าร่วม
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
  1) ส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรใน
การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
(Srivijaya QA) การประกันคุณภาพ (QA) สัญจร 
ซึ่ งมีการบรรยายเกี่ยวกับด า เนินงานประกัน
คุณภาพ ระดับหลักสูตรในวันที่  ๑๙  มกราคม 
2558 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช 
 2) จัดการประชุมเชิงบรรยายเกี่ยวกับการจัดท า
รายงานการประกันคุณภาพระดับวิทยาลัยและ
ระดับหลักสูตรภายใต้โครงการ “บทบาทของสาขา
ต่องานประกันคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ 1
๓ มีนาคม 2558 ณ ห้อง 9302  
 3) ส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและงานที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเข้าร่วม
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบ การประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร เพ่ือร่างระบบและกลไก
การประกันคุณภาพหลักสูตร ระหว่างวันที่ 19- 
20 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมใช้บางยาง 
อาคารส านักวิทยบริการ 
 ๔) ส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยี
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

คอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักกล
เกษตรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
จัดท ารายงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรใน
ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม  2558 
 ๕) ติดตามรูปแบบการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามกรอบการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร และประสานงานการก าหนดเป้าหมาย
การด าเนินงานของวิทยาลัย หลักสูตร กับกอง
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือท า
ความเข้าใจตรงกันตลอดปีการศึกษา 
  ๖) ติดตามทวงถามการจัดท ารายงานและผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรเพ่ือจัดท ารายงานของ
วิทยาลัยและรองรับการตรวจประเมินตามกรอบ
ระยะเวลา 
   ๗) ประสานงานแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการ
ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร รวมทั้งติดตามผล
การประเมินของหลักสูตรให้ด าเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้วยดี 
     ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรด้วยการติดตามผล
เล่มการรายงานผลการตรวจ และข้อสรุป รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของหลักสูตร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยี
เครื่องจักกลเกษตร ตามกรอบระยะเวลาการ
ประเมิน 
     สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรทุก
หลักสูตรเป็นภาพรวมการด าเนินงานโดยเฉพาะใน
ส่วนของข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง ส าหรับใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 
ต่อไป   

      2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้ RPC -5.2-01-0๒ ค าสั่งแต่งตั้ง
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเ พ่ือ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา 
      วิทยาลัยรัตภูมิ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบโดยมีการ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรเพ่ือท าหน้าที่
ด าเนินการ และแต่งตั้งงานประกันคุณภาพ เพ่ือท า
หน้าที่ก ากับติดตามการด าเนินการงานประกัน
คุณภาพและรายงานผลการติดตามร่วมกับอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ทั้งนี้ในการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิดุดม
ศึกษาแห่งชาติ (มาตรฐาน TQF)  รายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษาด้วยการรายงานผล
การด าเนินการของหลักสูตรผ่านการจัดท า มคอ. 
7 ในแต่ละปีการศึกษา ในส่วนของการรายงานผล
การด าเนินงานตามระบบและกลไกในข้อ 1 
หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และหลักสูตร
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยใน
คราวประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยตาม
ประเด็นที่ เกี่ยวข้อง เช่น การรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาของภาค
การศึกษาผ่านการจัดท า มคอ. 5 และมคอ. 6 
เพ่ือใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนใน
แต่ละปีการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาจบการศึกษา
ตามระยะเวลาการศึกษาของ      

หัวหน้างานวิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC -5.2-02-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย ครั้งที่ ๑/255๘ ลง
วันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์ 2558 
 

 
 
 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

RPC-5.2-3-01 เอกสารการ
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานของหลักสูตร 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 
 
 
 
 
 
 
 

      วิทยาลั ยฯ มีการจัดสรรทรัพยากร เ พ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรของวิทยาลัย 
เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการจัดสรรทรัพยากรใน
การด าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดย
เตรียมความพร้อมของทรัพยากร ดังนี้  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ฝึกปฏิบัติงานครบถ้วน
ตามเนื้อหาของหลักสูตร และยังมีห้องสมุดที่มี
หนังสือ วารสาร ต าราประกอบการเรียนการสอนที่
เพียงพอมีระบบเครือข่ายที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของ
ผู้เรียน มีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมไป
ถึงการการสนับสนุนงบประมาณการจัดการเรียน
การสอนแต่ละหลักสูตรอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
 
 
 
 
 

       

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
    วิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพ วิทยาลัยรัตภูมิ  โดยมีหน้าที่
ด าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะ 
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลั ย 
และด าเนินการประเมินคุณภาพหลักสูตร จ านวน 
2 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรอุตสาหกรรม
ศาสตร์บัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร ประเมินผลเมื่อวันที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๘ 
(ผลการประเมิน เท่ ากับ  2 .18 )  สาขาวิ ชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประเมินผลเมื่อวันที่ ๑๔  
สิงหาคม ๒๕๕๘ (ผลการประเมินเท่ากับ  2.54 )  
ทั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูล ข้อสรุปรายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการประจ าคณะพิจารณา 

RPC-5.2-4-01 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร 
RPC-5.2-4-02 ก าหนดการ
ตรวจประเมินระดับหลักสูตร 
RPC-5.2-1-06 รายงานประเมิน
ตนเองภายใน จ านวน ๒ 
หลักสูตรวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 
 
 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

RPC -5.2-๒-01 รายงานการ
ประชุมประจ าวิทยาลัยครั้งที่1 
/2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

            วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการน าผลการประเมิน
คุณภาพภายในประจ าปี 2556 เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพิจารณาและ
คณะกร รมการมี ข้ อ เ สนอแนะ ให้ ป รั บป รุ ง
กระบวนการด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบที่ 4 โดยเน้นใน
เรื่องที่มีคะแนนต่ า 2 ประเด็นที่ต้องเร่งปรับปรุง
ได้แก่ 
   1) การพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ โดยเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   2) การพัฒนา และส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ท างานวิจัยโดยขอทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกและเผยแพร่งานวิจัยให้มาก
ยิ่งขึ้น 

2558 

 
 
 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
      วิทยาลัยฯมีการด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพหลักสูตรและประเมินหลักสูตรตามแผน
ด าเนินงาน มีการติดตามและประเมินผลตามระบบ
ประกันคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐานและการด าเนินการเกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรด้วย
ระบบการติดตามของมหาวิทยาลัยด้วยระบบการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และ
การตรวจประเมินภายนอกระดับหลักสูตร ตาม
กรอบระยะเวลาทั้ง 2 หลักสูตร ครบถ้วน 

RPC-5.2-1-06 รายงานประเมิน
คุณภาพภายในจ านวน ๒ 
หลักสูตรวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  6 ข้อ เกณฑ์ประเมิน : ๕ คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :  6 ข้อ ผลการด าเนินงาน  :  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  6 ข้อ เกณฑ์ประเมิน  : 6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ Srivijaya 1 กิจกรรม 5ส  
ตัวบ่งชี้ท่ี Srivijaya 1.1 : กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม 5ส ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ : ๑. รองผู้อ านวยการผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ได้แก่ ผศ.ภาวนา  พุ่มไสว 

  ๒. ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ได้แก่  นางราตรี  สุยบางด า 
 
เกณฑ์กำรประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน: 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของหน่วยงาน โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
                วิทยาลัยรัตภูมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินกิจการม 5 ส  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส โดยประกอบไปด้วยตัวแทน
อาจารย์ตัวแทนเจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษาร่วมกันเป็น
คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส 

RPC-Srivijaya1.1-1-01 ค าสั่ง
แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการ
กิจกรรม 5 ส 
RPC- Srivijaya 1.1-1-02 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ติดตามกิจกรรม 5 ส 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. มีแผนการด าเนินกิจกรรม 5ส ที่แสดงให้เห็นถึงความ
ต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงานและมี
การด าเนินงานตามแผนของกิจกรรม 5ส อย่างน้อยร้อย
ละ 70 ของแผน 
       วิทยาลัยฯได้จัดท าแผนการด าเนินการกิจกรรม 5 ส  
โดยในแผนจะมีจัดท า big clening day  ทุก บ่าย 3 โมง
วันพุธของสัปดาห์และมีการก าหนดการตรวจติดตาม
กิจกรรม 5 ส ภายในวิทยาลัยฯปีละ 2 ครั้ง ภาคเรียนละ
1 ครั้ง เพ่ือจะน าผลกิจกรรม 5 ส มาปรับปรุงในการ
เตรียมรับการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส ระดับหน่วยงาน 

RPC- Srivijaya ๑.๑-๒-๐๑ 
แผนกิจกรรม ๕ ส ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
RPC-Srivijaya 1.๑-๒-๐๒ ภาพ 
big clening  day 
RPC-Srivijaya ๑.๑- ๒-๐๓  
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะชุ ม ค รั้ ง ที่ 
1/255๘  วันที่ 21 เมษายน 
255๘   

 
 

3. มีการตรวจประเมินกิจกรรม  5 ส โดยหน่วยงานเองอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี 

RPC-Srivijaya  ๑.๑ -๓-๐๑ ผล
การตรวจกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ ๑ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 
 
 
 

         วิทยาลัยฯมีการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส ภายใน
วิทยาลัย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม 255๘  ผล
คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐ คะแนน และ มีการตรวจ
ติดตามกิจกรรม 5 ส ภายในวิทยาลัย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 
๒๕  มิถุนายน 255๘ ผลคะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.50 
คะแนน  

RPC-Srivijaya  ๑.๑ -๓-๐๒ ผล
การตรวจกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ ๒ 

 
 
 

4. มีผลการประเมินกิจกรรม 5ส ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
       วิทยาลัยฯมีการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส จาก
ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯโดยเป็นคณะกรรมการของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ตรวจประเมินเมื่อวันที่ 2๖  มิถุนายน  
255๘ ผลคะแนน คิดเป็นร้อยละ 9๑.๔๔ คะแนน 
 

RPC- Srivijaya  ๑.๑-๕-๐๑ ผล
การตรวจกิจกรรม 5 ส จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 
 
 

5. มีผลการประเมินกิจกรรม 5ส ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
       วิทยาลัยฯมีการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส จาก
ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯโดยเป็นคณะกรรมการของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ตรวจประเมินเมื่อวันที่ 2๖  มิถุนายน  
255๘ ผลคะแนน คิดเป็นร้อยละ 9๑.๔๔ คะแนน 

RPC- Srivijaya  ๑.๑-๕-๐๑ ผล
การตรวจกิจกรรม 5 ส จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  : - 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :  5  ข้อ ผลการด าเนินงาน  :   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  : 5  ข้อ 
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องค์ประกอบที่ Srivijaya 2 อัตลักษณ์ของ มทร.ศรีวิชัย  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี Srivijaya 2.1 : ระบบกลไกพัฒนำนักศึกษำของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลให้เป็น

บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on)  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ได้แก่ ผศ.ภาวนา  พุ่มไสว 

  2. ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ได้แก่  นายอาซัน  วงค์หมัดทอง 
 
เกณฑ์กำรประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน: 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 

1.  มีระบบและกลไกในการด าเนินการด้านสหกิจศึกษา          
         วิทยาลัยรัตภูมิมีการจัดรูปแบบและระบบการ
เรียนการสอนเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการให้กับนักศึกษาทุกคน ทุกหลักสูตร ซึ่ง
ระบบและกลไกในการด าเนินการการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา  

RPC-Srivijaya 2.1-1-01 
แผนผังปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 
RPC-Srivijaya 2.1-1-02 คู่มือ
นักศึกษาฝึกงาน 

 
 

2. มีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยเพิ่มประสบการณ์ตรงใน
สถานประกอบการ 
          วิทยาลัยฯ มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์เข้าศึกษาดูงานจากสถานประกอบการที่ 
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอน โดย
โครงการ ฝังตัวในสถานประกอบการ 

RPC-Srivijaya 2.1-2-01 
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ
ฝังตัวในสถานประกอบการณ์ 

 
 
 

3. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักของ WIL 
เป็นแนวทางในการพัฒนา 
          วิทยาลัยฯ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้หลัก WIL เป็นแนวทางในการพัฒนา โดยการน า
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาใน

RPC-Srivijaya 2.1-3-01 เล่ม
หลักสูตร 
RPC-Srivijaya 2.1-3-02 สมุด
บันทึกการฝึกงาน 
RPC-Srivijaya 2.1-3-03 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร หลังจากนั่นนักศึกษาได้น าประสบการณ์มาต่อยอด
ในรายลิชา ปัญหาพิเศษหลักจากสถานประกอบการณ์ 

รายงานการฝึกงานวิชาชีพ 
RPC-Srivijaya 2.1-3-04 ใบ
ลงเวลาปฏิบัติงานประจ าวันของ
นักศึกษาฝึกงาน 
RPC-Srivijaya 2.1-3-05 ใบ
ลงเวลาปฏิบัติงานประจ าวันของ
นักศึกษาฝึกงาน 

 
 

4. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานในกิจกรรมที่
ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
           วิทยาลัยฯ มีการติดตามผลการด าเนินงานใน
กิจกรรมที่ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
 

RPC-Srivijaya 2.1-4-01 
ค าสั่งนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
RPC-Srivijaya 2.1-4-02 แบบ
ประเมินสัมนาการฝึกประสบ
การวิชาชีพ 
RPC-Srivijaya 2.1-4-03 แบบ
ประเมินนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ในสถานประกอบการ 
RPC-Srivijaya 2.1-4-04 แบบ
ประเมินผลการฝึกงานภาคฤดู
ร้อน วิทยาลันรัตภูมิ 

 
 

5. มีผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
เป็นที่ยอมรับหรือได้รับการยกย่อง 
         วิทยาลัยฯ มีการส่งนักศึกษา สาขาอุตสาหกรรม 
เข้าร่วมโครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 8 ระดับ ภาคใต้ จ านวน 9 คน และ
สามารถเข้าไปสู่ระดับประเทศ จ านวน 3 คน 

RPC-Srivijaya 2.1-5-01 
ประกาศนียบัตรเข้าร่วม
โครงการแข่งขันออกแบบและ
สร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย 
ครั้งที ่8 ระดับภาคใต้ และ 
ระดับประเทศ 

 

เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน :   5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :  5  ข้อ ผลการด าเนินงาน  :   บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :   5  ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี Srivijaya 2.2 : กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐำน 
(Technology Based Education-Training)  

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ได้แก่ ผศ.ภาวนา  พุ่มไสว 

  2. ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ได้แก่ นางปิยนุช  ศรีพรมทอง 
 

 
เกณฑ์กำรประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน: 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 

1. ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ 
Technology Based และฝึกทักษะในการท างาน 
          วิทยาลัยรัตภูมิ มีการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนทุกรายวิชาโดยให้ความส าคัญกับ Technology 
Based ทั งการใช้เพ่ือการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
และฝึกทักษะในการท างานในแต่ละวิชาชีพ ด้วยรูปแบบ
การเรียนห้องเรียนเสมือน (บทเรียน LMS) ผ่านหน้า
เว็บไซต์ของวิทยาลัยและการใช้ Microsoft office 
ตลอดจนการใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีของ
คณาจารย์ผู้สอน 

RPC-Srivijaya -2.2-1-01 
หน้าเว็บไซต์ LMS 
RPC-Srivijaya -2.2-1-02 สือ่
การสอน 
RPC-Srivijaya -2.2-1-03 
แผนการสอนและ มคอ.3 
 

 
 
 
 

2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั น
เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ในแต่ละสาขา
วิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

RPC-Srivijaya -2.2-2-01 
โครงงานนักศึกษาหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,หลักสูตร
เทคนิคคอมพิวเตอร์,หลักสูตร
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
และหลักสูตรช่างยนต์ 

 
 
 

3. นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Technology 
Based กับชุมชน สังคม ภายใต้การให้ค าแนะน าของ
อาจารย์ผู้สอน 

RPC-Srivijaya -2.2-3-01 
โครงงานหลักสูตรเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 
 

      วิทยาลัยฯมีการส่งเสริมให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้าน Technology  Based กับชุมชน สังคมภายใต้
การให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน โดยนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
เพ่ือที่จะน าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน 

 

 
 
 

4. นักศึกษาใช้หลัก Technology Basedในงานวิจัย 
โครงงาน กรณีศึกษา 
       วิทยาลัย ฯ มีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา
ได้ใช้หลัก Technology Based ในงานวิจัย โครงงาน 
กรณีศึกษา ทุกสาขาวิชา 

RPC-Srivijaya -2.2-4-01 
โครงงานนักศึกษาหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หลักสูตร
เทคนิคคอมพิวเตอร์และ
หลักสูตรเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร 

 
 
 
 

5. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่ได้ด าเนินการอย่างเป็น
ระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้นักศึกษามีการ
พัฒนาการเรียนรู้ทักษะ วิชาชีพ 
      วิทยาลัยฯได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีแนวทางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้นักศึกษามีการพัฒนาการ
เรียนรู้ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

RPC-Srivijaya -2.2-5-01 ผล
การประเมินของนักศึกษา 
RPC-Srivijaya -2.2-5-01 
บันทึกหลังสอนของแผนการ
สอน 
 
 

 

เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :  5  ข้อ ผลการด าเนินงาน  :  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :  5  ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี Srivijaya 2.3 : มีระบบและกลไกกำรสร้ำงควำมเชี่ยวชำญวิชำชีพ (Professional 
Oriented) ให้กับนักศึกษำ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ได้แก่ ผศ.ภาวนา  พุ่มไสว 

  ๒. ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ได้แก ่นางสาวทิพย์มณี  ขุนฤทธิ์ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน: 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 

1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาแนวทางการ
สร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชพี มีการน าสู่การ
ปฏิบัติและมีผลลัพธ์ชัดเจน 
     วิ ท ย า ลั ย ฯ  ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาการสร้างความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างเป็นระบบโดยการใช้
ข้ อบั ง คั บ ในการจั ดการสหกิ จศึ กษา ของ
มหาวิทยาลัย และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์
ขอฝึกงานของนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีคู่มือ
ปฏิบัติงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ใช้เป็นแนวทางการสร้างความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพให้กับนักศึกษาและด าเนินการตาม
ระบบโดยมีการน าไปสู่การปฏิบัติและมีผลลัพธ์ที่
ชัดเจน ดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาฝึกงานในสถาน
ประกอบการ 

2. ให้นักศึกษา ศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการและมีการส่งนักศึกษาเข้า
แข่งขันทักษะ 

RPC-Srivijaya 2.3-1-01 คู่มือ
ปฏิบัติงานระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
RPC-Srivijaya 2.3-1-02 เอกสาร
การฝึกงานของนักศึกษา 
RPC-Srivijaya 2.3-1-03 เอกสาร
การศึกษาดูงาน 
RPC-Srivijaya2.3-1-04 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัยว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจ
ศึกษา พ.ศ.2557 
 

 2. มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ RPC-Srivijaya 2.3-2-01 เอกสาร
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 
       

     วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานที่
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความสามารถ  และมีความ
เชี่ยวชาญในทักษะแต่ละด้านโดยวิทยาลัยได้มี
การจัดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน การเรียนรู้ให้เกิดทักษะและความเป็นเลิศ
ด้านวิชาชีพที่น าไปสู่การจัดการศึกษาเ พ่ือ
ศตวรรษที่ 21 “โครงการแข่งขันออกแบบและ
สร้างเครื่องจักรกลเกษตร” และมีแผนพัฒนา
ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพโดยการปรับปรุง
หลักสูตรทุกรอบ 5 ปี  โดยในปีการศึกษา 
2557 หลักสูตรสาขาอุตสาหกรรม ได้จัด
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาอุตสาหกรรม 

การปรับปรุงหลักสูตร 
RPC-Srivijaya 2.3-2-02 แผนการ
เรียน 
RPC-Srivijaya 2.3-2-03 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2557 
RPC-Srivijaya 2.3-2-04  โครงการ
ปรับปรุงหลักสูตร สาขาอุตสาหกรรม 
RPC-Srivijaya 2.3-2-05  โครงการ
แข่งขันออกแบบและสร้าง
เครื่องจักรกลเกษตร 

 
 
 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรในการสร้างความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 
     วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดสรรทรัพยากรในการ
สร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพตามแผนที่ได้
ก าหนดไว้  ได้แก่ การจัดซื้อวัสดุฝึกและครุภัณฑ์
ส าหรับฝึกปฏิบัติ 

RPC-Srivijaya 2.3-3-01  
เล่มหลักสูตร 
RPC-Srivijaya 2.3-3-02 แผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ และส่งเสริมความเป็น
คนดีของสังคม 
     วิทยาลัยฯ มีการจัดโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้
นักศึกษา  มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ได้แก่ 

1. โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่ให้แก่นักศึกษา วันที่ 11 ต.ค.57 
และ 11 ม.ค.58 
โดยสาขาบริหารธุรกิจได้จัดโครงการขึ้น
เ พ่ือปรับ พ้ืนฐานทางด้านธุ รกิจแก่
นักศึกษาจ านวน 90 คน ให้ได้เรียนรู้
และ พัฒนาตน เองด้ านธุ ร กิ จจ าก
หน่วยงานภายนอก 

2. โคร งการ พัฒนาภาษา อั งกฤษแก่

RPC-Srivijaya 2.3-4-01 เล่มสรุปผล
โครงการ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

นักศึกษา      วันที่ 15 ส.ค. - 26 ก.ย.
57 
โดยศูนย์ภาษาได้จัดโครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาจ านวน 
150 คน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาวิชาชีพต่อไป 

3. โครงการสร้างจิตส านึกและปลูกฝังการ
ใช้ชี วิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
วันที่ 25-27 ก.พ.58 
โดยสาขาศึกษาทั่วไปได้จัดโครงการ
ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร ส า ข า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปติดตั้งระบบ 
WiFi ให้กับโรงเรียนวัดรัตนวราราม 

4. โ ค ร ง ก า รศึ กษ า ดู ง าน ใน โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม 
วันที่ 28 มี.ค.58 
โดยสาขาเทคโนโลยี เครื่องจักรกล
เกษตรได้น านักศึกษาจ านวน 80 คน 
ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ คือ บริษัท
ศ รี ต รั ง  แ อ โ ก ร อิ น ดั ส ท รี  จ า กั ด 
(มหาชน) และบริษัทพิทักษ์ปาล์มออย 
จ ากัด 99 เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้
และรู้จักเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ ใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม 

5.  โครงการซ่อมบ ารุงเครื่องนวดแป้งและ
เครื่องโรยเส้นขนมจีน วันที่ 11 ก.ย.
57 
โดยหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร ได้น านักศึกษาจ านวน 20 คน 
ร่วมกับชุมชนต าบลควนรู จ านวน 50 
คน ให้ความรู้และซ่อมบ ารุงเครื่องนวด
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

แป้งและเครื่องโรยเส้นขนมจีนให้กับ
ชุมชนท าให้การใช้งานมีประสิทธิภาพ
แล ะ ไ ด้ ผ ล ผลิ ต เ พ่ิ ม ขึ้ น  ซึ่ ง ท า ใ ห้
นักศึกษาได้น าความรู้ที่ เรียนมาไป
พัฒนาวิชาชีพให้เกิดความเชี่ยวชาญ
และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต 

6. โครงการช่างยนต์จิตอาสา วันที่ 23-
25 มี.ค.58 
โดยหลักสูตรสาขาวิชาช่างยนต์ น า
นักศึกษาจ านวน 50 คน ออกบริการ
ตรวจสภาพ เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง 
ล้างรถ ดูดฝุ่นให้กับชุมชนหมู่ที่1 และ
หมู่ที่ 12 ต าบลก าแพงเพชรและหมู่ที่ 
6 ต าบลท่าชะมวง ในอ าเภอรัตภูมิ ทั้ง
รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ท าให้
นั กศึกษาได้ ใช้ทั กษะที่ เ รี ยนมาได้
ปฏิบัติงานจริงและท าให้ได้ฝึกทักษะให้
เกิดความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอีกด้วย 

7. โครงการเข้าร่วมแข่งขันออกแบบและ
สร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 
วันที่ 2-20 มิ.ย.58 
โดยสาขาอุตสาหกรรม ได้น านักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 
คน เข้าร่วมแข่งขันออกแบบและสร้าง
หุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการ
แข่งขันระดับภูมิภาค (ภาคใต้)และได้
ผ่ านการ เข้ าร่ วมการแข่ งขัน  RDC 
2015 ระดับประเทศ 
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เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ๔  ข้อ เกณฑ์ประเมิน :   4 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :  5  ข้อ ผลการด าเนินงาน  :   ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :   5  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี Srivijaya 2.4 : งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์บนพื้นฐำนภูมิปัญำท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองอ านวยการผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ได้แก่ ผศ.ภาวนา พุ่มไสว 

  2. ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ได้แก่ นายศุภกร  แก้วละเอียด 
 
ผลกำรด ำเนินงำน: 
1. จ านวนโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 6 
2. จ านวนโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหรือเพ่ือท้องถิ่น 

1 

3. ร้อยละของโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพ่ือท้องถิ่น (2/1)*100 

16.67 

4. คะแนนที่ได้ (ข้อ 3/30)*5 2.78 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลรวมของโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐาน
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพ่ือท้องถิ่น 

 100 จ านวนโครงการวิจัยทั้งหมด 

 
คะแนนที่ได้ 
 

 

= 

โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพ่ือ

ท้องถิ่น 

 

 5 

30 
 
เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
ผลการประเมนิตนเองปีท่ีแล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ 16.67 เกณฑ์ประเมิน : 2.78 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :ร้อยละ 10 คะแนน ผลการด าเนินงาน  :  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  ร้อยละ 16.67 เกณฑ์ประเมิน  : 2.78 คะแนน   
 
เอกสำรหลักฐำน : 

หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
RPC-Srivijaya-2.4-01 รายงานจ านวนบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิ ประจ าปีการศึกษา 2557 
RPC-Srivijaya-2.4-02 สรุปจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ และสัญญารับทุน งานวิจัย (ท า

สัญญาในปีงบประมาณ 2557) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี Srivijaya 2.5 : กำรสืบสำนโครงกำรพระรำชด ำริ   
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ได้แก่ ผศ.ภาวนา  พุ่มไสว 

  2. ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ได้แก่ นางปิยนุช  ศรีพรมทอง 
 

 

เกณฑ์กำรประเมิน: 5 ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5ข้อ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน: 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสภา
มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดการบริการวิชาการบนพ้ืนฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการของชุมชน เป็นประเด็น
ชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ เป็น
ประเด็นที่ 2 ของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ ในการก ากับดูแลการด าเนินงานด้าน
บริการวิชาการ ภายใต้โครงการการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์จากตาลโตนดตามวิถีชุมชน ซึ่งปีการศึกษา 2557 
วิทยาลัยรั ตภูมิ  มี โครงการบริการวิ ชาการที่ ร่ วมกับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือแก้ปัญหาให้สังคมที่ชี้น าป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคม 1 โครงการ คือ โครงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตตาลโตนดเพ่ือวิสาหกิจชุมชน  ตาม
ความต้องการของชุมชนร าแดง ต.ร าแดง อ.สิงหนคร จ.
สงขลา และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) จ านวน 2 โครงการ 
1) โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยนางพญาเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 

RPC-Srivijaya 2.3-1-01 
ภาพประกอบส ารวจข้อมูลที่
ชุมชนร าแดง 
RPC-Srivijaya 2.3-1-02 
แผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2558 
RPC-Srivijaya 2.3-1-03 
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์
จากผลผลิตตาลโตนดเพื่อ
วิสาหกิจชุมชน 
RPC-Srivijaya 2.3-1-04 
โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์
กล้วยนางพญาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญ
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา 
RPC-Srivijaya 2.3-1-05 
โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พ้ืนบ้าน
จ าปูลิงและมะไฟกา เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

2) โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พ้ืนบ้านจ าปูลิงและมะไฟกา 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา   การด าเนิน
โครงการบริการทางวิชาการมีการด าเนินงานคามระบบและ
กลไกการบริการทางวิชาการมีการด าเนินตามระบบและ
กลไกบริการทางวิชาการแก่สังคมและการบูรณาการตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน Srivijaya PM 05 “การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม”  มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชนตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) รายละเอียดดังนี้ 
 (Plan) มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่ได้จากการ
ส ารวจความต้องการของชุมชน ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
 (DO) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  โยมี
ตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนิน
โครงการบริการวิชาการ มีการด าเนินตามแผนที่ได้ก าหนด 
 (Check) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการคณะกรรมการด าเนินงานมี
การประเมินผลตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดมีการจัดท า
รายงานสรุปโครงการ มีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
ตลอดจนปัจจัยแห่งส าเร็จในการด าเนินโครงการและ
หลังจากด าเนินโครงการมีการติดตามประเมินผลกระทบและ
ประโยชน์ของโครงการ 
 (Act) ผลจากการด าเนินโครงการคณะกรรมการน าผลการ
ประเมินโครงการมาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพื่อหา
แนวทางพัฒนาโครงการ น าสู่การปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป 

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารีทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ 
พรรษา    

 
 
 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
     ในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยฯ มีการด าเนินโครงการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากตาลโตนดตามวิถีชุมชน 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  จ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผลผลิตตาลโตนดเพ่ือ
วิสาหกิจชุมชน ซึ่งได้ด าเนินการไปเมื่อวันที่ 8 มกราคม – 

RPC-Srivijaya 2.3-2-01 
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์
จากผลผลิตตาลโตนดเพื่อ
วิสาหกิจชุมชน 
RPC-Srivijaya 2.3-2-02 
โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พ้ืนบ้าน
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

31 กรกฎาคม 2558  ก าหนดตัวชี้วัด คือ ได้บรรจุภัณฑ์
เพ่ือใช้ประโยชน์จากตาลโตนด จ านวน 6 รูปแบบ ซึ่งบรรลุ
เป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
มีจ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พ้ืนบ้านจ าปูลิงและมะไฟกา 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษาซึ่งได้ด าเนินการ
ไปเมื่อเดือนมกราคม 2558  – เดือนกันยายน 2558 
ก าหนดตัวชี้วัด คือ มีต้นจ าปูลิงและมะไฟกา จ านวนไม่ต่ า
กว่า  100  ต้น ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80  
2. โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยนางพญาเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ซึ่งได้ด าเนินการไปเมื่อ
เดือนมกราคม 2558  – เดือนกันยายน  2558 ก าหนด
ตัวชี้วัด คือแปลงกล้วยนางพญาจ านวนไม่ต่ ากว่า  200  ต้น 
ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 

จ าปูลิงและมะไฟกา เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารีทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ 
พรรษา 
RPC-Srivijaya 2.3-2-03
โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์
กล้วยนางพญาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญ
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา 

 
 
 
 
 

3. เป็นแบบอย่างหรือแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชนหรือท้องถิ่น 
     จากการที่วิทยาลัยรัตภูมิ ร่วมกับมหาวิทยาลัย  ได้น าผล
ของการบริการวิชาการ ชี้น าป้องกันและแก้ปัญหาสังคม 
ภายใต้โครงการอนุรั กษ์ และการใช้ประโยชน์จากพืช
ตาลโตนด ณ ชุมชนร าแดง ต.ร าแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
ส่งผลให้ผู้รับการบริการวิชาการได้มีการพัฒนา เพ่ือมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบกล่องใส่ขนมตาลทอง โดย
ออกแบบให้มีรูปต้นตาลอยู่หน้ากล้องผลิตภัณฑ์ ช่วยให้
ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลร าแดง ได้มีหนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัย
ในนามของชาวร าแดงและระบุว่า ตามที่ชาวร าแดงได้เข้า
ร่วม ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

RPC-Srivijaya 2.3-3-01 
หนังสือขอบคุณจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลร าแดง 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ต่อคนในชุมชน 
และยังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานอื่นๆได้อีกด้วย 

 
 
 
 

4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือท าให้
ชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
     ผลจากการด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยภายใต้
โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ต่อคนในชุมชน
ตระหนักรู้ และเห็นความส าคัญของการใช้ชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การสร้างอาชีพบนพื้นฐานของทรัพยากร
ท้องถิ่น การลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพ และยังเป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่างๆ 

RPC-Srivijaya 2.3-4-01 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 

เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  : -  
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  4  ข้อ เกณฑ์ประเมิน : ๔  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :  5  ข้อ ผลการด าเนินงาน  :   ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  : 5  ข้อ 
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องค์ประกอบที่ Srivijaya ๓ คุณภำพของหน่วยงำนสนับสนุน  
ตัวบ่งชี้ท่ี Srivijaya ๓.๑ : มีระบบและกลไกในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ : ๑. หัวหน้าส านักงานผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ได้แก่ นายทักษ์สุริยา หมาดสะ 

  ๒. ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ได้แก่ นางสิรินารถ  ชูพันธ์ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน: ๕ ข้อ 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ข้อ 
 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 

๑. มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานภายในหน่วยงาน มี
ก าหนดภารกิจของหน่วยงานตามโครงสร้างอย่างชัดเจน 
     วิทยาลัยรัตภูมิได้มีการก าหนดโครงสร้างการบริหาร
ของวิทยาลัยรวมทั้งมีการก าหนดภารกิจของหน่วยงาน
ตามโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาโดยแบ่งเป็น ๓ 
ส่วน คือ งานบริหารและวางแผน  งานวิชาการและวิจัย  
และงานพัฒนานักศึกษา 

RPC-Srivijaya-๓.๑-๑-๐๑ 
โครงการการบริหารงาน
วิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC-Srivijaya-๓.๑-๑-๐๒ 
แผนผังโครงการวิทยาลัยรัตภูมิ/
การก าหนดภารกิจของฝ่าย 
 

 
 
 
 

๒. มีการจัดท าคู่มือการท างานของหน่วยงานที่ครอบคลุมทุก
ภารกิจ 
     วิทยาลัยฯได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน โดยเริ่มต้น
กระบวนการจากการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนภายใน
วิทยาลัยรัตภูมิ ซึ่งคณะกรรมกาชุดดังกล่าวมีหน้าที่
วิเคราะห์การปฏิบัติงานตามโครงการสร้างการบริหารของ
วิทยาลัยและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานวิทยาลัย จัดท า
ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการน าคู่มือ
ปฏิบัติงานเสนอขออนุมัติจากผู้อ านวยการ และมีหน้าที่ใน
การปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานหลังจากการน าไป
ปฏิบัติงานรวมถึงการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้

RPC-Srivijaya-๓.๑-๒-๐๑ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์การปฏิบัติงานตาม
โครงการการบริหารงานใน
หน่วยงาน 
RPC-Srivijaya-๓.๑-๒-๐๒ 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ทันสมัยและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
 
 
 

๓. มีการแจกจ่ายและประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบ 
     วิทยาลัยฯ แจกจ่ายคู่มือการปฏิบัติงานและมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย 

RPC-Srivijaya-๓.๑-๓-๐๑ 
ใบเซ็นต์รับคู่มือปฏิบัติงาน 

 
 
 

๔. มีการปฏิบัติตามคู่มือและปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัย
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 
     บุคลากรของวิทยาลัยฯมีการปฏิบัติงานตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานและได้ด าเนินการปรับปรุงคู่มือให้ทันสมัย
เหมาะสมกับลักษณะทีเปลี่ยนแปลง 

RPC-Srivijaya-๓.๑-๔-๐๑ 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิเคราะห์การ
ปฏิบัติงานตามโครงการสร้าง
การบริหารงานในหน่วยงาน 

 
 
 
 

๕. มีงานวิจัยสถาบันที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 
     วิทยาลัยฯส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนแก้ปัญหา
และปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยท าวิจัยสถาบัน คือเรื่อง
ความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิที่มีต่อการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

RPC-Srivijaya-๓.๑-๕-๐๑ 
รายงานการวิจัยเรื่อง ความ

คิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยรัต

ภูมิที่มีต่อการด าเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ๕  ข้อ เกณฑ์ประเมิน : ๕  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :  ๕  ข้อ ผลการด าเนินงาน  :  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  ๕  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  : ๕  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี Srivijaya ๓.๒ : ระดับควำมส ำเร็จในกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนบริกำร  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ : ๑. หัวหน้าส านักงานผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ได้แก่  นายทักษ์สุริยา   หมาดสะ 

  ๒. ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ได้แก ่นางสิรินารถ  ชูพันธ์ 
  

เกณฑ์กำรประเมิน: * ข้อ 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ข้อ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน: 

มีกำร 

ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 

๑. มีการก าหนดกระบวนงานที่ต้องการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาอย่างน้อย ๒ กระบวนงานและประกาศขั้นตอน
และระยะเวลาในการบริการในแต่ละกระบวนงานให้ทราบ
อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการด าเนินงานและเก็บข้อมูลในการ
บริการอย่างต่อเนื่อง 
     วิทยาลัยรัตภูมิ มีการก าหนดกระบวนงานที่ต้องลด
ขั้นตอนและระยะเวลา โดยคณะกรรมการวิเคราะห์การ
ปฏิบัติงานตามโครงการสร้างการบริหารงานภายใน 
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ได้แก่ 

๑.  การส่งหนังสือราชการภายในวิทยาลัยรัตภูมิ 
๒. การท าหนังสือราชการออกและประกาศขั้นตอนและ

ระยะเวลาในการบริหารในแต่ละกระบวนการให้บุคลากร
ประชาสัมพันธ์ของส านักงานอ านวยการ รวมทั้งมีการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนที่ประกาศและเก็บข้อมูลในการ
บริหารอย่างต่อเนื่อง 

RPC-Srivijaya-๓.๒-๑-๐๑ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิทิน
งานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  
RPC-Srivijaya-๓.๒-๑-๐๒
รายงานการประชุมก าหนด
กระบวนการงานที่ต้องการลด
ขั้นตอน ครั้งที๑่/๒๕๕๗  
RPC-Srivijaya-๓.๒-๑-๐๓
ประกาศข้ันตอนและระยะเวลา
ในการบริการ 

 

 

 

๒. สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๒๐ 
     วิทยาลัยฯสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลา

RPC-Srivijaya-๓.๒-๒-๐๑แบบ
บันทึกรายชื่อกระบวนงานและ
รอบระยะเวลามาตรฐาน 
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มีกำร 

ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 

       

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
๑. การส่งหนังสือราชการภายในวิทยาลัยรัตภูมิ            
๒.  ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๓๓.๓๓ 
๓. การท าหนังสือราชการออก                              
๔. ลดขั้นตอนระยะเวลาปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๓๓.๓๓ 

RPC-Srivijaya-๓.๒-๒-๐๒ 
แบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ
และระยะเวลาให้บริการ 
RPC-Srivijaya-๓.๒-๒-๐๓
ตารางสรุปผลการด าเนินงาน
การลดรอบระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

 

       

       

๓. สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๓๐ 

๑.  วิทยาลัยฯน าเอาขั้นตอนการส่งหนังสือราชการภายใน
วิทยาลัยฯ             

๒. ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๓๓.๓๓ 
๓. การท าหนังสือราชการออก                                          

ลดขั้นตอนระยะเวลาปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๓๓.๓๓ 

RPC-Srivijaya-๓.๒-๓-๐๑แบบ
บันทึกรายชื่อกระบวนงานและ
รอบระยะเวลามาตรฐาน 
RPC -Srivijaya-๓.๒-๓-๐๒แบบ
จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและ
ระยะเวลาให้บริการ 
 RPC- Srivijaya-๓.๒-๓-๐๓
ตารางสรุปผลการด าเนินงาน
การลดรอบระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

 

๔. จ านวนผู้รับบริการได้รับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
     วิทยาลัยฯสามารถสรุปผลจากจ านวนผู้รับบริการ
ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน ร้อยละ ๗๐  

RPC-Srivijaya-๓.๒-๔-๐๑แบบ
บันทึกรายชื่อกระบวนงานและ
รอบระยะเวลามาตรฐาน 
 RPC -Srivijaya-๓.๒-๔-๐๒
แบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ
และระยะเวลาให้บริการ 
 RPC Srivijaya-๓.๒-๔-๐๓
ตารางสรุปผลการด าเนินงาน
การลดรอบระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

๕. จ านวนผู้รับบริการได้รับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
     วิทยาลัยฯ จ านวนผู้รับบรกิารได้รับริการตามรอบ

RPC-Srivijaya-๓.๒-๕-๐๑แบบ
บันทึกรายชื่อกระบวนงานและ
รอบระยะเวลามาตรฐาน 



 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

-96- 
 

มีกำร 

ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 
ระยะเวลามาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐ RPC-Srivijaya-๓.๒-๕-๐๒แบบ

จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและ
ระยะเวลาให้บริการ 
RPC-Srivijaya-๓.๒-๕-๐๓
ตารางสรุปผลการด าเนินงาน
การลดรอบระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

 
ตาราง Srivijaya ๓.๒-๑ การก าหนดชื่อกระบวนงานลดขั้นตอนและระยะเวลา 

ชื่อกระบวนงานที่คัดเลือก น ้าหนัก ผู้รับผิดชอบหลัก 

๑.การส่งหนังสือราชการภายในวิทยาลัยรตัภมูิ            2 วัน/
48 ชม. งานสารบรรณ 

๒.การออกหนังสือราชการภายในวิทยาลัยรตัภูม ิ 2วัน/ 
48 ชม. งานสารบรรณ 

   
รวม ๑.๐๐  

ตาราง Srivijaya ๓.๒-๒ จ านวนขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือกระบวนงาน 

ขั นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ขั นตอน
เดิม 

ขั นตอนที่
ปฏิบัติได้
จริง 

ระยะเวลา
เดิม 

ระยะเวลา
ที่ปฏิบัติ
ได้จริง 

ร้อยละของ
ระยะเวลาที่

ลดลง 
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ตาราง Srivijaya ๓.๒-๓ ผู้รับบริการได้รับบริการตามรอบระยะมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  ๕  ข้อ เกณฑ์ประเมิน :  ๕  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :  ๕  ข้อ ผลการด าเนินงาน  :  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  ๕  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  :   ๕  ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อกระบวนงาน 

น ้า
หน

ัก 

รอ
บร
ะย
ะเว

ลา
มา
ตร
ฐา
น 

จ้า
นว

นผู้
รับ
บร
ิกา
รท
ี่ได
้รับ

บร
ิกา
รต
าม
รอ
บร
ะย
ะเว

ลา
มา
ตร
ฐา
น 

จ้า
นว

นผู้
รับ

 
บร
ิกา
รท
ั งห
มด

 

ร้อ
ยล

ะข
อง
ผู้ร
ับบ

ริก
าร
ที่ไ
ด้ร
บั

บร
ิกา
รต
าม
รอ
บร
ะย
ะเว

ลา
มา
ตร
ฐา
น 
เท
ยีบ

กับ
จา้
นว

น
ผู้ร
ับบ

ริก
าร
ทั ง
หม

ด 

คะ
แน

น 
ได
้ตา
มเ
กณ

ฑ์ร
ะด
บั 

คะ
แน

นถ
่วง
น ้า
หน

ัก 

         
         

เฉลี่ย    

รวม ๑.๐๐ 
ผลคะแนนของตัวชี วัดตามเกณฑ์คะแนนระดับ 5 

 (หรือผลรวมของคะแนนถ่วงน ้าหนักของทุก
กระบวนงาน) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี Srivijaya ๓.๓ : ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
ผู้รับผิดชอบ : ๑. หัวหน้าส านักงานผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ได้แก่ นายทักษ์สุริยา หมาดสะ 

  ๒. ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ได้แก่ นางสิรินารถ  ชูพันธ์ 
  

เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๕ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๐ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๕ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๕ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน: 
กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ๓ ด้ำน 
๑. ด้านกระบวนกรขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ  ๘๔.๐๐ 
๒. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ  ๙๑.๖๐ 

๓. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ  ๘๓.๔๐ 

เฉลี่ยทั้ง 3 ด้ำน ร้อยละ  ๘๖.๓๐ 
๔. จ านวนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในระดับดี 
(๓.๕๑) ขึ้นไป (คน) 

๔๒๔ 

๕. จ านวนผู้รับบริการที่ตอบแบบส ารวจความพึง
พอใจทั้งหมด (คน) 

๓๙๗ 

๖. ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในระดับดี 
(๓.๕๑) ขึ้นไป (ข้อ ๔ / ข้อ ๕)*๑๐๐ 

ร้อยละ ๙๓.๖๓ 

 
เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : ร้อยละ ๙๓.๖๓ เกณฑ์ประเมิน :  ๕    คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :  ร้อยละ85 ผลการด าเนินงาน  :  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  ร้อยละ93.63 เกณฑ์ประเมิน  :  ๕คะแนน   
 
เอกสำรหลักฐำน : 

หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC-Srivijaya-๓.๓-๐๑ สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
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องค์ประกอบที่ Srivijaya 4 สถำนศึกษำ 3 ด ี(3D) 
ตัวบ่งชี้ท่ี Srivijaya 4.1 : กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 3 ดี   
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการก ากับตัวบ่งชี้ ได้แก่  นางธมลชนก  คงขวัญ 

  2. ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ได้แก่ นางสาวกฤษณาพร  นวลสระ   
 
เกณฑ์กำรประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน: 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 

1. มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้ง
ทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวกและบุคคล 
     วิทยาลัยรัตภูมิ มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม
แนวนโยบาย สถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริม
สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวกและบุคคล
โดยได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรม/โครงการประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. 2557  
 

RPC- Srivijaya-4.1-1-01 
คู่มือปฏิบัติงานระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน “ศรี
วิชัย” QA#2” สถานศึกษา 3 
ดี(3D) 
RPC- Srivijaya -4.1-1-02
แผนปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.
255๗ และ255๘ 
RPC-4.1-1-03 แผนการ
ด าเนินงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
ปีการศึกษา 255๗ 

 
 
 
 
 

2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
     ผลการด าเนินงานวิทยาลัยฯได้มีการจัดการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมด้านประชาธิปไตย  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดโดยครบทั้ง 3 ด้าน เพื่อ
พัฒนาวิทยาลัยตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
       1.ด้านประชาธิปไตย 
    -กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

RPC -Srivijaya-4.1-๒-01 
สรุปผลกิจกรรมตาม
แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) 
 1.ด้านประชาธิปไตย 
    -กิจกรรมเลือกตั้งสโมสร
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2557 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

2557 
       2.ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     - กิจกรรมวันไหว้ครู 
     - โครงการการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่
นักศึกษา 
 
     - กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ าฝน 
     - โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถ 
     - สร้างจิตส านึกรักชาติ ศาสนา และเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ 5 ธันวาคม 
      3. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

- กิจกรรมพัฒนานโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
 

   2.ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     - กิจกรรมวันไหว้ครู 
     - โครงการการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมแก่
นักศึกษา 
     - กิจกรรมถวายเทียน
พรรษา และผ้าอาบน้ าฝน 
     - โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
     - สร้างจิตส านึกรักชาติ 
ศาสนา และเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ 5 ธันวาคม 
3. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพ
ติด 
 - กิจกรรมพัฒนานโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 
 

 
 
 
 

      

3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์
ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ 
   วิทยาลัยฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี เพ่ือ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์
ความรู้เพื่อทักษะในการปฏิบัติงานในการพัฒนา
สถานศึกษา ๓ ดี   

RPC -Srivijaya-4.1-๓-๐๑ 
สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษา ๓ ดี 

 
 
 
 

4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย ในการด าเนินงานตามนโยบาย
คุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
     วิทยาลัยฯ ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการ
ด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพการศึกษา 3 ดี ใน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 

RPC- Srivijaya-4.1-๔-๐๑ 
สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 
 
 
 
 
 

5. ก ากับ ติดตาม ให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรม
ส่งเสริมให้การด าเนินงานตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี 
(3D) 
  วิทยาลัยฯ  ได้มีการแต่งตั้งค าสั่งคณาจารย์และบุคลากร
เข้ามาส่วนร่วมในการ ติดตามและก ากับเพ่ือให้
สถานศึกษาพัฒนาและส่งเสริมให้การด าเนินงานตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และภายในหน่วยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้มีการ
ประชุมและสรุปผลการด าเนินงานของโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา ตามนโยลายสถานศึกษา 3 ดี เพ่ือเป็น
แนวทางในการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการต่าง 
ๆ ในปีการศึกษา 2558 และวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ติดตามนักศึกษาเรื่องยาเสพติด โดยการท าโครงการใน
การตรวจสุขภาพให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจ าปี
การศึกษา 2557 เพื่อตรวจติดตามสารเสพติด เพ่ือที่จะ
ได้ด าเนินการแก้ปัญหาต่อไป 

RPC Srivijaya-4.1-๕-๐๑ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับ ติดตาม ตามนโยบาย
คุณภาพสถานศึกษา ๓ ดี 
RPC Srivijaya-4.1-5-๐2
สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 
RPC Srivijaya-4.1-๕-๐3 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 20 
พฤษภาคม  2558 
RPC Srivijaya-4.1-๕-๐4 
หนังสือขออนุญาตตรวจสุขภาพ  

 

เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน : 5 คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :  5  ข้อ ผลการด าเนินงาน  :  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  5  ข้อ เกณฑ์ประเมิน  : 5  ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี Srivijaya 4.2 : ผลที่เกิดกับผู้เรียนตำมนโยบำย 3 ดี (3D) มีควำมรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้ำน   

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองคณบดีที่ก ากับตัวบ่งชี้  ได้แก่ นางธมลชนก  คงขวัญ   

: 2. ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน ได้แก่ นางสาวกฤษณาพร  นวลสระ  
 
เกณฑ์กำรประเมิน: 5 ข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ด้าน 
- มีการด าเนินการ 

2  ด้าน 
- มีการด าเนินการ 

3 ด้าน 
 
ผลกำรด ำเนินงำน: 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 

3.      ผลการด าเนินงานวิทยาลัยฯได้มีการจัดการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมด้านประชาธิปไตย  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดโดยครบทั้ง 3 ด้าน เพื่อ
พัฒนาวิทยาลัยตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
       1.ด้านประชาธิปไตย 
    -กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2557 
       2.ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     - กิจกรรมวันไหว้ครู 
     - โครงการการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่
นักศึกษา 
     - กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ าฝน 
     - โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถ 
     - สร้างจิตส านึกรักชาติ ศาสนา และเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ 5 ธันวาคม 
      3. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

- กิจกรรมพัฒนานโยบายสถานศึกษา 3 ดี 

เอกสารอ้างอิง 
Rpc -Srivijiya -4.2-1-01 
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เป้ำหมำยและผลกำรประเมินตนเอง 
ผลการประเมินตนเองปีที่แล้ว :  - เกณฑ์ประเมิน  :  - 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  :  3 ด้าน เกณฑ์ประเมิน :   5  คะแนน 
เป้าหมายของปีนี้  :  ๕ คะแนน ผลการด าเนินงาน  :  บรรลุเป้าหมาย 
เป้าหมายของปีต่อไป  :  ๓ ด้าน เกณฑ์ประเมิน  :   5  คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

-104- 
 

บทท่ี 3 กำรสรุปผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

3.1 วิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีกำรศึกษำ 2557 
ตำรำงท่ี 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายตัวบ่งชี้ ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนกำร
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ค านวณ ค่าเฉลี่ย
3.51 

4.72 2.36 2.36 คะแนน 
2 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ค านวณ ร้อยละ 
14.02 

15.38x5 1.92 1.92 คะแนน 
40 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ค านวณ ร้อยละ7.02 10.26x5 0.85 0.85 คะแนน 
60 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ค านวณ ร้อยละ 
-78.20 

7.64-20 x100 ร้อยละ -61.80 ๕  คะแนน 
20 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 6 ข้อ 6 ข้อ - ๔ ข้อ ๓ คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 6 ข้อ 6 ข้อ - ๔ ข้อ ๓ คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 6 ข้อ 6 ข้อ - 5 ข้อ 4 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ค านวณ คะแนนเฉลี่ย 

1.03 
6,594.87*5 0.55 คะแนน 0.๕๕ คะแนน 

60,000 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ค านวณ กลุ่มวิทย์ฯ 

ร้อยละ8 
คะแนน 1.33 

กลุ่มมนุษย์  
ร้อยละ6 
คะแนน 
1.50 

13.33*5 2.22 คะแนน 2.22 คะแนน 
30 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 6 ข้อ 6 ข้อ - ๔ ข้อ ๓ คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 7 ข้อ 7 ข้อ -          ๕ ข้อ ๓ คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 7 ข้อ 7 ข้อ - ๕ ข้อ ๔ คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 5 ข้อ 6 ข้อ - 6 ข้อ 5 คะแนน 

เฉลี่ยรวม 13 ตัวบ่งชี้    2.92 คะแนน 
Srivijaya 1.1 5 ข้อ 5 ขอ้ - 5 ข้อ 5 คะแนน 
Srivijaya 2.1 5 ข้อ 5 ข้อ - 5 ข้อ 5 คะแนน 
Srivijaya 2.2 5 ข้อ 5 ข้อ - 5 ข้อ 5 คะแนน 
Srivijaya 2.3 5 ข้อ 5 ข้อ - 4 ข้อ 4 คะแนน 
Srivijaya 2.4 ค านวณ ร้อยละ 10 16.67x5 2.78 2.78 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนกำร
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

30 
Srivijaya 2.5 5 ข้อ 5 ข้อ - 4 ข้อ 4 คะแนน 
Srivijaya 3.1 5 ข้อ 5 ข้อ - 5 ข้อ 5 คะแนน 
Srivijaya 3.2 5 ข้อ 5 ข้อ - 5 ข้อ 5 คะแนน 
Srivijaya 3.3 ค านวณ ร้อยละ 85 397x100 ร้อยละ๙๓.๖๓ 5 คะแนน 

424 
Srivijaya 4.1 5 ข้อ 5 ข้อ - 5 ข้อ 5 คะแนน 
Srivijaya 4.2 3 ด้าน 3 ด้าน - 3 ด้าน 5 คะแนน 

เฉลี่ยรวม 11 ตัวบ่งชี้    4.6๒ คะแนน 
เฉลี่ยรวม
ทั้งหมด 

13+11  
ตัวบ่งชี้ 

   3.๗0 คะแนน 

 
ตำรำงท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ  จ าแนกรายองค์ประกอบ ระดับคณะ 

องค์ประกอ
บคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัว
บ่งชี้ 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 2.59 
(1.2, 1.3, 1.4) 

3.00 
(1.5, 1.6) 

2.36 
(1.1) 

2.69 การด าเนินงานระดับพอใช ้

2 3 0.55 
(2.2) 

4.00 
(2.1) 

2.22 
(2.3) 

2.26 การด าเนินงานระดับพอใช ้

3 1 - 3.00 
(3.1) 

- 3.00 การด าเนินงานระดับพอใช ้

4 1 - 3.00 
(4.1) 

- 3.00 การด าเนินงานระดับพอใช ้

5 2 - ๔.๕๐ 
(5.1, 5.2) 

-     4.50 การด าเนินงานระดับดี 

รวม 13 2.08 3.๕๗ 2.29 2.9๒ การด าเนินงานระดับพอใช ้

ผลการประเมนิ การด าเนินงาน
ระดับปรับปรุง 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

การ
ด าเนินงาน

ต้อง
ปรับปรุง 

  

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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3.2 กำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ 
องค์ประกอบที่ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

1 1.- 
2.- 
3.- 

1.คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2.ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
3.อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร ท างานซ้ าซ้อน
ในระดับ ปวส. ท าให้ภาระงานค่อนข้างสูง 
๔.การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ตรงกับหลักสูตรที่เปิดจัดการเรียนการสอน  
๕.การพัฒนาอาจารย์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
๖.การปรับปรุงโรงฝึกงานและเครื่องมือในการ
ปฏิบัติการพ้ืนฐานเพ่ิมเติม 
๗. อุปกรณ์กีฬา สนามกีฬา โรงยิม 

2 1. มีระบบและกลไกและการบริหารรวมทั้ง
การน าผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ 

1. ควรจัดหางบประมาณวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอก 

3 1.มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบโจทย์
ชุมชน เช่นโครงการด้านบัญชีจัดการงบดุล 
2. มีการก าหนดชุมชนเป้าหมายชัดเจนและมี
การท ากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

1. ควรน าโครงการบริการวิชาการบูรณาการ
กับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

4 - 1.ควรมีเงินสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
แข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ 

5 1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ทุ่มเทเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์องค์กร 
2.ผู้บริหารให้ความส าคัญกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1. ควรมีโครงการวิจัยสถาบันเพ่ือหาต้นทุน
ต่อหน่ วยส าหรับการผลิตบัณฑิตแต่ละ
หลักสูตร 
2.ควรมีการน าประเด็นสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษามาอยู่ในประเด็นบริหารความเสี่ยง
โดยวิ เคราะห์โอกาสและผลกระทบของ
ประเด็นความเสี่ยง 
3. ควรบรรยายหลักธรรมาภบิาล โดย
บรรยายแต่ละประเด็นวิทยาลัยมีการ
ด าเนินการอย่างไร 
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                                    ภำคผนวก 

1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
๒. ค าส่ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าคณะ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย  (เชื่อมโยงกับเกณฑ์ในระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2) 
 
ตำรำงท่ี 4.2-1 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ปีกำรศึกษำ 2557 (1 ม.ค. 57-31 ธ.ค.5๗)  
(ค่ำน้ ำหนัก 0.20) 
ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร หลำยครั้งก็
ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
1 การประยุกต์ใช้โปรแกรม FluidSIM ส าหรับการสอน

วิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ตามรูปแบบการเรียนรู้
แบบซิเดีย 

ธนะวิทย์ ทองวิเชียร และสมมารถ ข า
เกลี้ยง 

การประชุมวิชาการครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
ระดับชาติครั้งที่  7,  ณ หอประชุมเบญจรัตน์ 
อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 6 พฤศจิกายน 
2557, 76-81. 

 

บทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
1 การส ารวจความต้องการการศึกษาต่อระดับปริญญา

ตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) 
น้ าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที 6 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนิเทศศาสตร์. มิถุนายน 2557. 
หน้า 52-56 

 

2 การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องมือพัฒนาระบบฟัซซี
ลอจิกบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

สุภาวดี มากอ้น. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที 6 สาขา
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ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร หลำยครั้งก็
ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย. มิถุนายน 
2557. หน้า 33-40 

3 การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไบอัสทรานซิสเตอร์
โดยใช้จียูไอของแมทแลป 

1 ศิวดล นวลนภดล และสามารถ ข า
เกลี้ยง 

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที 7 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย. 6 พฤศจิกายน 2557. หน้า 
144-149 
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ตำรำงท่ี 4.2-2 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตรปีกำรศึกษำ 2557 (1 ม.ค. 57-31 ธ.ค..58) (ค่ำน้ ำหนัก 
0.40) 
ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร หลำยครั้งก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำต ิ
1 Arrisa Sopajarn and Chayanoot Sangwichien. 2015. 

Optimization of Enzymatic Saccharification of Alkali 
Pretreated Typha angustifolia for Glucose 
Production. International Journal of Chemical 
Engineering and Applications, 6(4), 232-236. 

อาริษา โสภาจารย์ และชญานุช แสง
วิเชียร 

2014 3rd International Conference on Chemical 
Science and Engineering (ICCSE 2014), Phuket, 
Thailand, Dec 27-28, 2014. 

 

บทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
1 Developing Executive Information System 

(EIS), a Group of Agricultural Cooperatives: a 
Case Study of Agricultural Cooperatives in 
Songkhla 

Wanpracha Nuansoi Aroonrak 
Tunpanit Nampen Promprasit 
Ammonrut Rittidastand 
and Wandee Nuansoi 

Proceedings of The 5th Rajamangala 
University of Technology International 
Conference Information Technology and 
Communication Arts, June 2015. pp 289-
307. 

 

บทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
1 Morphemic Analysis Instruction in Developing 

Students’ English Vocabulary 
Aree Tehlah SYMPOSIUM OF INTERNATIONAL 

LANGUAGES & KNOWLEDGE SILK 2014 , 
Hydro Hotel, Penang, Malaysia, 14-16 
February 2014 
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ตำรำงท่ี 4.2-3 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 ปีกำรศึกษำ 2557 (1 ม.ค. 57-31 ธ.ค.๕๗)  
(ค่ำน้ ำหนัก 0.60) 
ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร หลำยครั้งก็
ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
1 สภาพปัญหา และความต้องการสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารแผนงานโครงการประจ าปี ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ภาวนา พุ่มไสว วีระชัย คอนจอหอ นพ
พล  มิ่งเมือง และสุเทพ ลิ่มอรุณ 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย. 6(2) :25-35 

 

บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
     

 







 


