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บทสรุปผู้บริหาร  

ข้อมูลพื้นฐาน  
      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 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หลักสูตรวิชาช่างยนต์   
          ๒) สาขาบริหารธุรกิจ  จัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรวิชาการ
บัญชี หลักสูตรวิชาการตลาด และหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3) สาขาศึกษาท่ัวไป ไม่มีการเปิดหลักสูตร 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
                การด าเนินงานของวิทยาลัยรัตภูมิ  ตามกรอบและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ได้ด าเนินการประเมินตนเอง และมีผลการด าเนินงานโดยสรุปภาพรวมตามเกณฑ์การ
ประเมินตนเองของ สกอ. ระดับคณะ ทั้งนี้การประเมินตนเองในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจ านวน 1๓ ตัว
บ่งชี้ คิดค านวณค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานจาก 13 ตัวบ่งชี้ พบว่าการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ที่ 3.54 
อยู่ในระดับดี  และมีการด าเนินการประเมินตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
จ านวน ๑๑ ตัวบ่งชี้ คิดค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานการประเมินตนเองอยู่ที่ 5.91 อยู่ในระดับดีมาก   และมี
ผลด าเนินการทั้ง ๒๔ ตัวบ่งชี้ คิดค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานประเมินตนเองอยู่ที่ 4.17 อยู่ในระดับดี   โดย
ภาพรวมของวิทยาลัยรัตภูมิด าเนินการโดยมีระบบและกลไกใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนการท างานที่สามารถตรวจสอบและประเมินได้ง่าย รวมทั้งสามารถปรับปรุงผลการด าเนินงานให้
วิทยาลัยรัตภูมิมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดแต่ละตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ ๑ : การผลิตบัณฑิต  ผลการประเมิน ๓.๓๙ ระดับดี 
  ในปีการศึกษา 255๘ วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมเฉลี่ย 3.๒๗ 

อาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 14.63 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ร้อยละ 
14.63  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ร้อยละ -74.35 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีด าเนินการที่ 6 ข้อ  5 คะแนน และกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ด าเนินการ ๕ ข้อ ๔ คะแนน 
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องค์ประกอบที่ ๒ : การวิจัย  ผลการประเมิน 2.91 ระดับพอใช้   
            ในปีการศึกษา 255๘ วิทยาลัยรัตภูมิ มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
ด าเนินการได้ 6 ข้อ 5 คะแนน มีเงินสนับสนุนงานวิจัย  29,064.87 บาทต่อคน  2.42 คะแนน  และ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ร้อยละ7.80   1.30 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ  ผลการประเมิน  ๔.00 ระดับด ี
 

   ในปีการศึกษา 255๘  วิทยาลัยรัตภูมิ    มีการบริการวิชาการแก่สังคมด าเนินการได้ 5  ข้อ    
๔  คะแนน 

องค์ประกอบที่ ๔ : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมิน   ๔.00 ระดับดี 
  ในปีการศึกษา 255๘  วิทยาลัยรัตภูมิ มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด าเนินการได้ ๕ ข้อ   ๔ คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ  ผลการประเมิน 4.50  ระดับด ี
   ในปีการศึกษา 255๘วิทยาลัยรัตภูมิ มีการบริหารของคณะเพ่ือก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะด าเนินการได้  7 ข้อ 5 คะแนน และระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรด าเนินการได้ ๖ ข้อ  ๔ คะแนน 

องค์ประกอบที ่Srivijaya ๑ กิจกรรม ๕ ส+ ผลการประเมิน ๕.๐๐ ระดับดีมาก 
       ในปีการศึกษา 255๘  วิทยาลัยรัตภูมิ มีการกิจกรรม 5 ส+ด าเนินการได้ 5 ข้อ ๕ คะแนน  

องค์ประกอบที ่Srivijaya ๒ อัตลักษณ์ของ มทร.ศรวิีชัย  ผลการประเมิน 4.๘0 ระดับดีมาก 
               ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัย มีระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on)  ด าเนินการได ้5 ข้อ  ๕ คะแนน มีกระบวนการนัดการเรียนการ
สอน ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็น (Technology Based Education- Training)  ด าเนินการได้ 5 ข้อ 5 คะแนน 
มีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ ( Professional Oriented ) ให้กับนักศึกษา ด าเนินการได้ 
5 ข้อ  5 คะแนน งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพ่ือท้องถิ่น ด าเนินการได้ 
ร้อยละ42.85 5 คะแนน การสืบสานโครงการพระราชด าริ ด าเนินการได้ 4 ข้อ 4 คะแนน 4.50 คะแนน 
คุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนด าเนินการได้   คะแนน และสถานศึกษา 3 ดี ด าเนินการได ้5 คะแนน 

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

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

                ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัย มีการบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี ด าเนินการได้ 5 ข้อ 5 
คะแนน มีผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ัง 3 ด้าน ด าเนินการได้ 3 ด้าน 5 คะแนน 
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สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ตาม
องค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ ๑ : การผลิตบัณฑิต 
- 
องค์ประกอบที่ ๒ : การวิจัย 
- 
องค์ประกอบที่ ๓ : การบริการวิชาการ 
- 
องค์ประกอบที่ ๔ : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
-  
องค์ประกอบที่ ๕ : การบริหารจัดการ 
-  
 
องค์ประกอบที่ Srivijaya :  
- 
แนวทางพัฒนาเร่งด่วน  
           ๑. การหาแหล่งทุนงบประมาณวิจัยภายนอกในการด าเนินการวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
           ๒. การส่งเสริมให้อาจารย์ได้เพ่ิมคุณวุฒิและท าผลการทางวิชาการ 



 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

-1- 
 

บทท่ี 1 ส่วนน ำ 
1.1 ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 

วิทยาลัยรัตภูมิ 
สถานที่ตั้งหน่วยงานวิทยาลัยรัตภูมิ 

 
 

 
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 
 
 
 

 
  

file://rattaphum.rmutsv.ac.th
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ควำมเป็นมำของวิทยำลัยรัตภูมิ 
              วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4  แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมาตรา 17 (2) (6) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และครั้งที่ 
6/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 จึงออกประกาศให้จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลศรีวิชัย เมื่อ วันที่  25 กรกฎาคม 2551 โดยมีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชา คือ  1. สาขาอุตสาหกรรม        
2. สาขาบริหารธุรกิจ และ   3. สาขาศึกษาท่ัวไป 
 
1.2 ปรัชญำ ปณิธำน เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ 
ปรัชญำกำรศึกษำ 
             “สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี” 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)  
            วิทยาลัยรัตภูมิผลิตนักศึกษา และบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็น และใช้เป็น  มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพใฝ่
เรียนรู้ มีระเบียบวินัย และรู้รักสามัคคี 
 
พันธกิจ (Mission) 
 1.  ผลิตนักศึกษา และบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
 2.  สร้างงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ 
 3.  บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
 4.  ท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
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 
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 6. สร้างองค์ความรู้เชิงประยุกต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
 7. เป็นศูนย์ศึกษา อบรม และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

                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 เพ่ิมนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
   3.2 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
   4. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3: เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เชิงบูรณาการที่ได้มาตรฐานเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
   กลยุทธ์ 
   5. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ชุมชนและสังคม 
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1.3 โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยฯ 

กลุ่มฝ่ายวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารประจ า 

กลุ่มฝ่ายบริหาร 

หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

งานจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาตา่งๆ 

งานหลักสูตร 

งานทะเบียน 

งานประกันคุณภาพ 

งานบริการวิชาการ 

งานวิจัย 

งานวิเทศสัมพันธ ์

งานธุรการ 

งานประชาสัมพันธ ์

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

งานบริหารทรัพย์สิน 

งานการเจ้าหนา้ที ่

งานสวัสดิการ 

งานนโยบายและแผน 

งานงบประมาณ 

งานติดตามและประเมินผล 

งานสารสนเทศ 

งานการเงินและบัญช ี

งานพัสดุ 

งานบุคลากร 

งานกิจกรรมนักศึกษา 

งานบริการและสวัสดกิาร 

งานแนะแนวและจัดหางาน 

งานหอพักนกัศึกษา 

งานวินัยและพัฒนานักศึกษา 

งานกีฬาและนันทนาการ 

งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

งานห้องสมุด 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
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1.4 รำยช่ือผู้บริหำร กรรมกำรบริหำร ชุดปัจจุบันประกอบด้วย 
1. นายสถาพร          ขุนเพชร               ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
2. ผศ.ภาวนา           พุ่มไสว                 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวางแผน  
3. นายภาณุมาศ        สุยบางด า             รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
4. นางธมลชนก         คงขวญั                รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
5. นายทักษ์สุริยา       หมาดสะ              รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
6. นายวันประชา       นวนสร้อย             หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรม                  
7. นางพัชรินทร์         บุญนุ่น                 หวัหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
8. นางสุพัตรา           เพ็งเกลี้ยง             หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป 
 

1.5 หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดการเรียนการสอน ๒ ระดับ 

คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน ๔  หลักสูตร  ปริญญาตรี จ านวน ๒ หลักสูตร   รวมทั้งสิ้น  ๖   
หลักสูตร โดยหลักสูตรปริญญาตรีเป็นหลักสูตร TQF ทั้งหมด รวม  ๖  หลักสูตร  หลักสูตร มคอ.1  มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับสาขาวิชา จ านวน 2 หลักสูตร โดยจ าแนกตามหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนดังนี้ 

หน่วยงำน 
จ ำนวนหลักสูตรและสำขำที่เปิดสอน 

ปวส. ปริญญำตรี ปริญญำโท รวม 
วิทยาลัยรัตภูมิ 4 2 0 6 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   /  

 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   /   
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๑.๖ จ ำนวนนักศึกษำ 
              ปีการศึกษา 255๘  วิทยาลัยรัตภูมิ มีนักศึกษาใหม่ จ านวน 246 คน นักศึกษาทั้งหมด จ านวน 
569 คน และนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา จ านวน 166 คน ดังนี้ 
จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

ปีกำรศึกษำ 2557 
(ก่อนปีประเมิน 1 ปี) 

จ ำนวนนักศึกษำใหม่  
ปีกำรศึกษำ 2558 

(ปีประเมิน) 

จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด  
ปีกำรศึกษำ 2558 

 (ปีประเมิน) 
ปวส. ปริญญำ

ตรี 
ปริญญำ

โท 
รวม 

ปวส. ปริญญำ
ตรี 

ปริญญำ
โท 

รวม 
ปวส. ปริญญำ

ตรี 
ปริญญำ

โท 
รวม 

114 34 0 148 195 51 0 246 374 195 0 569 
  ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙  สิงหำคม  ๒๕๕๙                อ้ำงอิงข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศงำนทะเบียน 

 
 
 
                                     

 
1.6 กรำฟแสดงจ ำนวนนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
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ปวส. ปริญาตร ี รวม 

จ.นนักศึกาที่ส าเร็จการศึกษา 

จน.นักศึกษาใหม่ 

จน.นักศึกษาทั้งหมด 
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1.7 จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 
     ปีการศึกษา 255๘ 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 ์

20.5 0 0 0 20.5 0 1 16.5 3 20.5 17.5 3 0 0 20.5 
20.5 0 0 

ข้อมูล ณ วันที่  29 สิงหำคม  2559                                   อ้ำงอิงขอ้มูลจำกงำนบุคลำกรวิทยำลยัรัตภูมิ 

 
 
 
 

 
                                               1.๗ กรำฟแสดงจ ำนวนอำจำรยแ์ละบุคลำกร 
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ป.ตรี/อาจารย์ ป.โท/ผศ. ป.เอก/รศ รวม 

คุณวุฒ ิ

ต าแหน่งทางวิชาการ 
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1.8 ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 
           ในปีงบประมาณ 255๘  วิทยาลัยรัตภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน เป็นเงิน  
32,481,550 บาท  จ าแนกตามประเภทงบประมาณ ได้ดังนี้ 

งบประมาณแผ่นดิน    26,470,600 บาท  คิดเป็นร้อยละ  81.49  ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
งบประมาณเงินรายได้   6,010,950 บาท  คิดเป็นร้อยละ 18.51  ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
สรุปงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

หมวดรำยจ่ำย 
งบประมำณ     

แผ่นดิน 
งบประมำณ             
เงินรำยได้ 

รวม ร้อยละ 

งบบุคลากร 2,307,500.00 1,739,760.00 4,047,260.00 12.46 
งบด าเนินงาน 4,806,400.00 2,545,900.00 7,352,300.00 22.64 
งบลงทุน 2,700,000.00 283,000.00 2,983,000.00 9.18 
งบเงินอุดหนุน 9,201,300.00 231,250.00 9,432,550.00 29.04 
งบรายจ่ายอื่น 7,455,400.00 330,000.00 7,785,400.00 23.97 
งบกลาง - 881,040.00 881,040.00 2.71 

รวม 26,470,600.00 6,010,950.00 32,481,550.00 100 
 
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 
 
1.9 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  
          อัตลักษณ์  คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ 
          เอกลักษณ์ คือ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มีทักษะปฏิบัติ 
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1.10 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรปีท่ีผ่ำนมำ แนวทำงปรับปรุง/พัฒนำจำกข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1  กำรผลิตบัณฑิต  
1.วิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในรอบ
ปี เกี่ยวกับประเด็นของการบริหารและการพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เกี่ยวกับ
กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพ อาจารย์ด้านคุณวุฒิ
และต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นในปี
การศึกษาต่อไป 
 

วิทยาลัยรัตภูมิ ได้มีกระบวนการพัฒนาให้อาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการพัฒนาทั้งใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะการสอน การส่งเสริมให้มีการ
ท างานวิจัยมากขึ้น และส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอต าแหน่งทางวิชาการ
ให้ขอต าแหน่งทางวิชาการ จากผลการด าเนินงานในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยได้ส่งอาจารย์เข้าร่วมการ
อบรมสัมนาเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอ
งบวิจัย พบว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับงบประมาณใน
การท าวิจัยประกอบด้วย งบประมาณเงินรายได้ 
จ านวน  9 เรื่อง งบประมาณแผ่นดิน จ านวน  1 เรื่อง 
นอกจากนั้นในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีอาจารย์ได้ส่ง
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร และน าเสนองาน
วิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้ จ านวน
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 4 เรื่อง 
ระดับนานาชาติ จ านวน 2 เรื่อง และอาจารย์ได้ไป
น าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ จ านวน4 เรื่อง และ
ระดับนานาชาติ จ านวน 2เรื่อง และในปีการศึกษา 
๒๕๕๘ อาจารย์ผู้สอนได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 ราย คือ ผศ.วันดี นวน
สร้อย และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 คือ 
นายศิวดล นวลนภดล นายธนะวิทย์ ทองวิเชียร และ 
นายวันประชา นวนสร้อย 

องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
1.วิทยาลัยควรหามาตรการสนับสนุนให้บุคลากร
ท างานวิจัย เพิ่มขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน าไป
ตีพิมพ์ เผยแพร่ ให้มากขึ้น 
 
 
 
 
 

๑. วิทยาลัยได้มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรสายผู้สอนได้ท างานวิจัยมากข้ึน เช่น  
  - ส่งอาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง
เพ่ือให้สามารถท างานวิจัยได้มากขึ้น 
  -ส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการการเขียนบทความทาง
วิชาการเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ ร่วมกับ สวพ. เพ่ือให้
อาจารย์สามารถเขียนบทความทางวิชาการได้ถูกต้อง
และให้ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมากข้ึน 
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๒. วิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยโดยใช้
เงินรายได้ของวิทยาลัยสนับสนุนอาจารย์ที่ยื่นเสนอขอ
งบประมาณแผ่นดินแล้วไม่ได้รับการสนับสนุน รวมไป
ถึงสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ในการท าวิจัยของ
นักวิจัยหน้าใหม่ทุกคนเป็นกรณีพิเศษ 
3. จัดตั้งหน่วยวิจัย โดยแต่งตั้งนักวิจัยที่มี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยมาให้ค าปรึกษากับนักวิจัย
หน้าใหม่ ทั้งในส่วนของการจัดท าโครงร่างงานวิจัยเพ่ือ
ของบประมาณ และการจัดท าต้นฉบับเพื่อส่งไปตีพิมพ์
หรือน าเสนอผลงาน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ พบว่า นักวิจัยได้รับสนับสนุนทุน
วิจัยเงินรายได้ จ านวน 9 เรื่อง และงบประมาณ
แผ่นดิน จ านวน 1 เรื่อง 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
1. วิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการด าเนินการวิจัย
เกี่ยวกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือโครงการ
พระราชด าริ และน าการวิจัยดังกล่าวบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

วิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาดังนี้ 
1.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการท าโครงการบริการ
วิชาการบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือโครงการ
พระราชด าริ ที่สามารถบูรณาการระหว่างงานวิจัยแบ
การจัดการเรียนการสอนไปด้วยกัน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแผนงาน
บริการวิชาการ 
3.ประเมินผลการด าเนินงานบริการวิชาการมา
ปรับปรุงแผนการด าเนินงานบริการวิชาการเสนอ
กรรมการประจ าวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1.ควรมีการจัดท าแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และมีการก ากับติดตามและ
ประเมินผลแผน โดยจัดท าเป็นรายงานเสนอผู้บริหาร 
และกรรมการบริหารวิทยาลัย 
 
 

วิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาโดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนท านุศิลปะและวัฒนธรรม
เสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการของ
วิทยาลัยเพื่อพิจารณาแล้วมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานทุกโครงการน ามาประเมินผลเพื่อจัดท าแผน
ใหม่อีกต่อไป 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
1.ควรมีโครงการวิจัยสถาบันเพ่ือหาต้นทุนต่อหน่วย
ส าหรับการผลิตบัณฑิตแต่ละหลักสูตร 
 

       วิทยาลัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ตามองค์ประกอบการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน
เพ่ือการบริหารหลักสูตรการจัดการศึกษาของวิทยาลัย 
โดยประสานกับหน่วยเบิกจ่ายในการค านวณต้นทุนต่อ
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หน่วย เกี่ยวกับความคุ้มค่าในการลงทุน และ 
ได้ด าเนินการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินและงบเงิน
รายได้ของวิทยาลัยเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรมด้วยวิชาการและทักษะแก่นักศึกษา 
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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 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท้ังภายในและ
ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

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 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ 
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

 5.2 ระบบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 1 กิจกรรม 5ส Srivijaya 1.1 การมีส่วนร่วมในการ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
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องค์ประกอบในกำรประกัน
คุณภำพคณะ 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจำรณำ 

ด าเนินกิจกรรม 5ส ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  

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
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือเพ่ือท้องถิ่น 

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 าเร็จในการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานบริการ 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

Srivijaya 3.3 ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
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 เจตคติที่ดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D)  
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องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2558 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นายภาณุมาศ  สุยบางด า) 

  2. นายโฆษิต  รัตนบุรินทร์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :     
          ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่
คณะรับผิดชอบ 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินตนเอง  

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดการเรียนการสอน ๒ ระดับ คือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน ๔ หลักสูตร  ปริญญาตรี จ านวน ๒ หลักสูตร และปริญญาโท 
จ านวน ๐  หลักสูตร รวมทั้งสิ้น ๖ หลักสูตร โดยในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มีการด าเนินการในระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์การบริหารจัดการหลักสูตร
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีการประเมินในระดับหลักสูตรทั้งสิ้น ๒ หลักสูตร เป็นหลักสูตรทั้งหมดที่วิทยาลัย
รับผิดชอบ และมีผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร คิดคะแนนที่ได้ ๓.๒๗ 
จากผลการประเมินมีหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐาน จ านวน  ๒ หลักสูตร (แยกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน ๒ 
หลักสูตร 
 
ผลกำรค ำนวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลรวมจำกคณะ 
จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด                          ๒ 
ระดับปริญญาตร ี                          ๒ 
ระดับปริญญาโท                          ๐                         
จ านวนหลักสตูรทีผ่่านการก ากับมาตรฐาน                          ๒ 
ระดับปริญญาตร ี                          ๐ 
ระดับปริญญาโท                          ๐ 
จ านวนหลักสตูรทีไ่มผ่่านการก ากบัมาตรฐาน                          ๐ 
ระดับปริญญาตร ี                          ๐ 
ระดับปริญญาโท                          ๐ 
คะแนนผลการจดัการหลักสตูรโดยรวม                           
 

 
ตำรำงท่ี 1.1-1 แสดงคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้พัฒนาของแต่ละหลักสูตรในวิทยาลัยรัตภูมิ ทีว่ิทยาลัยรับผิดชอบ 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=933
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=934
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=936
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=939
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=940
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=942
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=945
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=946
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=948
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=1034
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ที ่ หน่วยงำน / สำขำวิชำ 

ผลกำรประเมินใน
องค์ประกอบท่ี 1 

 
(หลักสูตรเปน็ไปตำม
มำตรฐำน/หลักสตูร

ไม่ได้มำตรฐำน) 

คะแนนเฉลี่ย 
ของตัวบ่งชี้พัฒนำ 
ในองค์ประกอบท่ี 

2-6 ในระดับ
หลักสูตร 

ระดับคุณภำพ 

วิทยำลัยรัตภูม ิมีจ ำนวนหลักสูตร  ๒   หลักสูตร   ………………….. ……………….. 
1 หลักสตูรอุตสหกรรมศาสตรบณัฑติ   

สาขาวิชาเทคโนโลยเีครื่องจักรกลเกษตร 
หลักสูตรเป็นไปตาม

มาตรฐาน 
3.37 ดี 

2 หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

3.17 ดี 

คะแนนเฉลีย่ 3.27 ดี 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรทั้งหมดที่เปดิสอน ...6.54...../....2...... 

 
ตำรำงท่ี 1.1-2 กำรก ำกับให้เป็นไปตำมมำตรฐำน (ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับหลักสูตร)  หลักสูตรระดับปริญญำตรี 

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   
ผลกำรประเมิน  

หรือ 
 

 

หมำยเหตุ ผลกำรประเมิน กรณี เครื่องหมำย แสดงถึง หลักสูตรเป็นไปตำมมำตรฐำน และ  แสดงถึงหลักสูตรไม่ได้มำตรฐำน  

เกณฑ์กำรประเมิน  
: ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 
สูตรกำรค ำนวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

หมำยเหตุ   
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้อง

น าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งช้ีนี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งช้ีนี้ให้
ครบถ้วน 
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แทนค่ำ 
1. ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (1) 6.54 
2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ  (2) 2 

คะแนนเฉลี่ย  (1) ÷ (2) 3.27 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
           3.50 คะแนน 3.27  คะแนน 3.27  คะแนน     ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

 
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 ให้ยกช่ือหมายเลขเอกสารของตัวบ่งช้ีนั้นได ้
   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 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวนา  พุ่มไสว) 

  2. นางสาวพณิตา  คชกูล   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :       
 
          การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในกรผลิตบัณฑิต  ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 
ตำรำงท่ี 1.2-1 จ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ ำนวนอำจำรย์ตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ หน่วยวัด 
ปีกำรศึกษำ 

255๘ 

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 1 
อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 16.5 
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 3 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 20.5 
ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 4.87 
ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาโท ร้อยละ 80.48 
ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 14.63 

หมำยเหตุ :   
      1.คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา
นั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสม
กว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      2.การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ใน
กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย ดังนี้ 

 9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
 6  เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6เดือน    ไม่สามารถน ามานับได้ 

เกณฑ์กำรประเมิน :  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
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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)   20.5 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (3)   

((1) ÷ (2)) x 100 
14.63 

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

(14.63/40)* 5 
 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ำกับ 1.83 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ 19.51 ร้อยละ 14.63 1.83 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

 
เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC 1.2.-01 เอกสารอนุมัติ ป.เอก 
RPC 1.2.-02 สรุปรายละเอียดอาจารย์ประจ าวิทยาลัยทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 : ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวนา  พุ่มไสว) 

  2. นางสาวพณิตา  คชกูล   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

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) 

ผลกำรค ำนวณ 
ข้อมูลพื้นฐำน ผลรวมจำกคณะ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  20.5 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  16.5 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  3 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  0 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  0 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน) 3 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 14.63 
 

 
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  

 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=102
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=107
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=111
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=115
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=119


 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

-20- 
 

 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) 3 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  (2) 20.5 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (3)   

((1) ÷ (2)) x 100 
14.63 

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

1.22 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ำกับ 1.2๒ 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 14.63 1.2๒ คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

 
เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC1.3.-01 เอกสารอนุมัติต าแหน่งทางวิชาการ 
RPC1.2.-02 สรุปรายละเอียดอาจารย์ประจ าวิทยาลัยทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นายภาณุมาศ  สุยบางด า) 

  2. นายโฆษิต  รัตนบุรินทร์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :      
      ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความ
เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น 
คณะจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่
เหมาะสม 
เกณฑ์กำรประเมิน :  
      ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
เป็นคะแนน 5 
           ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ค านวนหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐานและน าค่าความแตกต่างมา
พิจารณาดังนี้ 
    ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อย
ละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
    ค่าความแตกต่างของนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 
0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ  
 
 
สูตรกำรค ำนวณจ ำนวนนักศกึษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ 

1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตร
การค 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 เพ่ือ
น 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 
-แพทยศาสตร์ 
-พยาบาลศาสตร์ 

8 : 1 
4 : 1 
6 : 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 านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100 
 

 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน  
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2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 
 2.1) ค่าร้อยละทีน่้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0    คิดเป็น 5 คะแนน 
 2.2) ค่าร้อยละทีม่ากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ    20   คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3) ค่าร้อยละทีม่ากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 

 

คะแนนที่ได้ = 5- 
(ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3) 

 
 

4  
 
แทนค่ำ    

 วิทยาลัยรัตภูมิ อยู่ในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
๒๐: 1 

 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) /จ านวนอาจารย์ประจ า 
 = 139.22/20.5 =6.79 
 1 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์อาจารย์ประจ าที่เป็นจริง 5. 25 : 1 
 2. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน  20 : 1  

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ = 20 
 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  

=  
6.39 - 20 

X100  = ร้อยละ -66.05  ได้คะแนน 5 คะแนน 
20 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ -73.35 ร้อยละ -66.05 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

 

 
 
เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC-1.4-01 สรุปค่า FTES ปีการศึกษา 2558 
RPC1.2.-02 สรุปรายละเอียดอาจารย์ประจ าวิทยาลัยทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 : กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางธมลชนก  คงขวัญ) 

  ๒. นางสาวกฤษณาพร  นวลสละ  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    
      คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพ่ือ
การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึ กษา 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 ำ

เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 
     วิทยาลัยรัตภูมิ ได้มีการจัดโครงการและบริการด้าน
ต่างๆ ทั้งทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตให้นักศึกษา
ทุกชั้นปีเพ่ือให้ด ารงชีวิตในวิทยาลัยอย่างคุ้มค่าและมี
ความสุข โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และรุ่นพ่ี 
ตั้งแต่จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อทราบแนว
การเรียน การใช้ชีวิตในวิทยาลัย จัดบริการให้ค าปรึกษา 
โดยเริ่มจากมีการแต่งตั้ งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับ
นักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือติดตามดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และได้จัดท าทะเบียนประวัตินักศึกษา โดยให้นักศึกษา

RPC-1.5-1-01 ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี ประจ าปี
การศึกษา 2558 
RPC -1.5-1-02 ค าสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานในฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 
RPC -1.5-1-02 โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา  
RPC -1.5-1-03 โครงการ
วิทยาลัยรัตภูมิพบปะผู้ปกครอง 
ครั้งที่ ๑-๓ 
RPC -1.5-1-04 ทะเบียน
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

กรอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว สุขภาพ ครอบครัว 
การเรียน สถานที่พัก และบุคคลที่สามารถติดต่อได้ลงใน
ระเบียนประวัตินักศึกษา การให้บริการข้อมูลกองทุน 
ทุนการศึกษา แหล่งงาน ในระบบฐานข้อมูลนักศึกษา 
และฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
     นอกจากนี้ จัดให้มีคาบว่างส าหรับนักศึกษา เพ่ือให้
อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะพูดคุย เป็นที่ปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาทุกสัปดาห์ 
โดยนักศึกษาสามารถเข้าขอรับค าปรึกษาในคาบว่าง  
     คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการ 3.94 จากคะแนนเต็ม 5 

ประวัตินักศึกษา 
RPC -1.5-1-05 ตารางเรียน
แสดงคาบว่างนักศึกษา 
RPC-1.5-1-06 แบบบริการให้
ค าปรึกษา 

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 
     วิทยาลัยฯ มีการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
เพ่ือทราบแนวทางการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
และมีการจัดบริการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาในหลายช่องทาง ทั้งเว็บไซต์
วิทยาลัยฯ สื่อออนไลน์ โดยประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูล
ข่าวสารในเรื่องทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ทุนให้เปล่า แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และบริการจัดหางานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา  
     คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการ 3.79 จากคะแนนเต็ม 5 

RPC-1.5-2-01 โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา  
RPC-1.5-2-01 เว็บไซต์ของ
วิทยาลัย  
RPC-1.5-2-02 ภาพบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
RPC-1.5-2-03 เฟชบุ๊คของ
วิทยาลัย และฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
        วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการให้กับนักศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา โดยให้ความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพและ
เตรียมความพร้อมสู่การท างาน ให้นักศึกษาได้มี
บุคลิกภาพที่ดี  น่าเชื่อถือ และการมีภาวะผู้น า กล้า
แสดงความคิดเห็น กล้าตัดสินใจ ในสิ่งที่ถูกต้องและ

RPC-1.5-3-01 สรุปกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 
1. โครงการอบรมบุคลิกภาพ
และภาวะผู้น าแก่นักศึกษา 
2. โครงการเตรียมความพร้อมสู่
อาชีพ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

เหมาะสม  ทั้งหมด 3 โครงการ  
๑. โครงการอบรมบุคลิกภาพและภาวะผู้น าแก่นักศึกษา 
ในวันที่ ๒7-28 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาเข้าร่วม 
251 คน  
2. โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ ในวันที่ 3 
พฤษภาคม 2559 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 249 คน  
3. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2558 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 จ านวนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 240 คน  
     คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการ 3.75 จากคะแนนเต็ม 5 

3. โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา  

 
 
 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
ในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 
     วิทยาลัยฯ มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการ
ตามเกณฑ์ในข้อ 1-3 ดังนี้ 
    ข้อ 1 มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ได้คะแนน 3.94 จาก
คะแนนเต็ม 5 
     ข้อ 2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา ได้คะแนน 3.79 จากคะแนนเต็ม 5 
     ข้อ 3 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ได้คะแนน 3.75 จาก
คะแนนเต็ม 5 
        โดยมีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ข้อ เท่ากับ 3.82 ได้
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

RPC-1.5-4-01  สรุปคะแนน
ความพึงพอใจของนักศึกษาใน
การจัดให้บริการค าปรึกษาทาง
วิชาการและแนวทางการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา การให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา และการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา 

 

  5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
     วิทยาลัยฯ มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการจัดบริการมาปรับปรุงโดยการจัด
โครงการวิทยาลัยพบปะผู้ปกครอง เป็นประจ าทุกปี เพ่ือ
และการติดตามผลการการเรียนนักศึกษา โดยการเชิญ

RPC-1.5-5-01 โครงการ
วิทยาลัยพบปะผู้ปกครอง 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการเพ่ือให้ผู้ปกครองนักศึกษา
ใหม่เข้าใจในเรื่องระบบการเรียนการสอน  ส่งผลให้
นักศึกษาให้นักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้นตามล าดับ  

 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์
เก่า 
     วิทยาลัยฯ ได้จัดท าโครงการโดยให้ข้อมูลและ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า โดยการ
จัดโครงการ จ านวน 2 โครงการ 
1. โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน : โครงการ
ย่อยที่  ๕ ด้านเทคโนโลยี เครื่องจักรกลเกษตรและ
การเกษตร (อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบ ารุงเครื่องต้น
ก าลังทางการเกษตร) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดย
การเชิญศิษย์เก่าและประชาชนที่สนใจเข้าร่วม เพ่ือให้
รู้จักการบ ารุงรักษาเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้เกษตรกรสามารถซ่อม
บ ารุงและแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของเครื่องตัดหญ้า
แบบสะพายได ้
2. โครงการตรวจซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องตัดหญ้า
สะพายเบื้องต้น ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โดยการ
เชิญศิษย์เก่าและเด็กนักเรียนโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพ่ือให้มีความรู้ ในการ
ตรวจเช็คเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายเบื้องต้นได้  และ
บริการชุดคาร์บูเรเตอร์ของเครื่องตัดหญ้า เพ่ือน าไป
ประกอบอาชีพอันจะก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต 

RPC-1.6-1-01 สรุปโครงการ
ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
1. โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์
สร้างชุมชน : โครงการย่อยที่ ๕ 
ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตรและการเกษตร (อบรม
เชิงปฏิบัติการซ่อมบ ารุงเครื่อง
ต้นก าลังทางการเกษตร) 
2. โครงการตรวจซ่อมและ
บ ารุงรักษาเครื่องตัดหญ้า
สะพายเบื้องต้น 
 
 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 
6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6) 
 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 : กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางธมลชนก  คงขวัญ) 

  ๒. นายธวัชชัย  ซ้ายศรี  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
  ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

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 
     วิทยาลัยรัตภูมิ  ได้มีการจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยสอดคล้องกับกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ ทั้ง
กิจกรรมที่ด าเนินการโดยวิทยาลัยฯและกิจกรรมที่
สโมสรนักศึกษาได้ร่วมในการจัดท าแผนปฎิบัติงาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ และร่วมจัดกิจกรรมใน

RPC-1.6-1-01   แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี พ.ศ. 255๘ 
RPC-1.6-1-0๒ แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 255๘ 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยรัต
ภูม ิ
RPC-1.6-1-0๓ แผนการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 
255๘ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัย
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

พันธกิจ ด้านการท านุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับมาตรการที่สนับสนุนและส่งเสริมการ
อ นุ รั ก ษ์ สื บ ท อ ด  พั ฒ น า ม ร ด ก ภู มิ ปั ญ ญ า
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยตัวชี้วัด/
มาตรการ ค่าเป้าหมายวิทยาลัยฯจัดโครงการท านุ
ศิลปวัฒนธรรม บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 
ของโครงการ ซึ่งผลการด าเนินกิจกรรม จ านวน ๑๑ 
โครงการ มีผลบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐  โดย
ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้รับการพัฒนาทางด้าน สติปัญญา 
สังคม อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรม และจริยธรรม 
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน ๖ โครงการ 
ได้แก่ 
     1. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
     2. โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน 
     3. โครงการกิจกรรมวันไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ 
     4. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
     ๕. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม
นโยบายสถานศึกษา ๓ ดี 
     ๖. โครงการกิจกรรมวันมาฆบูชา 
2) ด้านความรู้ จ านวน ๓ โครงการ คือ 
    ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 
    ๒. โครงการสัปดาห์วิชาการและสืบสาน
วัฒนธรรมไทย วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ ๔ 
    3.  โครงการส่งนักศึกษาแข่งขันทักษะ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา จ านวน ๑ โครงการ คือ 
    ๑. โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรดศรีวิชัยเกมส์  
 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ จ านวน ๓ โครงการ คือ      

รัตภูม ิ
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

    ๑. โครงการวันรักกันม่ัน 
    ๒. โครงการศึกษารวบรวมองค์ความรู้วิถีข้าวของ
ควนรู 
    ๓. โครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน 
โครงการย่อยที่ ๗ ความรู้พ้ืนฐานในระบบต่าง ๆ ของ
ยานยนต์  
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๑ โครงการ คือ 
    ๑. โครงการสัปดาห์วิชาการและสืบสานวัฒนธรรม
ไทย วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ ๔    
    การจัดกิจกรรมนอกจากจะสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้านยัง
จัดให้ครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 5 ประเภทอีกด้วย ซึ่ง
ได้แก่ 
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     วิ ท ย า ลั ย ฯ  มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ที่ ส่ ง เ ส ริ ม

 RPC-1.6-1-01   แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี พ.ศ. 255๘ 
RPC-1.6-1-0๒ แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 255๘ 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยรัต
ภูม ิ
RPC-1.6-1-0๓ แผนการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 
255๘ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัย
รัตภูม ิ
RPC-1.6-2-01 สรุปผลโครงการ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน ๖ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ โดยมี
โครงการที่อยู่ในขอบข่าย 
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน ๖ โครงการ 
ได้แก่ 
     1. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
     2. โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน 
     3. โครงการกิจกรรมวันไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ 
     4. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
     ๕. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม
นโยบายสถานศึกษา ๓ ดี 
     ๖. โครงการกิจกรรมวันมาฆบูชา 
2) ด้านความรู้ จ านวน ๒ โครงการ คือ 
    ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 
    ๒. โครงการสัปดาห์วิชาการและสืบสาน
วัฒนธรรมไทย วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ ๔    
3) ด้านทักษะทางปัญญา จ านวน ๑ โครงการ คือ 
    ๑. โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรดศรีวิชัยเกมส์  
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ จ านวน ๓ โครงการ คือ      
    ๑. โครงการวันรักกันม่ัน 
    ๒. โครงการศึกษารวบรวมองค์ความรู้วิถีข้าวของ
ควนรู 
    ๓. โครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชน 
โครงการย่อยที่ ๗ ความรู้พ้ืนฐานในระบบต่าง ๆ ของ
ยานยนต์  
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๑ โครงการ คือ 
    ๑. โครงการสัปดาห์วิชาการและสืบสานวัฒนธรรม
ไทย วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ ๔    

โครงการ  
-โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
-โครงการถวายเทียนพรราและผ้า
อาบน้ าฝน 
-สรุปผลโครงการกิจกรรมวันไหว้ครู
และบายศรีสู่ขวัญ 
-สรุปผลโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรต ิสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
-โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ตามนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี 
-โครงการกิจกรรมวันมาฆบูชา 
RPC-1.6-2-0๒ สรุปโครงการด้าน
ความรู้ จ านวน ๒ โครงการ  
-สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 
3 ดี 
-สรุปผลโครงการสัปดาห์วิชาการ
และสืบสานวัฒนธรรมไทย 
วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ ๔   
RPC-1.6-2-03 สรุปโครงการด้าน
ทักษะทางปัญญา จ านวน ๑ 
โครงการ 
- สรุปผลโครงการสร้างสรรค์ขบวน
พาเหรดศรีวิชัยเกมส์  
RPC-1.6-2-04 สรุปโครงการด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ จ านวน ๓ 
โครงการ 
-สรุปผลโครงการวันรักกันม่ัน 
-สรุปผลโครงการศึกษารวบรวม
องค์ความรู้วิถีข้าวของควนรู 
-สรุปผลโครงการเรียนรู้ร่วมกัน
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

สร้างสรรค์ชุมชน โครงการย่อยที่ ๗ 
ความรู้พื้นฐานในระบบต่าง ๆ ของ
ยานยนต์  
RPC-1.6-2-0๕ สรุปโครงการด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน ๑ โครงการ 
-โครงการสัปดาห์วิชาการและสืบ
สานวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยรัตภูมิ 
ครั้งที่ ๔    

 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
   วิทยาลัยฯ มีการให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาโดยส่งให้ตัวแทน
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการการ
บริหารองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๒๐ – ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา และมี
การมีการจัดโครงการอบรมบุคลิกภาพและภาวะผู้น า 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 

RPC-1.6-3-01 เอกสารการเข้า
ร่วมโครงการสัมมนาคณะกรรมการ
การบริหารองค์การนักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘  
RPC-1.6-3-0๒ โครงการอบรม
บุคลิกภาพและภาวะผู้น า  

 4. ทุกกิ จกรรมที่ ด า เ นิ นการ   มี การประ เมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
     วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดท าผลการสรุปผลการ
ด าเนินโครงการของปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยน า
ผลสรุปโครงการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
วิ ทยาลั ย รั ตภู มิ  ค รั้ งที่ ๒  วั นพฤหั สบดี  ที่  ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพ่ือพิจารณาผลการด าเนิน
โครงการและพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงการ
จั ด กิ จ ก ร ร มข อ ง โ ค ร ง ก า ร เ พ่ื อ ให้ บ ร ร ลุ ต า ม
วัตถุประสงค์ 

RPC-1.5-5-01 รายงานการ
ประชุ มคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยรัตภูมิ  ครั้ งที่๒/๒558   
วันพฤหัสบดี ที่  ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ 
RPC-1.6-๔ -0๒ สรุปผลการจัด
โคร งการ /กิ จกร รม  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘  

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ RPC-1.5-5-01 รายงานการ
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
    วิทยาลัยฯ จัดท าผลการสรุปผลการจัดโครงการ
ของปีการศึกษา ๒๕๕๘ น าเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยรัตภูมิ  ครั้งที่  ๒       
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพ่ือพิจารณา
หาแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมของ
โครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่๒/๒558   
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ 
 
 

  
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

 6 ข้อ 
5 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,6) 
 4 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 2  กำรวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นายภาณุมาศ  สุยบางด า) 

  ๒. นายศุภกร  แก้วละเอียด  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

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 ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
     วิทยาลัยรัตภูมิ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย ดังนี้ 

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

- การ UPLOAD งานวิจัยระบบ NRMS ส าหรับ
ข้อเสนอโครงการงบประมาณแผ่นดิน 

- การส่งข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

RPC-2.1-1-01 
Print out หนา้เว็บไซต์สืบค้น
ข้อมูล 
RPC -2.1-1-02 
Print out การ Upload งานวิจัย 
ระบบ NRMS 
 RPC -2.1-1-03 
Print out ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
ผ่านหน้าเว็ปไซต์วิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC -2.1-1-04 

http://www2.rmutsv.ac.th/node/56
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

งานวิจัยผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ Email, 
Facebook , line ของกลุ่มวิทยาลัยรัตภูมิ 

        นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้นักวิจัยเข้าร่วม
โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานวิจัย เช่น โครงการการใช้เครื่องมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย ในวันที่ 17 -
18 มีนาคม 2559 เป็นต้น 

โครงการ การใช้เครื่องมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การวิจัย 
 

       2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     
     -ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์  หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์      
     -ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
     -สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
     -กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์  

     วิทยาลัยฯ มีการสนับสนนุพันธกิจด้านการวิจัย ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
     -ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์  หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

     * วิทยาลัยฯได้มีการจัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุน 
พันธกิจด้านการวิจัยอย่างเพียงพอ ทั้งงบประมาณเงิน
รายได้และงบประมาณแผ่นดิน และมีการรวบรวมแหล่ง
ทุนวิจัยต่าง ๆ แสดงไว้บนเวปไซต์ของวิทยาลัยโดย
เชื่อมโยงกับเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย (สวพ) เพ่ือให้

RPC -2.1-2-01 
เอกสารการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
RPC -2.1-2-02 
แบบสรุปงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 
RPC -2.1-2-03 
ห้องปฏิบัติการไบโอดีเซล 
RPC -2.1-2-04 
Print out หน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหน้า
เว็บไซต์การสืบค้น 
RPC -2.1-2-05 
Print out หน้าเว็บไซต์ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สวพ. 
RPC -2.1-2-06 
โครงการ : โครงการจัดตั้งคลินิก
วิจัยวิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC -2.1-2-07 
ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการ
สนับสนุนงบประมาณในงานวิจัย 
(๖ ฉบับ) 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

คณาจารย์ใช้เป็นข้อมูลในการของบประมาณสนับสนุนทุน
วิจัย  

  -ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

     * วิทยาลัยฯห้องมีสมุดและแหล่งค้นคว้าข้อมูลการ
วิจัย โดยในแต่ละปีงบประมาณงานห้องสมุดจะด าเนินการ
ให้อาจารย์และนักวิจัยได้เสนอขอจัดซื้อหนังสือท่ีต้องการ
ใช้ และมีการสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย ใช้ฐานข้อมูล
การวิจัยร่วมกัน อาทิ ฐานข้อมูลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสืบค้น
สิทธิบัตรทั่วโลก ฐานข้อมูลวิจัยไทยของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มทร.ศรีวิชัย (สวพ.) 

-สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

     * วิทยาลัยฯมีระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่
ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้าน ซึ่งมีการวาง
โครงสร้างและสนับสนุนโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา เช่น 

     (1) ด้านแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     (๒) ด้านการวิจัยทั้งปัจจุบันและฐานข้อมูลของผลงาน
ที่ผ่านมา 

     (๓) ด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งวารสารและการ
ประชุมวิชาการ ตลอดจนข้อมูล การสนับสนุนในการ
เผยแพร่ผลงาน 

     (๔) ข้อมูลด้านระบบกลไกในการส่งเสริมการน า
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์รวมถึงการ
ส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและการซื้อขาย
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ทรัพย์สินทางปัญญา 

     (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

-กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting professor) 

     * วิทยาลัยฯมีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยของอาจารย์โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้
อาจารย์ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรมสัมมนา เข้าร่วม
แสดงผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์ในงานวิชาการต่างๆ และ
น าเสนอผลงานวิชาการท้ังในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ 

     * มีการสนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย และสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการใน
วารสารวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาส
แสวงหาความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

     * วิทยาลัยฯใช้ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยการสนับสนุนงบประมาณให้กับนักวิจัยที่จะส่ง
บทความเพ่ือตีพิมพ์ รวมไปถึงมีเงินรางวัลให้กับนักวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์บทความในแต่บละระดับ พร้อมกันนี้
วิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการ : 
โครงการจัดตั้งคลินิกวิจัยวิทยาลัยรัตภูมิ เพ่ือท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาแก่นักวิจัยหน้าใหม่ทั้งในส่วนของการเขียนโครง
ร่างเพ่ือขอสนับสนุนทุนวิจัย และการจัดท าต้นฉบับเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสาร  

       3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
     วิทยาลัยรัตภูมิ รว่มกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัยได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัย

 RPC -2.1-3-01 
ตัวอย่างเอกสารการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

โดยแบ่งออกเป็นทุน 3 ประเภท ประกอบด้วยทุนอุดหนุน
วิจัยเงินรายได้, ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน และ
ทุนอุดหนุนการวิจัยงบภายนอก โดยใช้ระบบกลไกของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ในการยื่นขอทุน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
     ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ 255๙ ที่ได้รับการสนับสนุน ประกอบด้วย 

- โครงการ ”แนวทางการวางระบบการควบคุม
ภายในกองทุนหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา”  

จ านวนเงิน 2๖๘,๓00 บาท 

- โครงการ ”การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาค
ท้องถิ่นอ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา : 
แนวทางการสร้างทฤษฏีจากข้อมูล”  

จ านวนเงิน 223,๖00 บาท 
-    โครงการ ”พัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

ภายในอาคารโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต”  

จ านวนเงิน ๑๙๖,๓00 บาท 
 

- โครงการ”การพยากรณ์มูลค่าทางบัญชี, ก าไร
ทางบัญชี, ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบกับ
การอธิบายราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยใช้ระบบช านาญการ”  

จ านวนเงิน ๒๖๘,๕00 บาท 
  
ทุนอุดหนุนวิจัยเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 255๙ ที่
ได้รับการสนับสนุน ประกอบด้วย  

- โครงการ “การผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันประเภท
กรดไขมันอิสระต่ าโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ” 

จ านวนเงิน ๒๔,๙๖0 บาท 
- โครงการ “การส ารวจกลยุทธ์การปรับตัวของ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ 
RPC -2.1-3-02 
Print out หน้าเว็บไซต์ สวพ. ส่วน
ที่เก่ียวข้องกับทุนวิจัยภายนอก 
RPC -2.1-3-03 
ตัวอย่างการแจ้งผลการพิจารณาข้อ
โครงการวิจัยจาก สวพ. 
RPC -2.1-3-04 
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
RPC -2.1-3-05 
โครงการวิจัยและสัญญา 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ร้านค้าปลีกดั้งเดิมหลังการเข้ามาของร้านค้าปลีก
สมัยใหม่” 

จ านวนเงิน 1๗,๐00 บาท 
- โครงการ “การพัฒนาชุดฝึกเครื่องยนต์          

แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์” 
จ านวนเงิน ๒๕,๐00 บาท 

- โครงการ “ระบบบันทึกข้อมูลการท าธุรกรรม
การเงิน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนอง
ไม้แก่น ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา” 

จ านวนเงิน ๒๐,000 บาท 
- โครงการ “การพัฒนาแอพพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์

และรับสมัครโควตาวิทยาลัยรัตภูมิผ่านสมาร์ท
โฟน” 

จ านวนเงิน ๒4,๙๖0 บาท 
- โครงการ “ความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางการ

ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ 
อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา” 

จ านวนเงิน ๒๔,๙๖0 บาท 
- โครงการ “การลดกรดไขมันอิสระในน้ ามันปาล์ม

ดิบด้วยกระบวนการเอสเทอร์ริฟิเคชั่นโดยใช้คลื่น
ไมโครเวฟ” 

จ านวนเงิน 24,๖๕0 บาท 
     ทุนอุดหนุนวิจัยเงินภายนอก ประจ าปีงบประมาณ 
255๙ ที่ได้รับการสนับสนุน ประกอบด้วย  

- โครงการ “การกระจายตัวและการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ป่าสาคูภาคใต้ จังหวัดตรัง” 

จ านวนเงิน ๓50,000 บาท 

 
     ทุนอุดหนุนวิจัยสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 255๙ 
ที่ได้รับการสนับสนุน ประกอบด้วย  

- โครงการ “ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยรัต
ภูมิที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้” 

จ านวนเงิน ๑5,000 บาท 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

- โครงการ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
ยาเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย” 

จ านวนเงิน 5๐,000 บาท 
 

     นอกจากนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ) ได้จัดหา
ข้อมูลแหล่งเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ โดยประกาศไว้
บนหน้าเว็บไซต์ และแจ้งผ่านอีเมล์ ของนักวิจัยทุกท่าน ที่
มีแหล่งทุนแจ้งมาทางสถาบันวิจัยและพัฒนาและแจ้งผล
การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ
มายังวิทยาลัยฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
     วิทยาลัยฯมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยใช้ระเบียบและประกาศของ
มหาวิทยาลัยในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการ
เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
     -การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ภายในประเทศรวมถึงค่าตอบแทนในการตีพิมพ์วารสาร
จะใช้เงินทุนจากกองทุนวิจัยของหน่วยงานหรือใช้เงิน
ส าหรับการเดินทางไปราชการในการประชุมวิชาการเพื่อ 
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
     -การน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานานชาติโดยไป
น าเสนอ ณ ต่างประเทศ จะใช้เงินทุนจากกองทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาเป็นผู้พิจารณารายละเอียดในการสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

RPC -2.1-4-01 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนบุคลากรไปน าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ พ.ศ. 
2555 
 
RPC -2.1-4-02 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ทุน
สนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณ
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
 
RPC -2.1-4-03 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2552 
RPC -2.1-4-04 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตาม
และประเมินผลโครงการวิจัยที่
ได้รับอุดหนุนเพ่ือการวิจัย 
RPC -2.1-4-05 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย ติดตามและ 
ประมวลผล งานวิจัยและต้นฉบับ
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 
พ.ศ.2556 
RPC -2.1-4-06 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนค่าตอบแทนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ พ.ศ. 2555 
RPC -2.1-4-07 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยวิทยาลัยรัต
ภูม ิ

 
 
 
 
 
 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
          วิทยาลัยฯ ได้อ้างอิงประกาศหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ แต่เนื่องจากในปีการศึก 2558 วิทยาลัย
ยังไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ตามหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนค่าตอบแทนฯ จึงยังไม่ได้ด าเนินการตาม
ประกาศฯ ในขณะที่การพัฒนาสมรรถนะของนักวิจัย 
วิทยาลัยได้ส่งนักวิจัยเข้าร่วมการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม่ าเสมอ อาทิเช่น การเขียนบทความวิจัยเพ่ือให้

RPC -2.1-5-01 
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุน
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการ 
RPC -2.1-5-02 
เอกสารส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรม 
สัมมนาทางด้านวิจัย 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ได้รับการตีพิมพ์ การเขียนบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 
     วิทยาลัยฯ อ้างอิงระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ โดยปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย การด าเนินการด้านสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรอันเกิดจากการประดิษฐ์มาใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน แต่เนื่องจากในปีการศึกษา 2558  
วิทยาลัยไม่มีผลงานวิจัยที่ต้องการคุ้มครองสิทธิ จึงยังไม่ได้
ด าเนินการตามระเบียบที่ก าหนด 

RPC -2.1-6-01 
Print out เว็ปไซต์ ระเบียบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรียวิชัยว่าด้วยการด าเนินการด้าน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอันเกิด
จากการประดิษฐ์ 
RPC -2.1-6-02 
ระบบกลไกเบื้องต้นส าหรับการ
พัฒนางานวิจัยภายในวิทยาลัยรัต
ภูม ิ
 RPC -2.1-6-03 
ระบบเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

 6 ข้อ 
 6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6) 
 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า  (ปีงบประมาณ) 
กำรคิดรอบปี : ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ (ปีประเมิน + 1 ปี) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นายภาณุมาศ  สุยบางด า) 

  ๒. นายศุภกร  แก้วละเอียด  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  
ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและ
ที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน  

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ 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 าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

ตำรำงท่ี 2.2-1 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ าแนกตามสาขาวิชา 

 
  

วิทยาลัยรตัภูม ิ

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอก
สถาบัน 

- 280,000 - 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายใน
สถาบัน 

- 315,830 - 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) - 20.5 - 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่ - - - 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) - 20.5 - 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ - 0 - 
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ค่าคะแนนเฉลี่ยรายกลุม่ - 
(29,064.87*5/

60000) 
       2.42 

- 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่ม - 2.42 - 

เกณฑ์กำรประเมิน: 
โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า เป็นคะแนน ระหว่าง 0 – 5 

สูตรกำรค ำนวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน

อาจารย์ 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 และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินน้ันๆ ไม่ใช่จ านวนเงิน

ที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ หลักฐานจากการตก

ลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วม
วิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

  
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
 2 คะแนน  2.42 คะแนน  ๒.42 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
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เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC-1.2-02 สรุปรายละเอียดอาจารย์ประจ าวิทยาลัยทั้งหมด 
RPC-2.2-02 สรุปจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย /  งานสร้างสรรค์ และสัญญารับทุนงานวิจัย (ท าสัญญา

ในปีงบประมาณ 2559) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 : ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
กำรคิดรอบปี : ปีปฏิทิน  ๒๕๕๘ (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นายภาณุมาศ  สุยบางด า) 

  ๒. นายศุภกร  แก้วละเอียด  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อมูลพื้นฐาน 
  

วิทยาลัยรตัภูม ิ

กลุ่ม
สาขาวิชา
มนุษยศาส

ตร์และ
สังคมศาส

ตร ์

กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาส
ตร์และ

เทคโนโลย ี

กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาส

ตร์
สุขภาพ 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) - 20.5  

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่ - -  

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) - 20.5  

จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ - 0  

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.2 
บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ ระดับชาต ิ

- 4  

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.4 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ หรือที่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่

- 2  
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อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.6 
- บทความวจิัยหรือบทความวชิาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที ่2 

- 0  

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.8 
- บทความวจิัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

- 0  

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 1.0 
- บทความวจิัยหรือบทความวชิาการทีม่ีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาตีที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานไดร้ับการจดสทิธิบตัร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พันธุส์ัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือท่ีไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 
แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 0.2 
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

- -  

ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 0.4 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

- -  

ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 0.6 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

- -  

ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 0.8 - -  
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- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 1.0 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

- -  

 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ  

1 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

1.60 
(4*.20)+(2*.40) 

2 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด 20.5 

3 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
(1.60*100/20.5) 

7.80 

4 ค่าคะแนน (ข้อ 3 /30)*5 1.30 

 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 1.30 
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เกณฑ์กำรประเมิน :  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 

1. เกณฑ์เฉพำะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 
 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี      

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

2. กลุ่มสำขำวิชำ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 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 าแหน่งทางวชิาการ 
แต่ไม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  
(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 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
1.67 คะแนน 1.30 คะแนน  ๑. ๓0 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC-1.2-01 สรุปรายละเอียดอาจารย์ประจ าวิทยาลัยทั้งหมด 
RPC-2.2-02 สรุปจ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
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บริกำรวิชำกำร  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 : กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นายภาณุมาศ  สุยบางด า) 

  ๒. นางปิยนุช  ศรีพรมทอง  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :      
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  คณะควรค านึงถึง

กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท า
แผนบริการวิชาการประจ าปี ทั้งการบริการวิชาการท่ีท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพ่ือ
สร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่
สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
 
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  
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

         1. จัดท าแผนการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
     วิ ท ย าลั ย รั ตภู มิ  ไ ด้ จั ด ท า ร ะบบและกล ไกต าม
มหาวิทยาลัย  และได้ด าเนินการการจัดท าแผนบริการ
วิชาการประจ าปี 2559  ซึ่งก าหนดตัวชี้วัดโครงการบริการ
วิชาการให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ชุมชน  นอกจากนี้  วิทยาลัยฯ  ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
Srivijaya PM 05“การบริการทางวิชาการแก่สังคม”  เพ่ือ

RPC-3.1-1-01  แผนด าเนิน
โครงการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม  
RPC-3.1-1-02 แบบส ารวจ
ความต้องการโครงการบริการ
วิชาการและภาพประกอบ 
RPC -3.1-1-03 คู่มือการ
ปฏิบัติงานSrivijaya PM 05“
การบริการทางวิชาการแก่
สังคม” 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมและจัดท าแผนบริการวิชาการเพ่ือให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม 
     วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย
ฯและจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2559  ด้านบริการ
วิชาการแก่ชุมชนที่สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินงาน 
และแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย  โดยมอบหมายฝ่ายวิชาการ 
งานบริการวิชาการแก่สังคม  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
     ก าหนดระบบและกลไกการบริการวิชาการที่ได้วางไว้  
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม  
จากนั้นก าหนดนโยบายการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ  จากการส ารวจ
ความต้องการโดยการจัดประชุมร่วมกับชุมชนบ้านหนองไม้
แก่น  ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ. สงขลา  เพ่ือส ารวจความ
ต้องการรับบริการวิชาการ  จากนั้นน ามาก าหนดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อจัดท าข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
เสนอขออนุมัติต่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจากนั้น
ด าเนินการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามแผนด าเนินงานที่
วางไว้  โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแต่ละ
โครงการ  ตลอดจนท าการสรุปและการด าเนินตามแผน 
     แผนด าเนินงานโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ประกอบด้วยโครงการ  จ านวน 1 โครงการ  คือ โครงการ
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน  7  กิจกรรมย่อย  ได้แก่ 

กิจกรรมย่อยที่ ๑ ประชาสัมพันธ์และการบริหาร
จัดการ 

กิจกรรมย่อยที่ ๒ ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมย่อยที่ ๓ ด้านบัญชีและการเงิน 
กิจกรรมย่อยที่ ๔ ด้านการตลาด 
กิจกรรมย่อยที่ ๕ ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกล

เกษตรและการเกษตร 
กิจกรรมย่อยที่ 6 ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
กิจกรรมย่อยที่ 7 ด้านยานยนต์ 

RPC -3.1-1-04 บันทึก
ข้อความเรื่องรายงานการ
ประชุมเพ่ือจัดท าแผนการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
RPC -1.5-2-03 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า 
ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 25 
พฤศจิกายน  2559 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผล
ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
         วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ ตลอดจน
ผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสั งคมที่ สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการทางวิชาการ มีการประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา 
อาจารย์  และชุมชน ทั้ ง ในด้านการน าความรู้  ความ
เชี่ยวชาญไปประยุกต์ ใช้ ในด้านการน าความรู้  ความ
เชี่ยวชาญไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยใช้
แบบสอบถามติดตามและประเมินผล  จากผู้รับบริการ
วิชาการจากโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน  ทั้ง 7 
กิจกรรมย่อย  เช่น  โครงการย่อยที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นเนื่องจาก
ชาวบ้านหนองไม้แก่นมีพ้ืนฐานความรู้กับคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้นอยู่ในระดับต่ าและไม่เท่าเทียมกัน 
ส่งผลให้การดูแลรักษาและการใช้งานคอมพิวเตอร์ท าได้
น้อย ไม่มีความมั่นใจในการใช้งาน ความรู้เกี่ยวกับการใช้
งานอินเทอร์เน็ตยังน้อย ท าให้ขาดโอกาสในหลายด้านเช่น 
การท าตลาดออนไลน์ การค้นหาข้อมูลความรู้ใหม่ ๆ การ
ติดต่อสื่อสาร ภายหลังจากการให้บริการทางวิชาการ มีผล
การติดตามและผลการประเมินผลกระทบ พบว่าท าให้
ชาวบ้ านหนองไม้แก่นสามารถใช้ งานคอมพิว เตอร์ 
ตรวจสอบ และดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในเบื้องต้น หาก
เกิดปัญหาจะได้ไม่ต้องน าไปซ่อมที่ร้าน ช่วยประหยัดเงินได้
อีกทางหนึ่ง เมื่อชาวบ้านมีความรู้เพ่ิมขึ้นก็มีความมั่นใจใน
การใช้งานต่าง ๆ การติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล์ เฟสบุ๊ก 
หรือสมาร์ทโฟน ท าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ชาวบ้านที่เป็น
เกษตรกรสามารถท าช่องทางการตลาดใหม่ ๆ รับค าสั่งซื้อ
แบบออนไลน์ การค้นดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น 

RPC -3.1-2-01 แผนปฏิบัติ
งานด้านบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 
RPC -3.1-2-02 สรุปผลการ
ติดตามการประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ประจ าปี
งบประมาณ 2559 
RPC -3.1-2-03 แผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ 

 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมี
โครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

RPC -3.1-3-01 โครงการ
ประชาสัมพันธ์และการจัดการ 
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     วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการแบบให้
เปล่า จ านวน1 โครงการ 7 กิจกรรมย่อย ดังที่ได้ระบุไว้ใน
ข้อ 2 ได้แก่ 

กิจกรรมย่อยที่ ๑ ประชาสัมพันธ์และการบริหาร
จัดการ 

กิจกรรมย่อยที่ ๒ ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(อบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น) 

กิจกรรมย่อยที่ ๓ ด้านบัญชีและการเงิน (โครงการ
ย่อยท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและวิเคราะห์) 

กิจกรรมย่อยที่ ๔ ด้านการตลาด(โครงการย่อยที่ 4 
อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ) 

กิจกรรมย่อยที่ ๕ ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตรและการเกษตร 

กิจกรรมย่อยที่ 6 ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
(โครงการย่อยที่ 6การด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง) 
          กิจกรรมย่อยที่ 7 ด้านยานยนต์ 

RPC -3.1-3-02 โครงการ
ย่อยท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเบื้องต้น 
RPC -3.1-3-03 โครงการ
ย่อยท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
อ่านและวิเคราะห์ 
RPC -3.1-3-04 โครงการ
ย่อยท่ี 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เขียนแผนธุรกิจ 
RPC -3.1-3-05 โครงการ
ย่อยท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ซ่อมบ ารุงเครื่องต้นก าลังทาง
การเกษตร 
RPC -3.1-3-06 โครงการ
ย่อยท่ี 6การด ารงชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
RPC -3.1-3-07 โครงการ
ย่อยท่ี7 ด้านยานยนต์ 

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
       เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ  คณะกรรมการ
ด าเนินงาน มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
มีการจัดท ารายงานสรุปโครงการ มีการวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้นตลอดจนปัจจัยแห่งความส าเร็จในการติดตาม
ประเมินผลกระทบและประโยชน์ของโครงการ  โดย
วิทยาลัยฯ ได้มีการประเมินผลโครงการเพ่ือทดสอบผลการ
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่วางไว้  และสรุปรายงานผลการ
ด า เนินงาน มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมินผล
ความส าเร็จโดยใช้แบบประเมิน FM 05-05 ที่ก าหนดใน
คู่มือการปฏิบัติงาน Srivijaya PM 05“การบริการวิชาการ

RPC -3.1-4-01 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 
RPC -3.1-4-02 แผนปฏิบัติ
งานด้านบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 
RPC -3.1-4-03 สรุป
โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ปีการศึกษา 2559 ได้
ด าเนินเสร็จสิ้น 7 โครงการ 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวางระบบเอกสารทางการ
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แก่สังคม” โดยได้มีการประเมินติดตามผลส าเร็จเสร็จสิ้น 3 
เดือน และเชิญเจ้าของโครงการเข้ารับการประเมินผล
ความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้  
ซึ่งในงบประมาณ 2559  ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นไป 7 
โครงการ 
          1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวางระบบ
เอกสารทางการบัญชีแก่กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน 
          1.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน ผลการ
ด าเนินงาน 30 คน 
          1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
กิจกรรมของโครงการ ร้อยละ 88.40 
ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวางระบบเอกสารทางการ
บัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ได้ตามหลักการบัญชีขั้นพ้ืนฐาน 
          2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ืออาชีพส าหรับผู้ประกอบการในชุมชน 
           2.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน ผลการ
ด าเนินงาน 40 คน 
           2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อกิจกรรมของโครงการ ร้อยละ 97.68 
ผลลัพธ์  ประชาชนผู้ประกอบการในชุมชนต าบลควนรู 
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทที่ เกี่ยวข้องการ
ประกอบการและงานอาชีพของตนเองได้ 
           3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ประกอบ
ใหม ่
           3.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน ผลการ
ด าเนินงาน 20 คน 
           3.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อกิจกรรมของโครงการ ร้อยละ 85.60 
ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเป็นผู้ประกอบการใหม่
ไปใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ หรือปรับปรุงการด าเนินงานทาง
ธุรกิจ 

บัญชีแก่กลุ่มออมทรัพย์
หมู่บ้าน 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ
ส าหรับผู้ประกอบการในชุมชน 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเป็นผู้ประกอบใหม่ 
 -กิจกรรมย่อยที่ ๒ ด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ(โครงการย่อยที่ 2 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเบื้องต้น) 
-กิจกรรมย่อยที่ ๓ ด้านบัญชี
และการเงิน (โครงการย่อยที่ 
3 อบรมเชิงปฏิบัติการอ่าน
และวิเคราะห์) 
-กิจกรรมย่อยที่ 4 ด้าน
การตลาด (โครงการย่อยที่ 3 
อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผน
ธุรกิจ) 
-.  กิจกรรมย่อยที่  5  ด้ าน
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
-กิจกรรมย่อยที่ 6 ด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา 
( โ ค ร ง ก า ร ย่ อ ย ที่  6 ก า ร
ด า ร ง ชี วิ ต แ บ บ เ ศ รษ ฐ กิ จ
พอเพียง) 
-กิจกรรมย่อยที่ 7 ด้านยาน
ยนต์ 
RPC -3.1-4-04 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน Srivijaya PM05 
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4.กิจกรรมย่อยที่ ๒ ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(โครงการย่อยที่ 2 
อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบื้องต้น) 

4.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน ผลการ
ด าเนินงาน 30 คน 

4.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อกิจกรรมของโครงการ ร้อยละ 80.75 
ผลลัพธ์  ผู้ เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ในการใช้งาน
โปรแกรม Microsoft Word 2013 ในระดับเบื้องต้นและ
พัฒนาการใช้งานได้ต่อไป 
          5. กิจกรรมย่อยที่ 3 ด้านการบัญชี (โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการอ่านและวิเคราะห์รายงานทาง
การเงิน) 
          5.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน ผลการ
ด าเนินงาน 30 คน 

5.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อกิจกรรมของโครงการ ร้อยละ 82.80 
ผลลัพธ์  ร้อยละ 10 ของผู้ เข้าร่วมสามารถน าความรู้
ทางด้านการอ่านและวิเคราะห์รายงานทางการเงินอย่างง่าย
ส าหรับการลงทุน ไปใช้ประโยชน์หรือประกอบอาชีพได้ 

6. กิจกรรมย่อยที่ 4 ด้านการตลาด (โครงการย่อย
ที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ) 

6.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน ผลการ
ด าเนินงาน 30 คน 

6.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อกิจกรรมของโครงการ ร้อยละ 90.93 
ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคนิคการขาย 
          7. กิจกรรมย่อยที่ 5  ด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตร  

7.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน ผลการ
ด าเนินงาน 30 คน 

“การบริการทางวิชาการแก่
สังคม” 
RPC -3.1-4-05 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิทยาลัยรัตภูมิ 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลความส าเร็จของ
โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ประจ าปีการศึกษา 
2559 
RPC -3.1-4-06 ตัวอย่าง
แบบประเมินผลความส าเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 
RPC -3.1-4-07 สรุป
ประเมินผลส าเร็จของการบูร
ณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคม 
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7.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อกิจกรรมของโครงการ ร้อยละ 86.50 
ผลลัพธ์  อย่างน้อยร้อยละ 10 ของผู้ เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้การบ ารุงรักษาและการซ่อมบ ารุงแก้ไข
ข้อขัดข้องเบื้องต้นของเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายได้ 

8. กิจกรรมย่อยที่ 6 ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
(โครงการย่อยที่ 6การด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง) 

8.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน ผลการ
ด าเนินงาน 30 คน 

8.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อกิจกรรมของโครงการ ร้อยละ 88.75 
ผลลัพธ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม  ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในหมู่บ้านหนองไม้แก่น สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจ
พอพียง 

9. กิจกรรมย่อยที่ 7 ด้านยานยนต์ 
9.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน ผลการ

ด าเนินงาน 30 คน 
9.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ต่อกิจกรรมของโครงการ ร้อยละ 94.5 
ผลลัพธ์  ชาวบ้านที่ เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์
ข้อขัดข้องเบื้องต้นในบางปัญหาของรถยนต์ได้เอง  โดยไม่
ต้องไปเข้าศูนย์บริการที่มีค่าใช้จ่ายสูง สามารถบ ารุงรักษา
เองได้โดยการซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนเอง ตรวจสภาพเองได้ลด
ค่าใช้จ่าย 

จากการติดตามประเมินผลและประโยชน์ของ
โครงการบริการวิชาการ  ซึ่งหลังจากการด าเนินโครงการ
เสร็จสิ้นโดยใช้แบบสอบถาม  และจากการจัดกิจกรรม
ประชุมสรุปผลการด าเนินการ  พ.ศ.2559  และปรับปรุง
แผนการด าเนินงานในปี 2560  จากการประชุมและการ
สัมภาษณ์ผู้น าชุมชน ผอ.โรงเรียนวัดรัตนวรารามและ
ตัวแทนชุมชนกลุ่มเป้าหมายพบว่า โครงการเรียนรู้ร่วมกัน
สรรค์สร้างชุมชน ณ ชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ต.ท่าชะมวง 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  สามารถน าไปพัฒนาวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ดีข้ึน เช่น  ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยโรงเรียนวัดรัตนวราราม
ได้รับประโยชน์จากการไปติดตั้ง WIFI ให้กับโรงเรียนเพ่ือที่
ให้นักเรียนสามารถใช้อินเตอร์ได้อย่างทั่วถึง และด้านบัญชี
และการเงิน  กลุ่มออมทรัพย์มีความรู้ความเข้าใจในอ่าน
และวิ เคราะห์งบการเงินอย่างง่าย   สามารถวางแผน
พัฒนาการด าเนินงานของชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
การเกษตรดีขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้นในการใช้งานน าไป
ประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวันได้ 

ส าหรั บ ในปี การศึกษา ๒๕๕๘ ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการวิทยาลัย ได้ พิจารณาผลจากรายงาน
ความส าเร็จ  เพ่ือพิจารณาผลปรับแผนการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา ในวาระ “รายงานผลการประเมินผลส าเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม” ซึ่งวิทยาลัย
มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ๖ โครงการ และได้น ามา
ประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคม Srivijaya PM 05 โดยมีการประเมินผลแต่ละด้าน 
คือ  ด้านบูรณาการกับการเรียนการสอน ด้านบูรณาการกับ
การวิจัย และในวาระ “พิจารณาการรายงานการประเมิน
ประโยชน์และผลกระทบของการบริการวิชาการต่อสังคม
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบหรือกลไกหรือกิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการอย่างจ่อเนื่องและเป็นระบบ” เสนอให้
ที่ประชุมพิจารณา ๒ ประเด็นดังนี ้

๑. เนื่องจากวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการมีจ านวนน้อยมาก และเพ่ือเป็นการสนับสนุน
ความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์  วิทยาลัยฯ ควร
สนับสนุนให้อาจารย์น าผลงานจากการบริการวิชาการมา
เสนอเพ่ือของบประมาณในการวิจัยต่อไป 
          ๒. เนื่องจากโครงการบริการวิชาการในปีการศึกษา 
๒๕๕๘  บางโครงการเป็นโครงการที่ต้องมีการใช้ทักษะใน
การใช้ซ่อมแซมเครื่องจักร ดังนั้นจึงควรพัฒนาสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการอบรมให้ความรู้วิธีการใช้ซ่อม
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

บ ารุงเครื่องจักร 
 6. วิทยาลัยฯมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ

สถาบัน 
          ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยด าเนินงานบริการวิชาการ ให้เกิดประโยชน์แก่
ชุมชน คือ วิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมกับหน่วยบริการวิชาการแก่
สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือลงพ้ืนที่
ยกระดับชุมชน ณ ต าบลท่าหิน อ าเภอสิงหนคร  ในของ
วิทยาลัยฯ ได้รับผิดชอบโครงการการออกแบบและพัฒนา
ชุดตุ๋นสบู่จากตาลโตนด เพ่ือลดระยะเวลาในการตุ๋นสบู่จาก
ตาลโตนด โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบในสาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องจักรเกษตร 

RPC -3.1-6-01 แบบเสนอ
โครงการการออกแบบและ
พัฒนาชุดตุ๋นสบู่จากตาลโตนด 
RPC -3.1-6-02 เล่มสรุป
โครงการการออกแบบและ
พัฒนาชุดตุ๋นสบู่จากตาลโตนด 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

 6 ข้อ 
 ๕ ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,6) 
๔ คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนบุ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา  ๒๕๕๘(ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางธมลชนก  คงขวัญ) 

  2. นายธวัชชัย  ซ้ายศรี ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

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 ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
     วิทยาลัยรัตภูมิ แต่งตั้งคณะกรรมการท าบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริหารงาน เป็นไปเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ ตามค าสั่งวิทยาลัยรัตภูมิ ที่ ๒๓/
๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

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

 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน 

RPC-4.1-2-01 แผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  
RPC-4.1-2-02 แผนการ
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

     วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วย ๒ 
กิจกรรม คือ 
     1) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่
โครงการกิจกรรมวันไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ โครงการ
เข้าค่ายคุณธรรม โครงการกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
และผ้าอาบน้ าฝน โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
โครงการสัปดาห์วิชาการและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ไทย วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ ๔ 
     2) กิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการสร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสี เขียว 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
       วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดตัวชี้ วัด  มาตรการ/ค่า
เป้าหมาย ของโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       
บรรลุเป้าหมาย อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ของโครงการ       

ด าเนินฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปี
การศึกษา 255๘  
RPC-1.5-02-03 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 
25 พฤศจิกายน 
 

 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
        วิทยาลัยฯ มีการก ากับติดตามให้ด าเนินการตาม
แผนโครงการ และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาผลการติดตามน ามาปรับปรุงในคราวต่อไป 

RPC-4.1-3-01 สรุปผลการจัด
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี
การศึกษา 255๘ 
 RPC1.5-5-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่๒/๒558   
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ 
RPC-1.5-5-03 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่1/๒559   
วัน ที่ 22 มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม RPC-4.1-3-01 สรุปผลการจัด
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     วิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผลการด าเนินโครงการตามแผนการจัด
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งก าหนด  
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบรรลุเป้าหมายอย่าง
น้อยร้อยละ 90 ของโครงการ ผลการด าเนิน ทั้งหมด ๗ 
โครงการ บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100  

โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี
การศึกษา 255๘  
 

 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  

 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
- 

- 

 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 5 ข้อ 
(ข้อ 1,2,3,4,6) 4 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 : กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจและกลุ่มสถำบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา   ๒๕๕๘ (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้  

       - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวนา  พุ่มไสว 
       - นายทักษ์สุริยา  หมาดสะ 
       - นายภาณุมาศ    สุยบางด า  
  2.  - นางสาวพณติา  คชกูล  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
       - นางสาวแสงเทียน  จันทร์แสงทอง ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
       - นางสาวเจนจิรา  มีบุญ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
       - นางสิรินารถ  ชูพันธ์  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
       - นางราตรี  สุยบางด า ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

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 ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT 
โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้อง
กับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้

 RPC  5.1-1-01 ภาพถ่ายป้ายเผยแพร่ 
ปณิธานของวิทยาลัย 
RPC 5.1-1-02 แผนยุทธ์ศาสตร์ มทร.
ศรีวิชัย พ.ศ. 2551-2565  
RPC 4.1-2-01  แผนปฏิบัตงิาน
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
     ผลการด าเนินงานวิทยาลัยรัตภูมิ ได้มีการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพ่ือ
ทบทวนปรัชญา ปณิธาน เป้าประสงค์ และกล
ยุทธ์ของวิทยาลัย  ร่วมกับบุคลากรภายใน
วิทยาลัย ให้สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
เช่น ในแนวทางการพัฒนาเยาวชน นักศึกษาและ
บัณฑิตในอนาคต ส่งเสริมกิจกรรมเสริมนอก
หลักสูตร เพ่ิมพ้ืนที่การเรียนรู้ของเยาวชนและ
นักศึกษาในรูปแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม  
มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะ
วิชาชีพพร้อมเข้าสู่งาน วิทยาลัยจัดให้มีโครงการ
ที่ช่วยเพ่ิมประสบการณ์และทักษะฝีมือตามสาย
วิชาชีพ สอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัย 
“สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวทัน
เทคโนโลยี ”   อัตลั กษณ์ของมหาวิทยาลั ย 
“บัณฑิตนักปฎิบัติ”  จากนั้นจึงท าการเผยแพร่
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ ให้แก่บุคลากรของ
วิทยาลัยฯ รับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงทั้ง
ท าป้ายติดประกาศให้นักศึกษาและบุคลากร
รับทราบ 
 2. ด า เนินการจัดท าแผนกลยุทธ์  โดย
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย มีการประชุม น า
ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 และ
ข้อเสนอแนะของรายงานการประเมินตนเอง ปี 
2557  ข้อคิดเห็นจากโครงการต่าง ๆ ที่ได้

RPC- 5.1-1-03 เอกสารการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
RPC 5.1-1-04 เอกสารการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
RPC 1.5-5.03 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2559 วันที่ 22 มิถุนายน  2559 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ด าเนินการปีงบประมาณ 2558 มาปรับ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2558 และประกอบค า
เสนอของบประมาณ 2559 
 - วิเคราะห์ SWOT ที่น ามาสู่การก าหนดกล
ยุทธ์ ที่สอดคล้องกับ  อัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์  และจุดเน้น 
จุดเด่นของวิทยาลัย โดยเน้นให้นักศึกษาและ
บัณฑิต คิดเป็น ท าเป็นและใช้ เป็น มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบ 
 - ก าหนดกิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณท่ีจะด าเนินการในแต่ละกลยุทธ์และ
มาตรการ พร้อมจัดท าตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งเป้าหมาย
ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ซึ่งการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2558 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการศึกษาบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม และ
จริยธรรมสู่ระดับสากล 
 - ในการจัดท าข้อเสนอโครงการประจ าปี
งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
วิทยาลัย และนโยบายของมหาวิทยาลัย ทาง
วิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้ทุกหลักสูตรวิชาน าเสนอ
โครงการ  มีส่วนร่วมในการประชาพิจารณ์ 
เสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ โดยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และเขียน
ข้อเสนอแนะความคิดเห็น ส่งที่งานแผน  
    3. งานแผน สรุปข้อเสนอแนะความคิดเห็น
ต่างๆ น าเสนอเข้าท่ีประชุม คณะกรรมการจัดท า
แผนกลยุทธ์ ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 
2558  และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559 
เพ่ือหาข้อสรุป จากนั้นท าการปรับแก้เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และน าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอ



 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

-66- 
 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

อนุมัติ 
       ด า เนินการจัดท าแผนปฏิบัติ ร าชการ
ประจ าปี โดยมีการประชุมกรรมการจัดท าแผน
กลยุทธ์  
 - ทบทวนกลยุ ทธ์  ม าตรกา ร /กลวิ ธี /
กิจกรรม/โครงการ กลยุทธ์ทางการเงิน ตลอดจน
ตัวชี้วัด การด าเนินงานประจ าปี  ครอบคลุมทั้ง 4 
พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุ
บ ารุ งศิ ลปะและวัฒนธรรม  จ ากนั้ น เ สนอ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ทาง
การ เ งิน  ต่อกรรมการบริ หารคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 จั ด ท า แผ น ท า งก า ร เ งิ น  โ ด ยป ร ะชุ ม
คณะกรรมการจัดท าแผน   กลยุทธ์ เพ่ือจัดท าค า
ของบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และ
ค าของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี  
เสนอต่อกรรมการบริหารวิทยาลั ยฯ และ
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
      มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559  
ครบ 4 พันธกิจ โดยการจัดท ารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผน ของแต่ละพันธ
กิจ เสนอต่อผู้บริหารและกรรมการวิทยาลัย ปีละ 
2 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ
ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในกรแข่งขัน 
         ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น วิ ท ย า ลั ย ฯ ไ ด้

RPC- 5.1-2-01เอกสารวิเคราะห์ทาง
การเงิน.ประจ าปีงบประมาณ 255๙ 
RPC -5.1-1-03 เอกสาร 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255๙ 
RPC-5.1-2-02 ผลการเบิกจ่ายไตรมาส 
4  ปีงบประมาณ 2558 
RPC-5.1-2-03 ผลการเบิกจ่ายไตรมาส 
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ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
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ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 
 
 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินตาม
องค์ประกอบการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน
เพ่ือการบริหารหลักสูตรการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัย โดยประสานกับหน่วยเบิกจ่ายในการ
ค านวณต้นทุนต่อหน่วย เกี่ยวกับความคุ้มค่าใน
การลงทุน 
     วิทยาลัยฯได้น าข้อมูลของกองคลั งมา
วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร/สาขา/
คน/ปี เทียบกับคณะอ่ืนที่มีสาขาวิชาใกล้เคียงกัน 
จากการวิเคราะห์สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เ ก ษ ต ร เ ที ย บ กั บ ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ไสใหญ่)   ต้นทุนต่อหลักสูตรสาขา/คน/ปีของ
วิทยาลัย เท่ากับ 110 ,835.88 บาท และ
ต้นทุนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เท่ากับ 141,464.80 บาทเมื่อเทียบกับจ านวน
นักศึกษา วิทยาลัยรัตภูมิมีค่าต้นทุนต่ ากว่า 
แสดงว่าวิทยาลัยรัตภูมิมีความคุ้มค่าต่อการ
ลงทุนมากกว่า และการวิเคราะห์สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทียบกับวิชาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ไสใหญ่และทุ่งใหญ่)  ต้นทุนต่อ
หลักสูตรสาขา/คน/ปี ของวิทยาลัย เท่ากับ 
114,561.35 บาท และต้นทุนของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ไสใหญ่และทุ่งใหญ่) 
เท่ากับ 147 ,675.85 บาท เมื่อเทียบกับ
จ านวนนักศึกษา วิทยาลัยรัตภูมิมีค่าต้นทุนที่สูง
กว่าแสดงว่าวิทยาลัยมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
น้อยกว่า มีหลายปัจจัยที่ท าให้วิทยาลัยมีค่า
ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าอันเนื่องมาจากจ านวน
นักศึกษาน้อย อัตราก าลังมีมากกว่านักศึกษา
และค่าใช้จ่ายในวัสดุการเรียนการสอนจึงเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่ง   

1-3  ปีงบประมาณ 2559 
RPC-4.1-2-01 เล่มแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2559 
 
 
 



 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

-68- 
 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 
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     ทั้ งนี้ วิ ทยาลั ยได้ด า เนินการจัดสรรเงิน
งบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้ของ
วิทยาลัยเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรมด้วยวิชาการและทักษะแก่
นักศึกษาอย่างครบถ้วน โดยใช้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติงานประจ าปีของ
วิทยาลัยและค่าเป้าหมายการด าเนินงานตามแผน
เป็นปัจจัยการบริหารจัดการงบประมาณ ภายใต้
การพิจารณาจัดสรรและบริหารการเงินของคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยแบบมีส่วนร่วม รวมทั้ง
การแจ้งรายละเอียดการจัดสรรหมวดเงินและ
ยอดเงินตามหมวดให้ทราบและถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและขั้นตอนการด าเนินงานของงาน
งบประมาณและการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สมารถควบคุมได้
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
      วิทยาลัยฯด าเนินงานแผนการบริหารความ
เสี่ยงวิทยาลัยรัตภูมิ ประจ าปี 2558 ได้มีการ
จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง โดยมีการ
ด าเนินการดังนี้ 
         1. ประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแผนการบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปี 2558 โดยทบทวนผลและ
แผนการบริหารความเสี่ยงที่น่าจะมีความเสี่ยงสูง
ของปีการศึกษาที่ผ่านมา จากนั้นน าแผนการ
บริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2558 เข้าประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของแผนการบริหารความเสี่ยงแต่ละ
ด้าน เช่น แผนการบริหารความเสี่ยงด้าน 1. การ

RPC 5.1-3 01 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
RPC 5.1-3-02  แผนบริหารความเสี่ยง 
RPC 5.1-3-03  แบบระบุความเสี่ยง
ของวิทยาลัย 
RPC 5.1-3-04  รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2558 
วันที่ 21  ตุลาคม 255๘ 
RPC 1.5-2-03  รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 2 
วันที่ 25 พฤศจิกายน  255๘ 
RPC 5.1-3-0๕ แบบติดตามผลการ
บริหารความเสี่ยง 
RPC 5.1-3-06 สรุปผลการบริหาร
ความเสี่ยง 
RPC 5.1-3-0๗ เว็บไซต์ของวิทยาลัย 
RPC 1.5-5-01  รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2559 
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ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
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ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

เข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่  2. นักศึกษาขาด
คุณธรรมและจริยธรรม 3. ความไม่พร้อมด้าน
ภาษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 2. น าแผนการบริหารความเสี่ยง  ประจ าปี 
2558 เข้าประชุมคณะกรรมการประจ า เพ่ือ
พิจารณาระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ความเสียงภายนอกหรือปัจจัยความเสี่ยงภายใน 
หลังจากผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจ าแล้ว โดยในที่ประชุมได้พิจารณาความ
เสี่ยง คือ การเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่  
เ ป็ น ปั จ จั ย ค ว า ม เ สี ย ง ข อ ง วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยรัต
ภู มิ จ ะ ป รั บ แ ก้ ต า ม ที่ พิ จ า ณ า  แ ล ะ เ ส น อ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิลงนามเพ่ือประกาศ
เป็นแผนการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยรัตภูมิ 
ประจ าปี 2558 น ามาปฏิบัติ 
       3. ผู้ที่รับผิดชอบแผนการบริหารความเสี่ยง
ได้ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดย
จะด าเนินการในรูปของโครงการเพ่ือออกแนะ
แนวตามสถานศึ กษาต่ า ง  ๆ  เ พ่ื อ ให้ ท า ง
สถานศึกษาได้รู้ถึงระบบการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัย 
       4. ส านักงานผู้อ านวยการจะน าผลการ
บริหารความเสี่ยงรายงานความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ าเพ่ือ
พิจารณาผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
       5. วิทยาลัย (โดยส านักงานผู้อ านวยการ) 
จะน าผลการด า เนินการบริหารความเสี่ ยง 
ประจ าปี 2558 เสนอผู้อ านวยการเพ่ือประกาศ
ให้ทราบ ในการนี้ทางวิทยาลัยได้ประกาศ
ผ่านเว็ปไซต์ของวิทยาลัย และติดตามด าเนินงาน
แผนการบริหารความเสี่ ย งวิทยาลัยรัตภูมิ 
ประจ าปี  2558  ผลการด าเนินงานท าให้ยอด

วันที่19 พฤษภาคม  2559 
RPC 1.5-5-03 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ า ครั้งที่ 1/2559 
วันที่ 22  มิถุนายน 2559 
RPC 5.1-3-08 แบบสรุปการเข้าศึกษา
ต่อของนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ปี  2557 
และ2558 
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การเข้านักศึกษาใหม่เพ่ิมขึ้น  จากปี 2557  
ยอดนักศึกษา  245  คน ส่วน  ปี 2558  ยอด
นักศึกษา  246  คน  เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาท า
ให้ความเสี่ยงลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง ๑๐ ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 
     บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการที่อธิบายการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 
     ๑. หลักประสิทธิผล(Effectiveness)  ผลการ
ปฏิบัติราชการ  วิทยาลัยรัตภูมิสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามเป้าประสงค์ที่วางไว้  คือ ทาง
วิทยาลัยมีการจัดท าแผนปฏิบัติ  ราชการ
ประจ าปี และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ใน
วิทยาลัยน าไปปฏิบัติงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้
จากนั้นทางวิทยาลัยจะติดตามผลการปฏิบัติงาน
โดยน าผลการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการ
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการประจ าของวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
     ๒.  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ทาง
วิทยาลั ย ได้ ก ากับดู แลและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการบริหารราชการ
ได้อย่างครบถ้วน คือ ท่านผู้อ านวยการได้ก ากับ
ดูแลและติดตามงบประมาณต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ โดยให้องค์กร
สามารถใช้ทรัพยากรทางด้านต้นทุน แรงงาน 
และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัย 
    ๓.  หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
ทางวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากร
ได้เสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือน าประเด็น
ดังกล่าวมาสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ

RPC-๕.๑–๔-๐๑   
คู่มือปฏิบัติงาน (Srivijaya QA) 
RPC-๕.๑–๔-๐๒ 
ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
RPC-๕.๑–๔-๐๓ 
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการ 
 RPC-๕.๑–๔-๐๔   
ค ารับรองการปฏิบัตรราชการ 
มหาวิทยาลัยฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
RPC-๕.๑–๔-๐๕   
Print Out ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
RPC-๕.๑–๔-๐๖ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ ๑/2559  
วันที่ ๘ มกราคม  2559 
RPC-1.5-05.02 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยรัตภูมิ  ครั้งที่ ๔/2558  
วันที่ 25 พฤศจิกายน  2558 
RPC-1.5-05-01 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 2/2559  
วันที่ 19 พฤษภาคม  2559 
RPC-1.5-05-03 
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ต้องการข้างต้น เช่น นักศึกษามีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับเรื่องการใช้ห้องเรียนและอุปกรณ์ภายใน
ห้องเรียน ทางวิทยาลัยก็จะจัดสรรอุปกรณ์ที่
สามารถตอบสนองต่อการเรียนการสอนใน
ปัจจุบัน และบุคลากรมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
สวัสดิการต่าง ๆ เช่น แฟลตที่พักอาศัยให้กับ
บุคลากรของหน่วยงาน 
      ๔.  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
คณะผู้บริหารของวิทยาลัยมีความตระหนัก
รับผิดชอบในหน้าที่อยู่ เสมอและยังมีความ
ตระหนักในการปฏิบัติราชการโดยในแต่ละครั้งได้
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของวิทยาลัย 
และน าปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งไปสู่การแก้
ปัญญาที่แตกต่างกัน ตามบริบทของปัญหา เช่น 
การแก้ปัญหาในรูปแบบของโครงการและมีการ
ติดตามเพ่ือประเมินติดตามเพ่ือประเมินผลของ
โครงการและเพ่ือน าไปสู่ประเด็นการแก้ปัญหาใน
ข้างต้น 
      ๕ .  หลั กคว าม โปร่ ง ใ ส  (Participation) 
ตามที่วิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
ส่วนของวิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณ
อย่ า ง เป็ น ร ะบบ  โ ดยมี ก า รน า เ ข้ า สู่ คณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และ
กระจายงบประมาณสู่หน่วยงานภายใน เช่น 
สาขา และหลักหลักสูตร โดยผู้อ านวยการและ
คณะกรรมการบริหารจะมีการติดตามผลการ
ด าเนินการการใช้จ่ายงบประมาณโดยการน าผล
การสรุปการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสเข้าที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา 
      ๖.  หลักการมีส่วนร่วม( Participation)  
ทางวิทยาลัยได้น าแผนการปฏิบัติงาน แผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเข้าสู่การประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยรัตภูมิ  ครั้งที่ 1/2559  
วันที่ 22 มิถุนายน  2559 
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คณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย และทุกครั้ง
จะมีข้อเสนอแนะจากบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือน ามาสู่การแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไป เช่น มี
การจัดอบรมโครงการร่างการจัดท าแผนปฏิบัติ
งบประมาณประจ าปี โดยให้บุคลากรทุกคนได้
ออกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัย 
    ๗.  หลักการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) ทางวิทยาลัยมีโครงสร้าง
การบริหารงานที่เป็นระบบทั้งในรูปแบบของ
วิทยาลัยและหน่วยงานภายใน เช่น ฝ่าย สาขา 
และหลักสูตร น าสู่การกระจายอ านาจให้ผู้บริหาร
หน่วยงานภายในได้ใช้ความสามารถในการ
บริหารหน่วยงานนั้นได้เต็มศักยภาพและน า
ประเด็นปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ กลับมาสู่
คณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยในการประชุม
แต่ละรอบการประชุม 
       ๘.  หลักนิติธรรม (Rule of Law)  ทาง
วิทยาลัยได้ใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม โดยผู้อ านวยการให้
บุคลากรทุกคนศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับของ
ระบบราชการเ พ่ือให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติ
ราชการได้อย่างเคร่งครัดและครองตนในศีลธรรม
ที่ถูกต้องและเช่นกันผู้อ านวยการใช้ระเบียบทาง
ราชการในการบริหารงานราชการแก่บุคลากรทุก
คนด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติแลค านึงถึง
สิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
       ๙. หลักความเสนอภาค (Equity) ทาง
วิทยาลั ย ได้ จั ดสวั สดิการขั้ น พ้ืนฐานให้ แก่
นักศึกษาและบุคลากรให้ได้รับการบริการอย่าง
เท่าเทียม เช่น ทางวิทยาลัยได้จัดห้องพยาบาล  
ห้องสมุด และห้องละหมาด ในส่วนของการแต่ง
กายทางวิทยาลั ย เ อ้ือต่อการแต่ งกา ยของ
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นักศึกษามุสลิมให้แต่งตามหลักศาสนาอิสลาม 
     ๑๐.  หลักมุ่มเน้นฉันทามติ (Consensus 
Oriented )ทางวิทยาลัยได้ใช้กระบวนการเพ่ือหา
ข้อคิด เห็นจากบุคลากรอยู่ เสมอ เช่น การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของห้องสมุดในรูปแบบของ
โครงการให้มีบรรยากาศที่ดีข้ึน      

 
 
 
 
 

 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้ อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้  อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 
     วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานในการค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้  เ พ่ือ ให้การด า เนินงานเกิด
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ตามแผนการ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๕ ๘ 
คณะกรรมการได้มีการประชุมเ พ่ือก าหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยและได้
จัดท าแผนการจัดการความรู้ ซึ่งมีการก าหนด
ประเด็นความรู้ ๒ ด้าน ดังนี้ 
๑. แผนการจัดการความรู้ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการผลิตบัณฑิต ก าหนดประเด็นความรู้ 
ได้แก่  - ด้านเทคนิคการสอน  
- ด้านการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานโดยมี
เป้าหมายของการจัดการความรู้ คือ อาจารย์ทุก
รายวิชาได้คะแนนจากการประเมินการสอนไม่ต่ า
กว่า ๓.๕๑ 
๒.  แผนการจัดการความรู้ประเด็นยุทธศาสตร์

 RPC-๕.๑–๕-๐๑  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการด้านการ
จัดการความรู้ 
RPC-๕.๑–๕-๐๒  รายงานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการด้านการ
จัดการความรู้ 
RPC-๕.๑–๕-๐๓ แผนการจัดการความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗   
RPC-๕.๑–๕-๐4 แบบสรุปองค์ความรู้ 
RPC-๕.๑–๕-๐5 หน้าเว็บไซต์เผยแพร่
คลังความรู้ 
RPC-๕.๑–๕-๐6 รายงานผลโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้
ภายในองค์กร 
RPC-๕.๑–๕-๐7 ตัวอย่างการน าความรู้
มาปรับใช้ 
 
 



 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

-74- 
 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ด้านการวิจัย ก าหนดประเด็นความรู้ ได้แก่ การ
เขียนบทความและน าเสนอผลงานวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้คือจ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
จ านวน 3 เรื่อง  
คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ด าเนินการสร้าง
และแสวงหาความรู้จากผู้ เชี่ ยวชาญภายใน
วิทยาลัยและจัดกิจกรรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ
และสังเคราะห์ความรู้เพ่ือจัดเก็บไว้ในคลังความรู้ 
และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้วิทยาลัย
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากกิจกรรม
ดังกล่าวมีอาจารย์น าความรู้มาปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 
จ านวน 6 คน และน าความรู้การเขียนบทความ
วิจัยเป็นภาษาอังกฤษมาใช้ จ านวน 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
     ผลการด าเนินงานวิทยาลัยฯได้ด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน  สายวิชาการจะมี
พัฒนาการ เข้ าสู่ ต าแหน่ งทางวิ ชาการของ
รายบุคคล และจะมีระบบพ่ีเลี้ ยงในการให้
ค าปรึกษาในการท าผลงานทางวิชาการ ภายใต้
โครงการพัฒนาอาจารย์สู่ต าแหน่งทางวิชาการ  มี
การจัดท าปฏิทินเพ่ือก ากับติดตามการเขียน
เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ทุกคน โดย
มี เ ป้ า ห ม า ย ใ ห้ อ า จ า ร ย์ ทุ ก ค น มี เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา  และ
ส าหรับคนที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด
จะผลั กดั น ให้ ขอต า แหน่ งทางวิ ช าการ  ปี

RPC -5.1-6-01 รายงานผลโครงการ
พัฒนาอาจารย์สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
RPC- 5.1- 6-02 รายงานผลการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 
RPC- 5.1- 6-03 เอกสารบันทึก
ข้อความส่งก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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การศึกษา 2558 มีผู้ยื่นขอก าหนดต าแหน่ง ผศ. 
จ านวน 4 คน  และได้รับการแต่งตั้งเป็น ผศ. 
จ านวน 1 คนส่วนสายสนับสนุนจะแผนพัฒนา
รายบุคคลโดยน าผลจากการประเมินตนเอง 
จัดท าเป็นแผนพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน 
สนับสนุนงบประมาณ คนละ 7,000 บาท/คน/
ปี เพ่ือให้บุคลากรพัฒนาตนเองในสายวิชาชีพ  
และจัดท าแผนพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
ระดับ ช านาญการ และก าหนดตัวชี้วัดในแบบ
ประเมินตนเองในเรื่องการขอทุนวิจัย และการ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือจะได้น าไปประกอบ
เป็นผลงานในการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่
ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
        วิทยาลัยฯ ได้น าระบบและกลไกการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย คือระบบ ศรีวิชัย QA ตามคู่การ
ปฏิบัติงาน Srivijaya PM 09 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ”มาใช้เป็นแนวทางในการ
ด า เ นิ น ง านซึ่ ง สอดคล้ อ ง กั บ พันธกิ จ แล ะ
พัฒนาการของวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 255๘ 
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าระบบให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปี 2557 
และวิทยาลัยฯ ได้ด า เนินการตามระบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
       1. ด าเนินการทบทวนระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพในระดับวิทยาลัยฯ ตาม ระบบศรี

RPC- 5.1-7-01 คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
RPC -5.1-7-02  คู่มือการปฏิบัติงาน 
Srivijaya PM 09 ระบบและกลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
RPC -5.1-7-03 ค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพ 
RPC -5.1-7-0๔  เอกสารทบทวน
ระบบและกลการประกันคุณภาพ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2558 ตามผลการประเมิน
ระดับครธ 
- แผนการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
- เป้าหมายประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 255๘ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดและ
หน่วยงานภายในวิทยาลัยรัตภูมิ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ สกอ. 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชัย QA   จากผลการด าเนินงานปีการศึกษา 
255๗ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา   ในระดับวิทยาลัยฯ 
โดยมีหัวหน้าหลักสูตรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ด้วย 
      -ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือด าเนินการ 
        จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 
๒๕๕๘ จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินผลการด าเนินงานในปี 2557 
        ก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
        จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพ    
        ก าหนด เป้ าหมายแต่ ละตั วบ่ งชี้ และ
กระจายไปยังผู้รับผิดชอบทั้งในระดับหลักสูตร
และวิทยาลัย 
         น านโยบาย ฯ แผนการด าเนินงาน ฯ และ
เป้าหมายคุณภาพ เสนอคณะกรรมประจ า
วิทยาลัยฯ ที่มีบุคลภายนอกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
กระจายนโยบาย แผนการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมายประกันคุณภาพการศึกษา ลงสู่ผู้ปฏิบัติ 
      - ส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการจัดท าคู่มือ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับที่ 3 
ในวันที่ ๒๖ –๒๗ มกราคม  ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียตริ 80 
พรรษา มทร.ศรีวิชัยและ โครงการฝึกอบรมผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ในวันที่ ๒๙  กุมภาพันธ์ – ๑ 
มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ล าป ารีสอร์ท จ.พัทลุง เพ่ือให้
อาจารย์ได้ เข้าใจถึงการด าเนินงานเกี่ยวกับ
ประกันคุณภาพมากข้ึน 
    2. มีการด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน
ทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ ในรอบ 6 

ระดับหลักสูตร ระดับวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
RPC -5.1-7-0๕ รายงานการประชุม
คณะกรรมการระบบประกันคุณภาพ 
QA ครั้งที๑่/2558 วันที่ 2๖ ตุลาคม  
2558 
RPC -5.1-7-0๖ รายงานการประชุม
คณะกรรมการระบบประกันคุณภาพ 
QA ๑/255๙ วันที่ 11 กุมภาพันธ์  
2559 
RPC -5.1-7-07 เอกสารการเข้าร่วม
โครงการ 
RPC -5.1-7-0๘ เอกสารการติดตามผล
การด าเนินงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน  
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ  
RPC -5.1-7- 09 รายงานผลการ
ด าเนินงาน ปี 255๘ ระดับหลักสูตร 
รอบ 6 เดือน 9 เดือน 
RPC -1.5-5-01 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่  
/2559 วันที่ ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
RPC -1.5-5- 03 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2559 วันที่ ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙  
RPC -5.1-7- 10 เล่มรายงานประเมิน
ตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2558 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

เดือน 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน พร้อมทั้ง
สรุปผลการด าเนินงานรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือหา
แนวทางการปรับปรุงในรอบต่อไป 
     3. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและ
มีการตรวจติดตามผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระบบ Che Qa Online เพ่ือ
รายงานผลให้กับผู้ บริหารและรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยให้ทราบ 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ  7 ข้อ 
(ข้อ 1,2,3,4,5,6,7) ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 : ระบบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นายภาณุมาศ  สุยบางด า) 

  2.  - นายโฆษิต  รัตนบุรินทร์  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
       - นางราตรี  สุยบางด า   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    
           บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการ
ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมิน จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้
สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 
 
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 ะกั น คุ ณ ภ า พห ลั ก สู ต ร ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
องค์ประกอบประกันคุณภาพหลักสูตร 
       วิทยาลัยรัตภูมิ มีระบบและกลไกการก ากับ
การด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรซึ่ง
สอดคล้องกับระบบของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
        1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือควบคุมดูแล
นโยบายด าเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
        ๒. วิทยาลัยแต่งตั้งหัวหน้างานหลักสูตร
เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

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 เอกสารเข้าร่วม
โครงการ 
-โครงการพัฒนาจัดท าคู่มือระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ฉบับที่ 3 
-โครงการฝึกอบรมผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

       ๓ .  งาน พัฒนาหลั กสู ตรแจ้ งระ เบี ยบ
ข้อบังคับและแนวทางข้อบังคับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของหลักสูตร 
       ๔. วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ดูแลการด าเนินงานของหลักสูตร ประกอบด้วย 
       ๔.๑ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ก ากับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตร 
       4.2 หัวหน้างานหลักสูตร ติดตามผลการ
ด าเนินงานงานของหลักสูตร 
       ๔.๓ หัวหน้าสาขาวิชาฯ บริหารจัดการ
หลักสูตร 
       ๔.๔ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด าเนินงาน
และสนับสนุนกิจกรรมตามท่ีก าหนด 
       ๔.๕ งานการ เรี ยนการสอนและงาน
ทะเบียน สนับสนุนและติดตามผลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตรในรอบปี
การศึกษา 
       4.6 งานวิจัยสนับสนุนและติดตาม และ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัยของแต่ละหลักสูตร 
       4.7 งานบริการวิชาการสนับสนุนและ
ติดตามการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ
ของแต่ละหลักสูตร 
      5 .  หั วหน้ าหลั ก สู ต ร ร า ย ง านผลกา ร
ด า เนิ น งานของหลั กสู ตรแก่ วิ ทยาลั ยและ
มหาวิทยาลัยตามล าดับ 
             ในปีการศึกษา 255๘ วิทยาลัยฯได้มี
การประชุมเพ่ือทบทวนบทบาทหน้าที่การท างาน
ของงานต่าง ๆ  ของฝ่ายวิชาการและวิจัย
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยในการประชุมมี
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าสาขา หัวหน้า
หลักสูตร และหัวหน้ากลุ่มงานในฝ่ายวิชาการ

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
-โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การนัดท ารายการหลักฐาน
ประกอบการจัดท า SAR  
- โครงการอบรมการจัดท า
รายงานประเมินตนเอง SAR 



 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

-80- 
 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

และวิจัย เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่การท างานใน
ส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ  ทั้งนี้ในการประชุมมีมติ
มอบหมายให้หัวหน้าหลักสูตรดูและก ากับติดตาม
การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรโดยการประสานงานกับงานประกันกัน
คุณภาพ งานทะเบียนและงานหลักสูตรของ
วิทยาลัย และให้รายงานผลการด าเนินงานใน
ระดับหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่วิทยาลัย
ก าหนด 
       ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ วิ ท ย า ลั ย ฯ ไ ด้
ประสานงานกับหลักสูตรเพ่ือด าเนินงานเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้หลักสูตรเกิด
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
ระบบและกลไกการท างานด้วยการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้หลักสูตรแต่ละหลักสูตรส่งตัวแทน
เข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
  1. ส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาจัดท า
คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับ
ที่ 3 ในวันที่ ๒๖ –๒๗ มกราคม  ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียตริ 80 
พรรษา มทร.ศรีวิชัย 
   2. ส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับ อุดมศึกษา ในวันที่  ๒๙  
กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ล าป ารีสอร์ท 
จ.พัทลุง 
   3. ส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนัดท ารายการหลักฐาน
ประกอบการจัดท า SAR  ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ 
เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องทรายทอง โรงแรมพาวี
เลี่ยน สงขลา 
   ๔. ส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ
อบรมการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๓  กรกฎาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา 
           วิทยาลัยรัตภูมิ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบโดยมี
การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
  -งานหลักสูตรเพ่ือท าหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับ
หลักสูตร  
  -แต่งตั้งงานประกันคุณภาพ เพ่ือท าหน้าที่ก ากับ
ติดตามการด าเนินการงานประกันคุณภาพและ
รายงานผลการติดตามร่วมกับอาจารย์อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ทั้งนี้ในการด าเนินงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิดุดม
ศึกษาแห่งชาติ (มาตรฐาน TQF) รอบ 6 เดือน 
รอบ 9 เดือน รายงานต่อคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัย ในการ
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรผ่านการ
จัดท า มคอ. 7 ในแต่ละปีการศึกษา ในส่วนของ
การรายงานผลการด าเนินงานตามระบบและ
กลไกในข้อ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
และหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 
รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง เช่น การรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชาของภาคการศึกษาผ่าน
การจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 เพ่ือใช้ในการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละปี
การศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร     

RPC -5.2-01-0๒ ค าสั่งแต่งตั้ง
หัวหน้างานวิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC -1.5-2-03 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย ครั้งที่ ๑/255๘ ลง
วันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์ 2558 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. มีการจัดสรรทรัพยากร เ พ่ือสนับสนุนการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ต า ม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
         วิทยาลัยฯ มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการด า เนินงานของหลักสูตรของ
วิทยาลัย เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการโดยการ
จัดสรรทรัพยากรในการด าเนินการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร โดยเตรียมความพร้อม
ของทรัพยากร ดังนี้  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ครุภัณฑ์และสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้มีความ
ครอบคลุมตามเนื้อหาของหลักสูตร นอกจากนั้น
วิทยาลัยได้จัดเตรียมห้องสมุดที่มีหนังสือ วารสาร 
ต าราประกอบการเรียนการสอนที่เพียงพอ มี
ระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ของผู้เรียนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของวิทยาลัย มีการ
จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมไปถึงการการ
สนับสนุนงบประมาณการจัดการเรียนการสอน
แต่ละหลักสูตรอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   

RPC-5.2-3-01 เอกสารการ
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานของหลักสูตร 

  
 
 
 
 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
     มีการติดตามผลการด าเนินการของหลักสูตร
ในรอบระยะเวลา 6 เดือน และ 9 เดือน และให้
หลักสูตรรายงานผลต่อวิทยาลัย เพ่ือที่วิทยาลัย
จะได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยทราบ และหาแนว
ทางแก้ไขตัวบ่งชี้ที่มีผลการด าเนินงานน้อยกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 

RPC-5.2-๔-01 เอกสารการ
ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
RPC-5.2-๔-02 เอกสารการ
ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานรอบ 9 เดือน 
RPC-1.5-5-03 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 
๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

6. ผลการประ เมินคุณภาพทุกหลั กสู ตรผ่ าน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
     วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและประเมินหลักสูตร

RPC-5.2-1-06 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในจ านวน ๒ 
หลักสูตรวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 
 
 
 

ตามแผนด าเนินงานที่ก าหนด โดยมีการติดตาม
และประเมินผลตามระบบประกันคุณภาพ
หลักสูตร ตามองค์ประกอบที่  1 การก ากับ
มาตรฐานและการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตรด้วยระบบการ
ติดตามของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  ตาม
กรอบระยะเวลาทั้ง 2 หลักสูตร ครบถ้วน 

เกษตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 
5 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,6) 
4 คะแนน ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ Srivijaya 1 กิจกรรม 5ส  
ตัวบ่งชี้ท่ี Srivijaya 1.1 : กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม 5ส ตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นายภาณุมาศ  สุยบางด า) 

  2. นางราตรี  สุยบางด า   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
 

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 ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส+ ของหน่วยงาน 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
            วิทยาลัยรัตภูมิ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 5 ส + และมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5 
ส+ โดยประกอบไปด้วยตัวแทนอาจารย์ตัวแทน
เจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษาร่วมกันเป็น
คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส + 

RPC-Srivijaya 1.1-1-01 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
กิจกรรม 5 ส+ 
RPC- Srivijaya 1.1-1-02 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม
กิจกรรม 5+ 

 
 
 
 
 

2. มีแผนการด าเนินกิจกรรม 5ส +ที่แสดงให้เห็นถึง
ความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรม 5ส +ของ
หน่วยงานและมีการด าเนินงานตามแผนของ
กิจกรรม 5ส +อย่างน้อยร้อยละ 70 ของแผน 
     วิทยาลัยฯ มีแผนการด าเนินกิจกรรม 5 ส + 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยการจัดท า big 
Clenning day ปีละ๒ ครั้งการตรวจติดตาม
กิจกรรม 5 ส +โดยคณะกรรมการภายใน ปีละ2 
ครั้ง เพื่อปรับปรุง โดยด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานร้อยละ90.90 ของแผน 

RPC- Srivijaya 1.1 -2-01 
แผนการด าเนินกิจกรรม ๕ ส+
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ 
ผลการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส+ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.90 
RPC- Srivijaya 1.1 -2-0๒ 
ภาพกิจกรรม big Cleanning day 
 

 3. มีการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส โดยหน่วยงาน RPC- Srivijaya 1.1 -3-01 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 
 
 
 

      

เองอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
      วิทยาลัยฯมีการด าเนินงานตรวจติดตามผล
การประเมินกิจกรรม 5 ส ตามแผนการ
ด าเนินงานครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการภายใน
วิทยาลัยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ได้คะแนน
อยู่ที่ร้อยละ 87.98 โดยมีการติดตามเพ่ือให้
ปรับปรุงพื้นท่ีไม่ถึงร้อยละ 80  

เอกสารผลการด าเนินงาน ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ๒๕๕๙  

 
 
 
 
 

4-
5. 

มีผลการประเมินกิจกรรม 5ส ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 
        วิทยาลัยฯมีการด าเนินงานตรวจติดตาม
ผลการประเมินกิจกรรม 5 ส + ตามแผนการ
ด าเนินงานครั้งที่ ๑ โดยคณะกรรมการภายนอก
วิทยาลัย ตามค าสั่งเลขที่ 453/2559  ลงวันที่ 
13 พฤษภาคม 2559 เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน 
2559  ได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 89.68 

RPC- Srivijaya 1.1 -5-01 
เอกสารผลการด าเนินงาน ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 2๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

 5 ข้อ ๕ ข้อ 
(ข้อ 1,2,3,4,5) ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ Srivijaya 2 อัตลักษณ์ของ มทร.ศรีวิชัย  
ตัวบ่งชี้ท่ี Srivijaya 2.1 : ระบบกลไกพัฒนำนักศึกษำของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลให้เป็น

บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on)  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา ๒๕๕๘  (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นายภาณุมาศ  สุยบางด า) 

  2. นายอาซัน  วงค์หมัดทอง  ต าแหน่ง  นักวิชาการโสตทนศึกษา 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

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 ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 1. มีระบบและกลไกในการด าเนินการด้านสห
กิจศึกษา          
          วิทยาลัยรัตภูมิมีการจัดรูปแบบและ
ระบบการเรียนการสอนเกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการให้กับนักศึกษาทุกคน ทั้ง
สองหลักสูตร โดยหลักสูตรเทคโนโลยี
คอมพิว เตอร์ เน้ นการฝึ กสหกิ จศึ กษา 
ในขณะที่หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
เกษตรจะเน้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

Rpc-Srivijaya 2.1-1-01 คู่มือสหกิจ
ศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ 
Rpc-Srivijaya 2.1-1-02 คู่มือการ
เขียนรายงานฝึกงานวิชาชีพ 
Rpc-Srivijaya 2.1-1-03 ผัง
ปฏิบัติงานการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ 

 
 

2. มีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยเพิ่ม
ประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ           
       วิทยาลัยฯ มีกระบวนการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนออกฝึกทักษะใน
สถานประกอบการในโครงการพัฒนา
อาจารย์ด้านทักษะและความเชี่ยวชาญ 
เ พ่ือ ให้ อาจารย์มีทั กษะและได้ เ รี ยนรู้
วิ ท ย า ก า ร ส มั ย ใ ห ม่ ที่ มี ใ ช้ ใ น ส ถ า น
ประกอบการ 

Rpc-Srivijaya 2.1-2-01 เล่มสรุปผล
โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ 

 3. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Rpc-Srivijaya 2.1-3-01 อสบ-
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 
 

หลักของ WIL เป็นแนวทางในการพัฒนา          
           วิทยาลัยฯ มีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้หลัก WIL เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา โดยการน านักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาทั้งสองหลักสูตร คือ หลักสูตร
เทคโนโลยี เครื่ องจั กรกลเกษตร  และ
หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลังจาก
นั้นเมื่อผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาแล้วนักศึกษาจะได้น า
ประสบการณ์มาต่อยอดในรายวิชา ปัญหา
พิ เศษจากสถานประกอบการณ์  และ
รายวิชาโครงงาน ซึ่งการจัดการเรียนการ
สอนแบบ WILL จะท าให้นักศึกษารู้จริงและ
รู้ลึกสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความม่ันใจ 

เครื่องจักรกลเกษตร 
Rpc-Srivijaya 2.1-3-02 อสบ-
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
Rpc-Srivijaya 2.1-3-02 สมุดบันทึก
การฝึกงาน 

 
 

4. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานใน
กิจกรรมที่ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง           
       วิทยาลั ยฯ  มี การติ ดตามผลการ
ด าเนินงาน ทั้งในส่วนของนักศึกษาที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดย
การออกนิเทศนักศึกษาที่สถานประกอบการ 
เ พ่ือติดตามการฝึกปฏิบัติ  รวมไปถึงให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษากรณีไม่สามารถ
ปฏิบัติ ง านได้  โดยวิทยาลั ยจะแต่ งตั้ ง
อาจารย์นิ เทศนักศึกษา และหลั งจาก
นักศึกษาเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติในสถาน
ป ร ะก อ บ ก า ร แ ล้ ว  ท า ง วิ ท ย า ลั ย จ ะ
ด าเนินการสอบโดยให้นักศึกษาน าเสนอ
เกี่ ย ว ง านที่ ไ ด้ รั บมอบหมายขณะฝึ ก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและต้อง
จั ดส่ ง ร ายง านการฝึ กป ฏิบั ติ ใ นสถาน
ประกอบการคนละ ๑ เล่ม 

Rpc-Srivijaya 2.1-4-01 ค าสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
Rpc-Srivijaya 2.1-4-02 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการนิทศนักศึกษา
และฝึกงานวิชาชีพ 
Rpc-Srivijaya 2.1-4-03 แบบ
ประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษาและ
ฝึกงานวิชาชีพ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

       
 

5. มีผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการจนเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการ
ยกย่อง 
          ผ ล ลั พ ธ์ จ า ก ที่ วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ ส่ ง
นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพและสห
กิจศึกษา ส่งผลให้นักศึกษามีทักษะปฏิบัติ 
และวิทยาลัยได้สนับสนุนให้นักศึกษาเข้า
ร่วมการแข่งขันทางวิชาการต่างๆ ได้แก่ 

1. เ ข้ า ร่ ว มก าร แข่ ง ขั นปร ะกอบ
หุ่ น ยนต์ ใ น โ ค ร งก า ร  แข่ ง ขั น
ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 9 ระดับภาคใต้
ที่ ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคใต้
เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ 
ณ จุ ฬ าล งก รณ์ มห า วิ ท ย าลั ย 
กรุงเทพฯ 

2. น าเสนอบทความวิชาการ ในการ
ประชุมวิชาการ งานวิจัย และ
พัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8 

3. นักศึกษาได้รางวัลความประพฤติดี 
แก่นัก เรียน นิสิต  นักศึกษาทั่ ว
ร า ช อ า ณ า จั ก ร  ป ร ะ จ า ปี
พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พุทธ
สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

Rpc-Srivijaya 2.1-5-01 ภาพและ
เกียติบัตรการเข้าร่วมโครงการ แข่งขัน
ออกแบบและส ร้ า งหุ่ น ยนต์ แห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 9 
Rpc-Srivijaya 2.1-5-02 ภาพการ
ประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนา
เชิงประยุกต์ ครั้งที่ 8  
Rpc-Srivijaya 2.1-5-03 ภาพรับ
รางวัลความประพฤติดี แก่นักเรียน 
นิสิ ต  นั กศึกษาทั่ ว ราชอาณาจั กร 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พุทธ
สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

 5 ข้อ  ๕ ข้อ 
(ข้อ 1,2,3,4,5) ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

  



 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

-89- 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี Srivijaya 2.2 : กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐำน 
(Technology Based Education-Training)  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นายภาณุมาศ  สุบางด า) 

  2. นางปิยนุช  ศรีพรมทอง  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

 
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. กระบวนการเรียนการสอนให้ความส าคัญกับ 
Technology Based และฝึกทักษะในการท างาน          
        วิทยาลัยรัตภูมมิีการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ทุกรายวิชาโดยให้ความส าคัญกับ Technology Based 
ทั้งการใช้เพ่ือการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเอง และฝึก
ทักษะในการท างานในแต่ละวิชาชีพ ด้วยรูปแบบการเรียน
ห้องเรียนเสมือน (บทเรียน LMS) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ
วิทยาลัยและการใช้ Microsoft office ตลอดจนการใช้สื่อ
การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีของคณาจารย์ผู้สอน 

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 
RPC-Srivijaya -2.2-1-04 
รายงานการประชุมการก าหนด
มาตรฐานของ Technology 
Based ในการใช้ Microsoft 
office 

       2.  นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
     นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้น
เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ในแต่ละสาขา
วิชาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สาขาอุตสาหกรรม 
ได้รับจัดครุภัณฑ์ห้องมัลติมีเดีย นักศึกษาสามารถน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

      3. นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Technology 
Based กับชุมชน สังคม ภายใต้การให้ค าแนะน าของ
อาจารย์ผู้สอน          
      วิทยาลัยฯมีการส่งเสริมให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้าน Technology  Based กับชุมชน สังคมภายใต้
การให้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอน โดยนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยี เครื่องจักรกลเกษตร
เพ่ือที่จะน าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน 

RPC-Srivijaya -2.2-3-01 
โครงงานหลักสูตรเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร 
 

       4. นักศึกษาใช้หลัก Technology Basedในงานวิจัย 
โครงงาน กรณีศึกษา          
วิทยาลัย ฯ มีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ใช้
หลัก 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 า เนินการติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีแนวทางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้นักศึกษามีการพัฒนาการ
เรียนรู้ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

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

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

 5 ข้อ 5 ข้อ 
(ข้อ 1,2,3,4,5) 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี Srivijaya 2.3 : มีระบบและกลไกกำรสร้ำงควำมเชี่ยวชำญวิชำชีพ (Professional 
Oriented) ให้กับนักศึกษำ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองคณบดีที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นายภาณุมาศ  สุยบางด า) 

  ๒. นางสาวทิพย์มณี  ขุนฤทธิ์  ต าแหน่ง   
 ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

 
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. มีระบบและกลไกในการพัฒนาแนวทางการสร้างความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีการน าสู่การปฏิบัติและมีผลลัพธ์
ชัดเจน 
     วิ ท ย า ลั ย รั ต ภู มิ  ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาการสร้างความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพอย่างเป็นระบบโดยการใช้ข้อบังคับในการ
จัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ขอฝึกงานของนักศึกษา นอกจากนี้ยัง
มีคู่มือปฏิบัติงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ใช้เป็นแนวทางการสร้างความเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพให้กับนักศึกษาและด าเนินการตามระบบโดยมี
การน าไปสู่การปฏิบัติและมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน ดังนี้ 

1. ให้นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 
2. ให้นักศึกษา ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

และมีการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะ 

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 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการจัดการ
ระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2557 
 

 
 
 

2. มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ 
     วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นให้
นักศึกษามีความสามารถ  และมีความเชี่ยวชาญใน

RPC-Srivijaya 2.3-2-01 เอกสาร
การปรับปรุงหลักสูตร 
RPC-Srivijaya 2.3-2-02 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 
 
 

ทักษะแต่ละด้านโดยวิทยาลัยได้มีการจัดโครงการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน การเรียนรู้ให้เกิด
ทักษะและความเป็นเลิศด้านวิชาชีพที่น าไปสู่การจัด
การศึกษา และมีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้าน
วิชาชีพโดยการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 

แผนการเรียน 
RPC-Srivijaya 2.3-2-03 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2558 
 

      3. มีการจัดสรรทรัพยากรในการสร้างความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 
     วิทยาลัยฯ ได้มีการจัดสรรทรัพยากรในการสร้าง
ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพตามแผนที่ได้ก าหนดไว้  
ได้แก่ การจัดซื้อวัสดุฝึกและครุภัณฑ์ส าหรับฝึกปฏิบัติ 

RPC-Srivijaya 2.3-3-01  
เล่มหลักสูตร 
RPC-Srivijaya 2.3-3-02 
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2558 

       4. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ทางด้านวิชาชีพ และส่งเสริมความเป็นคนดีของสังคม 
     วิทยาลัยฯ มีการจัดโครงการต่าง ๆ เ พ่ือให้
นักศึกษา  มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ได้แก่ 

1. โครงการอบรมบุคลิกภาพและภาวะผู้น าแก่
นักศึกษา วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558 
โดยฝ่ าย พัฒนานั กศึ กษา  โดยมี จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 251 คน  

2. โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ วันที่ 28-
29 มกราคม 2559 โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วม 222 คน  

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ วันที่ 14 พฤษภาคม 
2559 โดยสาขาบริหารธุรกิจ  
จ านวนผู้เข้าร่วม 30 คน 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางระบบ
เอกสารทางการบัญชีแก่กลุ่มออมทรัพย์
หมู่บ้าน วันที่ 31 มกราคม 2559 โดยสาขา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี จ านวน
ผู้เข้าร่วม 30 คน 

5. พัฒนาทักษะภาษาจีนและภาษาบาฮาซา 
ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน และ 6, 

RPC-Srivijaya 2.3-4-01 เล่ม
สรุปผลโครงการ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

12, 13 ธันวาคม 2558  โดยศูนย์ภาษา 
จ านวนผู้เข้าร่วม 40 คน 

6. โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผลผลิต
ตาลโตนดเพื่อวิสาหกิจชุมชน (ต่อเนื่อง)   
เดือน พฤศจิกายน 2558-กรกฎาคม 2559 

7. โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน 
กิจกรรมย่อยที่ 6 ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
วันที่ 23-24 ธันวาคม 2558 โดยสาขา
ศึกษาทั่วไป จ านวนผู้เข้าร่วม 30 คน 

8. โครงการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมครั้งที่ 2     
จัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการของสาขาบริหารธุรกิจ วันที่  
29-30 มิถุนายน 2559 โดยสาขา
บริหารธุรกิจ  จ านวนผู้เข้าร่วม 69 คน 

9. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการสอบ
บัญชี : Auditing in Practice วันที่ 18 
มิถุนายน2559 โดยสาขาการบัญชี 
จ านวนผู้เข้าร่วม   60 คน 

10. โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการใหม่แก่
นักศึกษา วันที่ 23 เมษายน 2559 โดยสาขา
บริหารธุรกิจ  จ านวนผู้เข้าร่วม 140 คน 

11. เตรียมความพร้อมสู่อาชีพ วันที่ 3 พฤษภาคม 
2559 โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา   
จ านวนผู้เข้าร่วม 249 คน 

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าบัญชี
ครัวเรือนแกชุ่มชนต าบลควนรู วันที่ 28 
พฤษภาคม 2559  โดยสาขาบริหารธุรกิจ 
จ านวนผู้เข้าร่วม 30 คน 

13. เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน โครงการย่อยที่ 
7 ความรู้พื้นฐานในระบบต่าง ๆ ของยานยนต์ 
วันที่ 28-29 มกราคม 2559 โดยสาขาช่าง
ยนต์ จ านวนผู้เข้าร่วม 30 คน 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

14. แข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
วันที่ 29 มกราคม 2559                    
โดยนางสาวน้ าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์      
จ านวนผู้เข้าร่วม  40 คน 

การจัดโครงการดังกล่าวท าให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนาวิชาชีพให้เกิดความเชี่ยวชาญและเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต 
โครงการที่ส่งเสริมความเป็นคนดีของสังคมมีดังต่อไปนี้ 

1. โครงการสร้างจิตส านึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 
สิงหาคม 2558 โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้
จัดโครงการโดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 231 คน  

2. โครงการ การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 18-20 มีนาคม 
2559 โดยสาขาศึกษาท่ัวไป จ านวนผู้เข้าร่วม 
60 คน 

3. โครงการกิจกรรมวันมาฆบูชา วันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2559 โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
จ านวนผู้เข้าร่วม 222 คน 

4. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม วันที่ 11-13 
กรกฎาคม 2559 โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
จ านวนผู้เข้าร่วม 253 คน 

5. โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน 
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 โดยฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา จ านวนผู้เข้าร่วม 224 คน 

       5. มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    วิทยาลัยฯ มีการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทาง
วิชาชีพในทุกสาขาวิชาทุกปีการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา
ได้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของ

RPC-Srivijaya 2.3-5-01 ค าสั่ง
วิ ทย าลั ย รั ตภู มิ  เ รื่ อ ง  แต่ ง ดั้ ง
คณะกรรมการก ากับติดตามและ
ประเมินผลการสร้างความเชียว
ชาญวิชาชีพ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ตนเองท าให้นักศึกษามีศักยภาพ ความรู้ ทักษะ และมี
ความพร้อมทางด้านวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าความรู้ 
และทักษะที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปใช้
ส าหรับประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยรัต
ภูมิยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและ
ประเมินผลการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ เพ่ือก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการสร้างความเชี่ยวชาญ
วิชาชีพให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องบรรลุตามวัตถุประสงค์และเ พ่ือส่ง เสริม
สนับสนุนให้การด าเนินการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
ภายในหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามระบบที่วิทยาลัย
ก าหนด 

 
RPC-Srivijaya 2.3-5-02 ค าสั่ง
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
RPC-Srivijaya 2.3-5-03 เล่ม
สรุปการฝึกงานของนักศึกษา 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 ข้อ 
(ข้อ 1,2,3,4,5) 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี Srivijaya 2.4 : งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์บนพื้นฐำนภูมิปัญญำท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
กำรคิดรอบปี : ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ (ปีประเมิน+1 ปี) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นายภาณุมาศ  สุบางด า) 

  2. นายศุภกร  แก้วละเอียด ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิจัย 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

 
ผลกำรด ำเนินงำน: 
1. จ านวนโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด ๗ 
2. จ านวนโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหรือเพ่ือท้องถิ่น 

3 

3. ร้อยละของโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพ่ือท้องถิ่น (2/1)*100 

42.85 

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

ของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพ่ือท้องถิ่น 
 100 จ านวนโครงการวิจัยทั้งหมด 

 
คะแนนที่ได้ 
 

 

= 

โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพ่ือ

ท้องถิ่น 

 

 5 
30 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

2.78 คะแนน ร้อยละ 42.85 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

 
เอกสำรหลักฐำน : 

หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
RPC 1.2.-02 สรุปรายละเอียดอาจารย์ประจ าวิทยาลัยทั้งหมด 
RPC-Srivijaya-2.4-02 สรุปจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ และสัญญารับทุน งานวิจัย 

(ท าสัญญาในปีงบประมาณ 255๙) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี Srivijaya 2.5 : กำรสืบสำนโครงกำรพระรำชด ำริ   
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นายภาณุมาศ  สุยบางด า) 

  2. นางปิยนุช  ศรีพรมทอง   ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  
 ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

 
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 
โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดการ
บริการวิชาการบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความต้องการของชุมชน เป็นประเด็น
ชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ด้ า น ต่ า ง ๆ  เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น ที่  2  ข อ ง
มหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ ในการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานด้านบริการวิชาการ ภายใต้
โครงการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
จากตาลโตนดตามวิถีชุมชน ซึ่งปีการศึกษา 
2558 วิทยาลัยรัตภูมิ มีโครงการบริการ
วิชาการท่ีร่วมกับมหาวิทยาลัยเพ่ือแก้ปัญหา
ให้สังคมที่ชี้น าป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม 1 โครงการ คือ โครงการออกแบบ
ผลิ ตภัณฑ์ จ ากผลผลิ ตตาล โตนด เ พ่ื อ
วิสาหกิจชุมชน (ต่อ เนื่ อง )   ตามความ
ต้องการของชุมชนร าแดง ต.ร าแดง อ.สิง

RPC-Srivijaya 2.3-1-01 ภาพประกอบ
ส ารวจข้อมูลที่ชุมชนร าแดง 
RPC-Srivijaya 2.3-1-02 แผนแม่บท
โครงการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้า 
RPC-Srivijaya 2.3-1-03 แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2559 
RPC-Srivijaya 2.3-1-04 โครงการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากผลผลิตตาลโตนด
เพ่ือวิสาหกิจชุมชน (ต่อเนื่อง) 
RPC-Srivijaya 2.3-1-05 โครงการ
ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตเส้น
ขนมจีนแบบต่อเนื่องจากข้าวพื้นบ้าน ต าบล
ควนรู อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

หนคร จ.สงขลา และโครงการออกแบบและ
พัฒนากระบวนการผลิ ต เ ส้ นขนมจี น
แบบต่อเนื่องจากข้าวพ้ืนบ้าน ต าบลควนรู 
อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  การด าเนิน
โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร ท า ง วิ ช า ก า ร มี ก า ร
ด าเนินงานคามระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการมีการด าเนินตามระบบและ
กลไกบริการทางวิชาการแก่สั งคมและ
การบูรณาการตามคู่มือการปฏิบัติ งาน 
Srivijaya PM 05 “การบริการทางวิชาการ
แก่สั งคม”  มาใช้ เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานบริการวิชาการเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งต่อชุมชนตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
รายละเอียดดังนี้ 
 (Plan) มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ที่ได้จากการส ารวจความต้องการของชุมชน 
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัย 
 ( DO)  มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  โยมีตัวแทนของ
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้
ด าเนินโครงการบริการวิชาการ มีการด าเนิน
ตามแผนที่ได้ก าหนด 
 ( Check)  เ มื่ อ เ ส ร็ จ สิ้ น โ ค ร ง ก า ร
คณะกรรมการด าเนินงานมีการประเมินผล
ตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดมีการจัดท า
รายงานสรุปโครงการ มีการวิเคราะห์ปัญหา
ที่เกิดขึ้นตลอดจนปัจจัยแห่งส าเร็จในการ
ด า เนิ น โครงการและหลั งจากด า เนิ น
โครงการมีการติดตามประเมินผลกระทบ
และประโยชน์ของโครงการ 
 ( Act)  ผ ล จ า ก ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

คณะกรรมการน าผลการประเมินโครงการ
มาวิ เคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพ่ือหา
แนวทางพัฒนาโครงการ น าสู่การปรับปรุง
แก้ไขในปีต่อไป 

 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 
     ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ มีการ
ด าเนินโครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
จากตาลโตนดตามวิถีชุมชน ตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  จ านวน 2 โครงการ คือ 
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผลผลิต
ตาลโตนดเพ่ือวิสาหกิจชุมชน  ซึ่งได้
ด าเนินการไปเมื่อวันที่ 8 มกราคม – 31 
กรกฎาคม 2559  ก าหนดตัวชี้วัด คือ ได้
บรรจุภัณฑ์เพ่ือใช้ประโยชน์จากตาลโตนด 
จ านวน 6 รูปแบบ ซึ่งบรรลุเป้าหมายตาม
แผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 และ
โครงการออกแบบและพัฒนากระบวนการ
ผลิต เส้นขนมจีนแบบต่อเนื่องจากข้าว
พ้ืนบ้าน ต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา ซึ่ ง ได้ด า เนินการไปเมื่อวันที่  8 
มกราคม – 31 กรกฎาคม 2559  ก าหนด
ตัวชี้วัด คือ ได้เครื่องพัฒนาอาชีพในชุม 1 
เครื่องซึ่งบรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปี
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 8ซึ่งบรรลุเป้าหมายตาม
แผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 

RPC-Srivijaya 2.3-2-01 โครงการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จากผลผลิตตาลโตนด
เพ่ือวิสาหกิจชุมชน 
RPC-Srivijaya 2.3-2-02 
โครงการออกแบบและพัฒนากระบวนการ
ผลิตเส้นขนมจีนแบบต่อเนื่องจากข้าว
พ้ืนบ้าน ต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา  

 3. เป็นแบบอย่างหรือแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ชุมชนหรือท้องถิ่น 
          จ า ก ก า ร ที่ วิ ท ย า ลั ย ฯ ร่ ว ม กั บ
มหาวิทยาลัย  ได้น าผลของการบริการ
วิชาการ ชี้น าป้องกันและแก้ปัญหาสังคม 

RPC-Srivijaya 2.3-3-01 หนังสือขอบคุณ
จากองค์การบริหารส่วนต าบลร าแดง 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ภายใต้ โ ค ร งการอนุ รั กษ์  และการ ใช้
ประโยชน์จากพืชตาลโตนด ณ ชุมชนร าแดง 
ต.ร าแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ส่งผลให้ผู้รับ
การบริการวิชาการได้มีการพัฒนา เพ่ือ
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบ
กล่องใส่ขนมตาลทอง โดยออกแบบให้มีรูป
ต้นตาลอยู่หน้ากล้องผลิตภัณฑ์ ช่วยให้
ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร าแดง ได้มี
หนังสือขอบคุณมหาวิทยาลัยในนามของชาว
ร าแดงและระบุว่า ตามที่ชาวร าแดงได้เข้า
ร่วม ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ) ประจ าปีงบประมาณ 
2558 ภายใต้โครงการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ต่อคนในชุมชน และยังใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานอื่นๆได้อีกด้วย 

 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อ
สังคมหรือท าให้ชุมชน/องค์กรมีความ
เข้มแข็ง 
     วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินโครงการออกแบบ
และพัฒนากระบวนการผลิตเส้นขนมจีน
แบบต่อเนื่องจากข้าวพ้ืนบ้าน ต าบลควนรู 
อ า เ ภ อ รั ต ภู มิ  จั ง ห วั ด ส ง ข ล า  ซึ่ ง ไ ด้
ด าเนินการไปเมื่อวันที่ 8 มกราคม – 31 
กรกฎาคม 2559  ก าหนดตัวชี้วัด คือ ได้
เครื่องพัฒนาอาชีพในชุม 1 เครื่อง  จาก
การด าเนินโครงการดังกล่าวมีผลกระทบที่
เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมในด้าน
ความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

RPC-Srivijaya 2.3-4-01 เอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวกับการสร้างคุณค่าให้กับ
ชุมชน 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ 
     - 

- 

 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ  4 ข้อ 
(ข้อ 1,2,3,4) 4 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ Srivijaya 3 คุณภำพของหน่วยงำนสนับสนุน  
ตัวบ่งชี้ท่ี Srivijaya 3.1 : มีระบบและกลไกในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา ๒๕๕๘  (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. หัวหน้าส านักงานผ้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นายทักษ์สุริยา  หมาดสะ) 

  2. นางสิรินารถ  ชูพันธ์  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

 
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 

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

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

      ๒. มีการจัดท าคู่มือการท างานของหน่วยงานที่ครอบคลุมทุก
ภารกิจ 
     วิทยาลัยฯ ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน โดยเริ่มต้น
กระบวนการจากการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนภายใน
วิทยาลัยรัตภูมิ ซึ่งคณะกรรมกาชุดดังกล่าวมีหน้าที่
วิเคราะห์การปฏิบัติงานตามโครงการสร้างการบริหารของ
วิทยาลัยและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานวิทยาลัย จัดท า
ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการน าคู่มือ
ปฏิบัติงานเสนอขออนุมัติจากผู้อ านวยการ และมีหน้าที่
ในการปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานหลังจากการ

RPC-Srivijaya-๓.๑-๒-๐๑ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์การปฏิบัติงานตาม
โครงการการบริหารงานใน
หน่วยงาน 
RPC- ๕.๑-๔-๐๑ 
คู่มือปฏิบัติงาน 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

น าไปปฏิบัติงานรวมถึงการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้
ทันสมัยและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

 3 มีการแจกจ่ายและประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 
      วิทยาลัยฯได้แจกจ่ายคู่มือการปฏิบัติงานและมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยรัตภูมิ
เพ่ือบุคคลทั่วไปได้ทราบ 

RPC-Srivijaya-๓.๑-๓-๐๑ 
เอกสารบัญชีแจกจ่ายเอกสาร
คู่มือปฏิบัติงาน 
 

 4 มีการปฏิบัติตามคู่มือและปรับปรุงให้ทันสมัยเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลง 
       บุคลากรของวิทยาลัยรัตภูมิมีการปฏิบัติงานตาม
คู่มือการปฏิบัติงานและได้ด าเนินการปรับปรุงคู่มือให้
เหมาะสมกับลักษณะที่มีความเปลี่ยนแปลงตามลักษณะ
งานและกฏระเบียบการปฏิบัติงาน 

RPC- ๕.๑-๔-๐๑ 
คู่มือปฏิบัติงาน 
RPC-Srivijaya-๓.๑-๔-๐๒ 
คู่มือปรับปรุงกระบวนการของ
หน่วยงาน 
RPC-Srivijaya-๓.๑-๔-๐๓ 
รายงานการประชุมปรับปรุง
คู่มือปฏิบัติงาน 

 ๕ มีงานวิจัยสถาบันที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน 
     วิทยาลั ยฯ  ส่ ง เสริม ให้บุ คลากรสายสนับสนุน
แก้ปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยท าวิจัยสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2558 คือ ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยรัต
ภูมิ 2558 

RPC-Srivijaya-๓.๑-๕-๐๑ 
รายงานการวิจัยเรื่องความพึง

พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ

จั ด ก า ร เ รี ย นก า ร สอน ข อ ง

วิทยาลัยรัตภูมิ 2558   

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ   5 ข้อ 
(ข้อ 1,2,3,4,5) 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.2 : ระดับความส าเร็จในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการ  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นายทักษ์สุริยา  หมาดสะ) 

  2. นางสิรินารถ  ชูพันธ์  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

 
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 

 ๑. มีการก าหนดกระบวนงานที่ต้องการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาอย่างน้อย ๒ กระบวนงานและประกาศ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการในแต่ละ
กระบวนงานให้ทราบอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการ
ด าเนินงานและเก็บข้อมูลในการบริการอย่าง
ต่อเนื่อง 
     วิทยาลัยรัตภูมิ มีการก าหนดกระบวนงานที่
ต้องลดขั้นตอนและระยะเวลา โดยคณะกรรมการ
วิเคราะห์การปฏิบัติงานตามโครงการสร้างการ
บริหารงานภายใน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้แก่ 

๑. การพิจารณาเวลาการด าเนินงานวิจัย             
      ๒.  การขอใช้รถยนต์ราชการ 

RPC-Srivijaya-๓.๒-๑-๐๑ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิทินงาน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
RPC-Srivijaya-๓.๒-๑-๐๒ 
รายงานการประชุมของหน่วยงานเรื่อง
พิจารณาเลือกกระบวนการลดขั้นตอน  
RPC- ๕.๑-๔-๐๑ 
คู่มือการปฏิบัติงาน 
RPC-Srivijaya-๓.๒-๑-๐๔ 
โครงสร้างงานที่ลดขั้นตอน 

        2 สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 
       ๑. การพิจารณาเวลาการด าเนินงานวิจัย             
ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๕๐ 
๒.  การขอใช้รถยนต์ราชการ ลดขั้นตอนและ

RPC-Srivijaya-๓.๒-๒-๐๑ 
แบบบันทึกรายชื่อกระบวนงานและรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน 
RPC-Srivijaya-๓.๒-๒-๐๒ 
แบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและ
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ระยะเวลาปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๕๐ 
 
 

ระยะเวลาให้บริการ 
RPC-Srivijaya-๓.๒-๒-๐๓ 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานการลดรอบ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

        3 สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 
     ๑.  การพิจารณาเวลาการด าเนินงานวิจัย             
ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานจากเดิม
งานวิจัยรับหนังสือและตรวจสอบความถูกต้องชอง
หนังสือใช้เวลาประมาณ และท าการลงรับหนังสือ
และเสนอหัวหน้างานวิชาการและวิจัยและส่งต่อไป
ยังรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยและเสนอ
ต่อมายังหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอต่อไปยัง
ผู้อ านวยการเพ่ือสั่งการใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 
2 ชั่วโมง 30 นาที ต่อมาได้ท าการลดขั้นตอนการ
ให้บริการโดยได้ใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง ซึ่งลดลง
มา 30 นาที  
      ๒.  เดิมการขอใช้รถยนต์ราชการ ลดขั้นตอน
และระยะเวลาปฏิบัติงานเริ่มแลกรับเอกสารบันทึก
ขออนุญาตใช้รถจากผู้ยื่นค าขอ และตรวจสอบ
ตารางรถ และเสนอผ่านไปยังหัวหน้ายานพาหนะ
เพ่ือขออนุมัติในเบื้องต้นและส่งหนังสือไปยังให้
ผู้อ านวยการอนุญาตการใช้รถยนต์ราชการไม่ว่าจะ
ใช้ในจังหวัดหรือต่างจังหวัด  ต่อมาได้ท าการ
ให้บริการลดขึ้นตอนการใช้รถยนต์ราชการในกรณี
ของการใช้รถในจังหวัดให้สิ้นสุดแค่หัวหน้า
ยานพาหนะเป็นผู้อนุญาตในการใช้รถยนต์ราชการ  
แต่ถ้ากรณีผู้ขอใช้รถยนต์ราชการขอใช้รถไป
ราชการต่างจังหวัดหัวหน้ายานพาหนะจะต้องเสนอ
มายังผู้อ านวยการเพื่อท าการอนุญาตก่อนถึงจะ
สามารถใช้รถได้   ก่อนนี้รวมกระบวนการทุกขึ้น

RPC-Srivijaya-๓.๒-๒-๐๑ 
แบบบันทึกรายชื่อกระบวนงานและรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน 
RPC-Srivijaya-๓.๒-๒-๐๒ 
แบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและ
ระยะเวลาให้บริการ 
RPC-Srivijaya-๓.๒-๒-๐๓ 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานการลดรอบ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ตอนใช้เวลาประมาณ 3 วันท าการ ต่อมางาน
ยานพาหนะท าการลดขั้นตอนก็ใช้เวลาประมาณ 1 
วันท าการ  

      4 จ านวนผู้รับบริการได้รับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
       ๑.  การพิจารณาเวลาการด าเนินงานวิจัย             
ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานจากเดิม
งานวิจัยรับหนังสือและตรวจสอบความถูกต้องชอง
หนังสือใช้เวลาประมาณ และท าการลงรับหนังสือ
และเสนอหัวหน้างานวิชาการและวิจัยและส่งต่อไป
ยังรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยและเสนอ
ต่อมายังหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอต่อไปยัง
ผู้อ านวยการเพ่ือสั่งการใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 
2 ชั่วโมง 30 นาที ต่อมาได้ท าการลดขั้นตอนการ
ให้บริการโดยได้ใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง ซึ่งลดลง
มา 30 นาที  
      ๒.  เดิมการขอใช้รถยนต์ราชการ ลดขั้นตอน
และระยะเวลาปฏิบัติงานเริ่มแลกรับเอกสารบันทึก
ขออนุญาตใช้รถจากผู้ยื่นค าขอ และตรวจสอบ
ตารางรถ และเสนอผ่านไปยังหัวหน้ายานพาหนะ
เพ่ือขออนุมัติในเบื้องต้นและส่งหนังสือไปยังให้
ผู้อ านวยการอนุญาตการใช้รถยนต์ราชการไม่ว่าจะ
ใช้ในจังหวัดหรือต่างจังหวัด  ต่อมาได้ท าการ
ให้บริการลดขึ้นตอนการใช้รถยนต์ราชการในกรณี
ของการใช้รถในจังหวัดให้สิ้นสุดแค่หัวหน้า
ยานพาหนะเป็นผู้อนุญาตในการใช้รถยนต์ราชการ  
แต่ถ้ากรณีผู้ขอใช้รถยนต์ราชการขอใช้รถไป
ราชการต่างจังหวัดหัวหน้ายานพาหนะจะต้องเสนอ
มายังผู้อ านวยการเพื่อท าการอนุญาตก่อนถึงจะ
สามารถใช้รถได้   ก่อนนี้รวมกระบวนการทุกขึ้น
ตอนใช้เวลาประมาณ 3 วันท าการ ต่อมางาน

RPC-Srivijaya-๓.๒-๒-๐๑ 
แบบบันทึกรายชื่อกระบวนงานและรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน 
RPC-Srivijaya-๓.๒-๒-๐๒ 
แบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและ
ระยะเวลาให้บริการ 
RPC-Srivijaya-๓.๒-๒-๐๓ 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานการลดรอบ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ยานพาหนะท าการลดขั้นตอนก็ใช้เวลาประมาณ 1 
วันท าการ 

      5 จ านวนผู้รับบริการได้รับบริการตามรอบระยะเวลา
มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
๑.  การพิจารณาเวลาการด าเนินงานวิจัย             
ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานจากเดิม
งานวิจัยรับหนังสือและตรวจสอบความถูกต้องชอง
หนังสือใช้เวลาประมาณ และท าการลงรับหนังสือ
และเสนอหัวหน้างานวิชาการและวิจัยและส่งต่อไป
ยังรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยและเสนอ
ต่อมายังหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอต่อไปยัง
ผู้อ านวยการเพ่ือสั่งการใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 
2 ชั่วโมง 30 นาที ต่อมาได้ท าการลดขั้นตอนการ
ให้บริการโดยได้ใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง ซึ่งลดลง
มา 30 นาที  
      ๒.  เดิมการขอใช้รถยนต์ราชการ ลดขั้นตอน
และระยะเวลาปฏิบัติงานเริ่มแลกรับเอกสารบันทึก
ขออนุญาตใช้รถจากผู้ยื่นค าขอ และตรวจสอบ
ตารางรถ และเสนอผ่านไปยังหัวหน้ายานพาหนะ
เพ่ือขออนุมัติในเบื้องต้นและส่งหนังสือไปยังให้
ผู้อ านวยการอนุญาตการใช้รถยนต์ราชการไม่ว่าจะ
ใช้ในจังหวัดหรือต่างจังหวัด  ต่อมาได้ท าการ
ให้บริการลดขึ้นตอนการใช้รถยนต์ราชการในกรณี
ของการใช้รถในจังหวัดให้สิ้นสุดแค่หัวหน้า
ยานพาหนะเป็นผู้อนุญาตในการใช้รถยนต์ราชการ  
แต่ถ้ากรณีผู้ขอใช้รถยนต์ราชการขอใช้รถไป
ราชการต่างจังหวัดหัวหน้ายานพาหนะจะต้องเสนอ
มายังผู้อ านวยการเพื่อท าการอนุญาตก่อนถึงจะ
สามารถใช้รถได้   ก่อนนี้รวมกระบวนการทุกขึ้น
ตอนใช้เวลาประมาณ 3 วันท าการ ต่อมางาน
ยานพาหนะท าการลดขั้นตอนก็ใช้เวลาประมาณ 1 

RPC-Srivijaya-๓.๒-๒-๐๑ 
แบบบันทึกรายชื่อกระบวนงานและรอบ
ระยะเวลามาตรฐาน 
RPC-Srivijaya-๓.๒-๒-๐๒ 
แบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและ
ระยะเวลาให้บริการ 
RPC-Srivijaya-๓.๒-๒-๐๓ 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานการลดรอบ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

วันท าการ 
 
ตาราง Srivijaya ๓.๒-๑ การก าหนดชื่อกระบวนงานลดขั้นตอนและระยะเวลา 

ชื่อกระบวนงำนที่คัดเลือก น้ ำหนัก ผู้รับผิดชอบหลัก 
๑. การพิจารณาเวลาการด าเนินงานวิจัย  งานวิจัย 
๒. การขอใช้รถยนต์ราชการ  งานยานพาหนะ 
   

รวม ๑.๐๐  

ตาราง Srivijaya ๓.๒-๒ จ านวนขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

ตาราง Srivijaya ๓.๒-๓ ผู้รับบริการได้รับบริการตามรอบระยะมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

รำยช่ือกระบวนงำน 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 

ขั้นตอน
เดิม 

ขั้นตอนที่
ปฏิบัติได้

จริง 

ระยะเวล
ำเดิม 

ระยะเวลำ
ที่ปฏิบัติ
ได้จริง 

ร้อยละของ
ระยะเวลำที่

ลดลง 
๑. การพิจารณาเวลาการ
ด าเนินงานวิจัย 4 4 

2 ชม. 
30 นาท ี

2 ชม. 30 นาที 

๒. การขอใช้รถยนต์ราชการ 6 6 3 วัน 1 วัน 2 วัน 
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ผลคะแนนของตัวชี้วัดตำมเกณฑ์คะแนนระดับ 5 
 (หรือผลรวมของคะแนนถ่วงน้ ำหนักของทุก

กระบวนงำน) 
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ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี Srivijaya 3.3 : ร้อยละของระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา  2558 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นายภาณุมาศ  สุยบางด า) 

  2. นางสิรินารถ  ชูพันธ์  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

65 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

70 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

75 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

85 
 
ผลกำรด ำเนินงำน: 
กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ๓ ด้ำน 
๑. ด้านกระบวนกรขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 82.4 
๒. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ  85.8 
๓. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ  85.2 

เฉลี่ยทั้ง 3 ด้ำน ร้อยละ   84.2 
๔. จ านวนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในระดับดี 
(๓.๕๑) ขึ้นไป (คน) 

20 

๕. จ านวนผู้รับบริการที่ตอบแบบส ารวจความพึง
พอใจทั้งหมด (คน) 

20 

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

ร้อยละ   100 
 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ 93.63 ร้อยละ๑๐๐  ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

 
เอกสำรหลักฐำน : 

หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
RPC-Srivijaya-๓.๓-๐๑ สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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องค์ประกอบที่ Srivijaya 4 สถำนศึกษำ 3 ดี (3D)  
ตัวบ่งชี้ท่ี Srivijaya 4.1 : กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 3 ดี   
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ ( นางธมลชนก  คงขวัญ) 

  2.นางสาวกฤษณาพร  นวลสระ  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

 
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 

5 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน: 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 1. มีการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม
แนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริม
สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวก
และบุคคล 
     วิทยาลัยรัตภูมิ มีการวางแผนพัฒนา
สถานศึกษาตามแนวนโยบาย สถานศึกษา 3 ดี 
(3D) และส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่ง
อ านวยความสะดวกและบุคคลโดยได้ก าหนด
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรม/โครงการประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. 
255๘ 

RPC- Srivijaya -4.1-1-01แผนปฏิบัติ
งานประจ าปี พ.ศ.2558 และ2559 
RPC-4.1-1-02 แผนการด าเนินงาน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ปีการศึกษา 
2558 

 2. จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย 
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและด้านภูมิคุ้มกันภัย
จากยาเสพติด 
          ผลการด าเนินงานวิทยาลัยฯได้มีการ
จัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภูมิคุมกันภัย
จากยาเสพติดโดยครบทั้ง 3 ด้าน เพื่อพัฒนา
วิทยาลัยตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 

RPC-Srivijaya-4.1-2-0๑ สรุป
โครงการ 
     1.ด้านประชาธิปไตย 
    - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
       2.ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     - กิจกรรมวันไหว้ครูและบายศรีสู่
ขวัญ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

       1.ด้านประชาธิปไตย 
    - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
       2.ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     - กิจกรรมวันไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ 
     - โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
     - โครงการถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบ
น้ าฝน 
     - โครงการสร้างจิตส านึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
     - โครงการกิจกรรมวันมาฆบูชา 
      3. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี 

     - โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
     - โครงการถวายเทียนพรรษา และ
ผ้าอาบน้ าฝน 
     - โครงการสร้างจิตส านึกเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
     - โครงการกิจกรรมวันมาฆบูชา 
      3. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
 

 3. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
องค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการ
พัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ 
     วิทยาลัยฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษา ๓ ดี เพื่อพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้เพ่ือทักษะ
ในการปฏิบัติงานในการพัฒนาสถานศึกษา ๓ ดี  
และได้จัดโครงการวิทยาลัยรัตภูมิพบปะ
ผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองเข้าใจในเรื่องการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

RPC- Srivijaya-4.1-๓-๐๑ สรุปผล
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม
นโยบายสถานศึกษา ๓ ดี 
Rpc Srivijaya-4.1-๓-๐2 สรุปผล
โครงการวิทยาลัยรัตภูมิพบปะผู้ปกครอง 

 4. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย ในการด าเนินงานตาม
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
          วิทยาลัยฯ ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายใน
การด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพการศึกษา 3 
ดี โดยให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาตามนโยบาย สถานศึกษา 3 ดี 
และได้มีการจัดโครงการวิทยาลัยรัตภูมิพบปะ
ผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองเข้าใจในเรื่องการใช้

RPC -Srivijaya-4.1-๔-๐๑ สรุปผล
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
Rpc Srivijaya-4.1-๔-๐2 สรุปผล
โครงการวิทยาลัยรัตภูมิพบปะผู้ปกครอง 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
  5.  ก ากับ ติดตาม ให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมี

นวัตกรรมส่งเสริมให้การด าเนินงานตาม
มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
    วิทยาลัยฯ  ได้มีการแต่งตั้งค าสั่งคณาจารย์
และบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและ
ก ากับเพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาและส่งเสริมให้
การด าเนินงานตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี 
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยน า
ผลสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตาม
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี โดยผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษาในการคัดกรองนักศึกษารายบุคคลก่อน
ยืนยันผ่านระบบการลงทะเบียนให้กับนักศึกษา
และมี ส่ วนร่ วม ในการจั ดกิ จกรรม  พบปะ
ผู้ปกครองในการแก้ปัญหาร่วมกัน และวิทยาลัย
ได้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับนักศึกษาใหม่
และตรวจสุขภาพนักศึกษาทุกคนก่อนออกไป
ฝึกงานข้างนอก เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหา
ภายหลัง และสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที และ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ด า เนินการติดตาม
นักศึกษา เพ่ือลดปัญหาความเสี่ยง จึงด าเนินการ
ติดตามนักศึกษาเพ่ือลดปัญหาความเสี่ยง จึง
ด าเนินการให้อาจารย์ที่ปรึกษาส ารวจข้อมูล
นักศึกษาเพ่ือตรวจเยี่ยมนักศึกษาตามหอพัก
ดังกล่าว 
          วิทยาลัยฯ  ได้มีก ากับติดตามให้
สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การ
ด าเนินงานตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี 

Rpc Srivijaya-4.1-๕-๐๑ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับ ติดตาม ตาม
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา ๓ ดี 
Rpc Srivijaya-4.1-5-๐2สรุปผล
โครงการวิทยาลัยรัตภูมิพบปะผู้ปกครอง 
Rpc Srivijaya-4.1-5-๐3 หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสานเสพ
ติดในในปัสสาวะ 
 
Rpc Srivijaya-4.1-5-๐4 แบบส ารวจ
ติดตามนักศึกษา 
 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ ๕ ข้อ 
(ข้อ 1,2,3,4,5) ๕ คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี Srivijaya 4.2 : ผลที่เกิดกับผู้เรียนตำมนโยบำย 3 ดี (3D) มีควำมรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้ำน   

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : ๑. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ ( นางธมลชนก  คงขวัญ) 

  2. นางสาวกฤษณาพร  นวลสระ  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

 
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. มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
จ านวน 3 ด้าน 
         ผลการด าเนินงานวิทยาลัยฯได้มีการจัดการเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และด้านภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดโดยครบทั้ง 3 ด้าน 
เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
       1.ด้านประชาธิปไตย 
    - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี 
       2.ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     - กิจกรรมวันไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ 
     - โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
     - โครงการถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ าฝน 
     - โครงการสร้างจิตส านึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
     - โครงการกิจกรรมวันมาฆบูชา 
      3. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามนโยบาย

เอกสารอ้างอิง 
Rpc Srivijaya-4.1-2-01 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

สถานศึกษา 3  
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
3 ด้าน  ๓ ด้าน 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
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บทที่ 3 กำรสรุปผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

3.1 วิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
ตำรำงท่ี 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายตัวบ่งชี้ ระดับวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนกำร

ประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือ
สัดส่วน) ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ค านวณ 3.50 คะแนน 6.54 3.27         3.27 
2 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ค านวณ 2.43 คะแนน 14.63*5 1.83 1.83 
40 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ค านวณ 2.50 คะแนน    14.63*5 1.22 1.22 
60 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ค านวณ 5.00 คะแนน 5.13-20*100 ร้อยละ -74.35           5.00 
20 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ข้อ 6 ข้อ - 6 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ข้อ 6 ข้อ - 5 ข้อ 4.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ข้อ 6 ข้อ - 6 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ค านวณ 2.00 คะแนน 29064.87*5 2.42 2.42 

60000 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ค านวณ 1.67 คะแนน 7.80*5 1.30 1.30 

30 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ข้อ 6 ข้อ - 5 ข้อ 4.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ข้อ 7 ข้อ - 5 ข้อ 4.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ข้อ 7 ข้อ - 7 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ข้อ 5 ข้อ - 5 ข้อ 4.00 

เฉลี่ยรวม 13 ตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้   3.54 
Srivijaya 1.1  ข้อ 5 ข้อ - 5 ข้อ 5.00 
Srivijaya 2.1  ข้อ 5 ข้อ - 5 ข้อ 5.00 
Srivijaya 2.2  ข้อ 5 ข้อ - 5 ข้อ 5.00 
Srivijaya 2.3 ข้อ 5 ข้อ - 5 ข้อ 5.00 
Srivijaya 2.4 ค านวณ  ร้อยละ16.67 รอ้ยละ42.85*5 5 คะแนน 5.00 

30 
Srivijaya 2.5  ข้อ 5 ข้อ - 4 ข้อ 4.00 
Srivijaya 3.1  ข้อ 5 ข้อ - 5 ข้อ 5.00 
Srivijaya 3.2  ข้อ 5 ข้อ - 5 ข้อ 5.00 
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ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
คะแนนกำร

ประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือ
สัดส่วน) ตัวหำร 

Srivijaya 3.3 ค านวณ ค านวณ 20*100 ร้อยละ 100 
 

5.00 
20 

Srivijaya 4.1 ข้อ 5 ข้อ - 5 ข้อ 5.00 
Srivijaya 4.2  ด้าน 3 ด้าน -       3 ด้าน 5.00 

เฉลี่ยรวม 11 ตัวบ่งชี้    4.91 
เฉลี่ยรวม
ทั้งหมด 

13+11  
ตัวบ่งชี้ 

   4.17 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับวิทยาลัย  จ าแนกรายองค์ประกอบ ระดับวิทยาลัย 

องค์ประกอบคุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

ตัว
บ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

   0.00-1.50    การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
   1.51-2.50    การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
   2.51-3.50    การด าเนินงานระดับพอใช ้
   3.51-4.50    การด าเนินงานระดับด ี
   4.51-5.00    การด าเนินงานระดับดี
มาก 

1 การผลิตบณัฑติ 6 2.68 5.00 3.28 3.39 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

2 การวิจัย 3 2.42 5.00 1.30 2.91 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3 การบริการวิชาการ 1 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับด ี

4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 - 4.00 - 4.00 
การด าเนินงานระดับด ี

5  การบริหารจดัการ 2 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดับด ี

เฉลี่ย  5 องค์ประกอบ 13 2.62 4.33 2.29 3.54 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

ผลกำรประเมิน 

  กำร
ด ำเนิน 
งำน
ระดับ
พอใช้ 

กำร
ด ำเนินงำน

ระดับดี 

กำร
ด ำเนินงำน

ต้อง
ปรับปรุง 

  

  
Srivijaya1 ระบบและกลไก
การประกันคณุภาพ 

1 - 5.00 - 5.00 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

Srivijaya2 อัตลักษณ์ของ 
มทร.ศรีวิชัย 

5 - 5.00 4.50 4.80 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

Srivijaya3 คุณภาพของ
หน่วยงานสนับสนุน 

3 - 5.00 5.00 5.00 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

Srivijaya4 สถานศึกษา 3 ดี 
(3D) 

2 - 5.00 - 5.00 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ย Srivajaya 11 - 5.00 4.67 4.91 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

ผลกำรประเมิน     
กำร

ด ำเนินงำนi
ดีมำก 

กำร
ด ำเนินงำน

ดีมำก 
  

  

เฉลี่ย 9 องค์ประกอบ 24 2.62 4.73 3.71 4.17 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

ผลกำรประเมิน   

กำร
ด ำเนิน 
งำน

พอใช้ 

กำร
ด ำเนินงำน

ดีมำก 

กำร
ด ำเนินงำน

ดี 
  

  

 
*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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3.2 กำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ 
 
องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 
           1. ห้องปฏิบัติการศูนย์ภาษา มีอาจารย์ชาวต่างชาติ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
         ๑. ระบบสารสนเทศของวิทยาลัยยังไม่มีความเสถียรในการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
            ๒. ควรเพิ่มงบประมาณพัฒนาตนเองให้มากกว่าปีละ ๗,๐๐๐ บาท ต่อคน 
            ๓. ควรมีเจ้าหน้าที่เทคนิคประจ าห้องปฏิบัติการ   
          
องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 
จุดเด่น 
            - 
จุดที่ควรพัฒนำ 
           ๑. ควรหามาตรการสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และขอเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการให้มากขึ้น 
          ๒. ควรจัดระบบการเบิกจ่ายหมวดเงินวิจัยให้มีความคล่องตัวมากขึ้น 
 
องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 
จุดเด่น 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
         ๑. วิทยาลัยควรส่งเสรมิให้มีการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือโครงการ
พระราชด าริ และน าการวิจัยดังกล่าวบูรณาการกับการเรียนการสอน  
 

องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 
           - 
จุดที่ควรพัฒนำ 

๑. ควรมีการประชุมกรรมการที่รับผิดชอบก ากับติดตามและประเมินผลแผนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและเสนอในวาระเพ่ือพิจารณาของการประชุมผู้บริหารวิทยาลัย 
 
องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
จุดเด่น 
          ๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ทุ่มเทเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์กร 
          ๒. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 



 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

-120- 
 

 จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. ควรมีการน าประเด็นสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษามาอยู่ในประเด็นบริหารความเสี่ยงโดยวิเคราะห์
โอกาสและผลกระทบของประเด็นความเสี่ยง 
   
องค์ประกอบที่ Srivijaya 
จุดเด่น 

1. ทุกคนให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม 5 ส + 
จุดที่ควรพัฒนำ 

- 
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ภำคผนวก 

1. รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online 
2. ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา ๒๔๔๘ 
 

ล ำดับ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

1 

จ า
นว

นห
ลัก

สูต
ร จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 2 

2  -ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - 
3  -ระดับปริญญาตรี 2 
4  -ระดับปริญญาโท - 
5 

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
า  จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 195 

6  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - 

7  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 195 

8  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - 

9 

จ า
นว

นอ
าจ

าร
ย์จ

 าแ
นก

ตา
มต

 าแ
หน

่ง
ทา

งว
ิชา

กา
ร 

แล
ะค

ุณว
ุฒิก

าร
ศึก

ษา
 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 20.5 

10  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 1 

11  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 16.5 

12 

 -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
 
 
 

3 

13 
 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 17.5 
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ล ำดับ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

14  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 1 

15  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 14.5 

16  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 

17 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 3 

18  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

19  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2 

20  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 

21 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 0 

22  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

23  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 

24  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 

25 
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จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน 315,830 
26  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 315,830 

27 
 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 0 

28 
 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน 280,000 
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ล ำดับ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

29  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 280,000 
30  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

31 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 20.5 

32  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20.5 

33  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

34 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ลำศึกษำต่อ 0 

35  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 

36  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

37 
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จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 6 

38 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

4 

39  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 

40  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

41 

 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

2 
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ล ำดับ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

42  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .2 

43  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

44 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 0 

45  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 

46  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

47 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0 

48  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 
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ล ำดับ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

49  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

50 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
-ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
-ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
-ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
-ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

0 

51  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 

52  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

53 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
online 

- 

54  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

55  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

56 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
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ล ำดับ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

57  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

58  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

59 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

60  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

61  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

62 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

63  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

64  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

65 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ - 

66  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

67  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
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ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับผลงำนทำงวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจยั  (เชื่อมโยงกับเกณฑ์ในระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) 
ตำรำงท่ี 4.2-1 บทควำมวิจัยหรอืบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวชิำกำรระดับชำติ ปีปฏิทิน  
(ค่ำน้ ำหนัก 0.20) 

ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชมุวิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวชิำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย
น้ันจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำร 

หลำยครั้งก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

บทควำมวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
1 การส ารวจความต้องการการศึกษาต่อระดับปริญญา

ตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) 
นางสาวน้ าเพ็ญ  พรหมประสิทธิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที 6 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนิเทศศาสตร์. มิถุนายน 2558. 
หน้า 52-56 

 

2 
การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องมือพัฒนาระบบฟัซซี
ลอจิกบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

นางสาวสุภาวด ี มากอ้น การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที 6 สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย. มิถุนายน 
2558. หน้า 33-40 

 

3 เตาอบพลังงานความร้อนจากแกลบ นายธนะวิทย์  ทองวิเชียร การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครหนือ ประเทศไทย ระหว่าง
วันที่ 26-27 พ.ย. 58 หน้า 89-94 
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ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชมุวิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวชิำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย
น้ันจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำร 

หลำยครั้งก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

4 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบ
มัลติมีเดีย วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ 

นายศิวดล  นวลนภดล การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครหนือ ประเทศไทย ระหว่าง
วันที่ 26-27 พ.ย. 58 

 

 
ตำรำงท่ี 4.2-2 บทควำมวิจัยหรอืบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร ปีปฏิทิน (ค่ำน้ ำหนัก 0.40) 

ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชมุวิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวชิำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย
น้ันจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำร 

หลำยครั้งก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

บทควำมวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
1 Insurance fund for natural risks in rubber 

plantations in Thailand 
นางวันดี  นวนสร้อย International Research Conference on 

Business Economics and Social Sciences, 
IRC – 2015 : 27 – 28 February, 2015 
ISTANBUL, TURKEY. 

 

2 Developing Executive Information System 
(EIS), a Group of Agricultural Cooperatives: a 
Case Study of Agricultural Cooperatives in 

นายวันประชา  นวนสร้อย Proceedings of The 5th Rajamangala 
University of Technology International 
Conference Information Technology and 
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ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชมุวิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวชิำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย
น้ันจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำร 

หลำยครั้งก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

Songkhla Communication Arts, June 2015. pp 
289-307. 

 
 
  

 


