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                                             บทสรุปผู้บรหิาร  

ข้อมูลพื้นฐาน  
 วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4  แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 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 นายภาณุมาศ  สุยบางด า  ซึ่งแบ่งส่วนการบริหารงาน ออกเป็น 
3 ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายบริหารและวางแผน ฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้การจัด
การศึกษาและการบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพก าหนดมีการจัดการเรียนการสอน 3 สาขา 
คือ 

1) สาขาอุตสาหกรรม  จัดการเรียนการสอน ระดับระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชา 
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
หลักสูตรวิชาช่างยนต์ และหลักสูตรวิชาช่างไฟฟ้า  
          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 4.38 
อยู่ในระดับดีมาก โดยภาพรวมของวิทยาลัยรัตภูมิด าเนินการโดยมีระบบและกลไกใช้เป็นคู่มือในการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการท างานที่สามารถตรวจสอบและประเมินได้ง่าย รวมทั้งสามารถ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานให้วิทยาลัยรัตภูมิมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดแต่ละตัวบ่งชี้
ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ ๑ : การผลิตบัณฑิต  ผลการประเมิน  ๓.๙๑ ระดับดี 
  ในปีการศึกษา 25๖๐ วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมเฉลี่ย 3.48 

อาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 20 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ร้อยละ ๓๐
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ร้อยละ –95.95 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีด าเนินการที่ 6 ข้อ  5 คะแนน และกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีด าเนินการ ๖ ข้อ ๕ 
คะแนน 
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องค์ประกอบที่ ๒ : การวิจัย  ผลการประเมิน  4.83 ระดับดมีาก   
ในปีการศึกษา 25๖๐ วิทยาลัยรัตภูมิ มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยด าเนินการ

ได้ 6 ข้อ ๕ คะแนน มีเงินสนับสนุนงานวิจัย  102,215 บาทต่อคน  5.00 คะแนน  และ ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ร้อยละ ๒๗  4.50 คะแนน 

องค์ประกอบที่ ๓ : การบริการวิชาการ  ผลการประเมิน ๕  ระดับดีมาก 
ในปีการศึกษา 25๖๐  วิทยาลัยรัตภูมิ    มีการบริการวิชาการแก่สังคมด าเนินการได้ ๖  ข้อ    

๕  คะแนน 

องค์ประกอบที่ ๔ : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมิน ๕ ระดับดีมาก 
ในปีการศึกษา 25๖๐  วิทยาลัยรัตภูมิ มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด าเนินการได้ ๕ ข้อ   ๕ คะแนน 
  

องค์ประกอบที่ ๕ : การบริหารจัดการ  ผลการประเมิน 4.50  ระดับด ี
 ในปีการศึกษา 25๖๐ วิทยาลัยรัตภูมิ มีการบริหารของคณะเพ่ือก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะด าเนินการได้  7 ข้อ 5 คะแนน และระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรด าเนินการได้ 5 ข้อ  4 คะแนน 
 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ตาม
องค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ ๑ : 

จุดแข็ง  - 
จุดควรพัฒนา 1. ระบบการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านการเพิ่ม 
                      คุณวฒิการศึกษาและการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
                  ๒. จ ำนวนนักศึกษำใหม่ที่เข้ำมำมีจ ำนวนน้อยกว่ำเป้ำหมำยก ำหนดไว้ 
แนวทางการพัฒนา 1. ควรมีการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านการ 
                             เพ่ิมคุณวฒิการศึกษาและการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ อย่าง 
                             ต่อเนื่อง 

  
องค์ประกอบที่ ๒ :  

จุดแข็ง  1.การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาจารย์ให้รับงบวิจัยมากข้ึน 
                     2.อาจารย์มีการช่วยเหลือและสนับสนุนกันในการท าวิจัย 

           3.มีเครื่องมือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการท างานวิจัยครบครัน 
จุดควรพัฒนา 1. ควรเพิ่มระดับคุณภาพในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
แนวทางการพัฒนา 1. ควรมีการวิเคราะห์กลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่สามารถน ามาบูรณาการการเรียน 
                            การสอนกับโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้  
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องค์ประกอบที่ ๓ :  
จุดแข็ง:  1. มีโครงการบริการวิชาการกับชุมชนที่เกิดประโยชน์กับชุมชนได้จริง 
            2. มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการ 
              ท างานด้านการบริการวิชาการ 
จุดควรพัฒนา: - 
แนวทางการพัฒนา: - 

องค์ประกอบที่ ๔ : 
จุดแข็ง: 1.ได้รับการยอมรับจากชุมชนในการเป็นผู้น าการด าเนินการจัดท าโครงการท านุบ ารุง 
             ศิลปะวัฒนธรรม 
จุดควรพัฒนา: 1. ควรน าโครงการบริการวิชาการมาบูรณาการกับ Learning outcome ของ 
                      รายวิชา ภายในหลักสูตร 
แนวทางการพัฒนา: 

 
องค์ประกอบท่ี ๕ :  

จุดแข็ง : -  
จุดควรพัฒนา:  1.จ านวนนักศึกษารับเข้ามีน้อยไม่เป็นไปตามแผน 
แนวทางการพัฒนา: 1. ใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์ มาเป็นตัวน าในการแก้ปัญหาการรับนักศึกษา 
                              ตามเป้า 

                                    2. ควรมีการท าวิจัยสถาบัน เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชน นักเรียน 
                                        กลุ่มเป้าหมาย ต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัย 

                          3. ควรออกแบบระบบการก ากับ ติดตาม ในองค์ประกอบที่ 5 ของการ 
                             ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เพ่ือสร้างความมั่นใจในการผลิตบัณฑิตที่มี         
                             คุณสมบัติ/สมรรถนะ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่หลักสูตรก าหนด 

 
แนวทางพัฒนาเร่งด่วน  

๑. จ ำนวนนักศึกษำท่ีมีน้อยเมื่อเทียบกับอำจำรย์ประจ ำ 
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บทท่ี 1 ส่วนน ำ 
1.1 ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 

วิทยาลัยรัตภูมิ 
สถานที่ตั้งวิทยาลัยรัตภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      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 
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ควำมเป็นมำของวิทยำลัยรัตภูมิ 
            วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4  แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมาตรา 17 (2) (6) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 
27 มิถุนายน 2551 จึงออกประกาศให้จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อ วันที่  
25 กรกฎาคม 2551 โดยมีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ ได้แก่  ระดับปริญญาตรี  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยบริหารงานออกเป็น 3 สาขา คือ  1. สาขาอุตสาหกรรม  2. สาขา
บริหารธุรกิจ 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 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรในวิทยำลัยรัตภูมิ 

            
               

                     

                           
                           
                         

       
              

               

                     

       
                

       
               

 
 
 
 
 
 
 
1.4 รำยช่ือผู้บริหำร กรรมกำรบริหำร ชุดปัจจุบัน 

1. ดร.ภาณุมาศ       สุยบางด า               ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
2. นางสุพัตรา          เพ็งเกลี้ยง              รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
3. ผศ.ธนะวิทย์         ทองวิเชียร              รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวางแผน  
4. นางธมลชนก         คงขวญั                 รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
5. นายศุภกร            แก้วละเอียด           รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
6. ผศ.ศิวดล             นวลนภดล             หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรม                  
7. นางอ ามรรัตน์        คงกะโชติ               หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
8. นางสุพัตรา           เพ็งเกลี้ยง              หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป 
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1.5 หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
ในปีการศึกษา 2560  วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ 

คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน 5  หลักสูตร  ปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร  รวมทั้งสิ้น  ๗   
หลักสูตร โดยหลักสูตรปริญญาตรีเป็นหลักสูตร TQF ทั้งหมด รวม 2 หลักสูตร  หลักสูตร มคอ.1  มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับสาขาวิชา จ านวน  2 หลักสูตร โดยจ าแนกตามหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนดังนี้ 

หน่วยงำน 
จ ำนวนหลักสูตรและสำขำที่เปิดสอน 

ปวส. ปริญญำตรี ปริญญำโท รวม 
วิทยาลัยรัตภูมิ 5 2 0 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร/สำขำวิชำ 
ระดับกำรศึกษำ 

ปวส. ปริญญำตรี ปริญญำโท 

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาการไฟฟ้า  √   
2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาช่างยนต์  √   
3.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาการบัญชี  √   
4.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาการตลาด  √    
5.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  √    
6.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  √  
7.หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศกรรมเครื่องจักรกลเกษตร   √   
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1.6 จ ำนวนนักศึกษำ 
ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยรัตภูมิ มีนักศึกษาใหม่ จ านวน  190 คน นักศึกษาทั้งหมด จ านวน 

542 คน และนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน  262  คน ดังนี้ 
จ ำนวนนักศึกษำที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2559 (ก่อนปีประเมิน 1

ปี) 

จ ำนวนนักศึกษำใหม่  
ปีกำรศึกษำ 2560 (ปีประเมิน) 

จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด  
ปีกำรศึกษำ 2560(ปีประเมิน) 

ปวส. ปริญญำ
ตรี 

ปริญญ
ำโท 

รวม 
ปวส. ปริญญ

ำตรี 
ปริญญำ

โท 
รวม 

ปวส. ปริญญำ
ตรี 

ปริญญำ
โท 

รวม 

128 34 0 162 159 31 0 190 361 181 0 542 
ข้อมูล ณ วันที่ 31  พฤษภำคม  2561 อ้ำงอิงข้อมูลจำกส ำนักสง่เสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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ปวส. ปริญาตรี รวม

จ.นนักศึกาที่ส าเร็จการศึกษา

จน.นักศึกษาใหม่

จน.นักศึกษาทั้งหมด



 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

-7- 
 

1.7 จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 
ปีการศึกษา 2560 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 0 0 0 20 0 
1 15 4 20 12 6 0 0 20 

   
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๑...อ้ำงอิงข้อมูลจำกงำนบคุลำกรวิทยำลัยรัตภูม ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

15

4

20

16

6

0

20

0

5

10

15

20

25

ป.ตรี/อาจารย์ ป.โท/ผศ. ป.เอก/รศ รวม

คุณวุฒิ

ต าแหน่งทางวิชาการ
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1.8 ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณและอำคำรสถำนที่ 
 1.8.1 ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมำณ 
           ในปีงบประมาณ 2560  วิทยาลัยรัตภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน เป็นเงิน 
68,383,310.-  บาท  จ าแนกตามประเภทงบประมาณ ได้ดังนี้ 

งบประมาณแผ่นดิน  56,435,600.- บาท คิดเป็นร้อยละ  82.53  ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
งบประมาณเงินรายได้ 11,947,710.-  บาท คิดเป็นร้อยละ 17.47  ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
สรุปงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

หมวดรำยจ่ำย 
งบประมำณ     

แผ่นดิน 
งบประมำณ             
เงินรำยได้ 

รวม ร้อยละ 

งบบุคลากร 2,993,000.00 1,942,560.00 4,935,560.00 7.22 
งบด าเนินงาน 5,021,900.00 3,613,940.00 8,635,840.00 12.63 
งบลงทุน 32,340,000.00 592,000.00 32,932,000.00 48.15 
งบเงินอุดหนุน 13,791,000.00 918,560.00 14,709,560.00 21.51 
งบรายจ่ายอื่น 2,289,700.00 806,000.00 3,095,700.00 4.53 
งบกลาง - 4,074,650.00 4,074,650.00 5.96 

รวม 56,435,600.00 11,947,710.00 68,383,310.00             100 
  

ในปีงบประมาณ 2561  วิทยาลัยรัตภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน เป็นเงิน    
41,748,420 บาท  จ าแนกตามประเภทงบประมาณ ได้ดังนี้ 

งบประมาณแผ่นดิน    30,470,700 บาท  คิดเป็นร้อยละ  72.99  ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
งบประมาณเงินรายได้ 11,277,720 บาท  คิดเป็นร้อยละ  27.01  ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 

 
สรุปงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

หมวดรำยจ่ำย 
งบประมำณ     

แผ่นดิน 
งบประมำณ             
เงินรำยได้ 

รวม ร้อยละ 

งบบุคลากร 3,048,700.00 1,737,840.00 4,786,540.00 11.47 

งบด าเนินงาน 4,782,200.00 4,179,500.00 8,961,700.00 21.47 

งบลงทุน 6,670,000.00 391,400.00 7,061,400.00 16.91 

งบเงินอุดหนุน 14,884,800.00 527,180.00 15,411,980.00 36.92 

งบรายจ่ายอื่น 1,085,000.00 615,000.00 1,700,000.00 4.07 

งบกลาง - 3,826,800.00 3,826,800.00 9.17 

รวม 30,470,700.00 11,277,720.00 41,748,420.00 100 
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 1.8.2 ข้อมูลเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ 
      1.  อาคารอเนกประสงค์ 
      2.  อาคารโรงฝึกงานเครื่องจักรกลเกษตร 
      3.  อาคารโรงฝึกงานพ้ืนฐาน 
      4.  อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
      5.  อาคารโรงฝึกงานเครื่องต้นก าลัง 
      6.  อาคารปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว 
      7.  อาคารพัสดุกลาง 
      8.  อาคารโรงสีข้าว 
      9.  อาคารมงคลศรีวิชัย 
      10.อาคารเรียนและปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม 
      11.อาคารที่พักบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิ 
 
1.9 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  
      อัตลักษณ์  คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ 
      เอกลักษณ์ คือ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  มีทักษะปฏิบัติ 
 
1.10 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรปีท่ีผ่ำนมำ แนวทำงปรับปรุง/พัฒนำจำกข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต  
1.ควรมีการก ากับติดตามการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรด้านการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา
และการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

-ให้บุคลากรสายวิชาการท่ีมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอกท าแผนพัฒนาศึกษาต่อกับทาง
วิทยาลัย 
-ให้อาจารย์ที่มีความพร้อมและมีอายุราชการสามารถ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้จัดท าแผนข้อตกลง
กับทางวิทยาลัยในการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 
-ปรับลดภาระงานให้กับอาจารย์ที่ ได้จัดท าแผน
ข้อตกลงกับทางวิทยาลัยในการขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
-ด าเนินการ KM การจัดท าเอกสารประกอบการสอน
ให้กับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้ประกอบการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 1 กำรวิจัย 
1.ควรวิเคราะห์ จุดประสงค์ของหลักสูตร ผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือน ามาก าหนดประเด็น การวิจัยเพ่ือ

-ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ
ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์  
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น าไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการในระดับหลักสูตร 
และส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
2.ควรพิจารณาจากโครงการวิจัย เข้าจดสิทธิบัตร/อนุ
สทิธิบัตร 

 
 
 
-ส่งเสริมการน าโครงการวิจัยเข้าจดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร 

องค์ประกอบที่ 1 กำรบริกำรวิชำกำร 
1.ควรมีการก าหนดโครงการบริการวิชาการท่ี
ก่อให้เกิดรายได้ควบคู่กับโครงการบริการวิชาการให้
เปล่า 
2.ควรจัดท าการประเมินผลการบริการวิชาการว่า
ผู้รับบริการทางวิชาการ ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น
อย่างไร 

- จัดท าแผนบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ 
 
 
- ก าหนดระยะเวลาและรูปแบบการประเมินผลการ
บริการวิชาการเพ่ือเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับ 

องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1.ควรมีการวิเคราะห์กลุ่มวิชาชีพเฉพาะที่สามารถ
น ามาบูรณาการการเรียนการสอนกับโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ 

-จัดท าแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 
1.ใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์ มาเป็นตัวน าในการ
แก้ปัญหาการรับนักศึกษาตามเป้า 
2.ควรมีการท าวิจัยสถาบัน เพ่ือศึกษาความคิดเห็น
ของประชาชน นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ต่อภาพลักษณ์
ของวิทยาลัย 
3.ควรออกแบบระบบการก ากับ ติดตาม ใน
องค์ประกอบที่ 5 ของการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร เพ่ือสร้างความมั่นใจในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติ/สมรรถนะ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 

-จัดท าแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษาใหม่ 
 
-จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันเก่ียวกับความ
คิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัย 
 
-ก าหนดระบบการก ากับติดตามการด าเนินงานของ
หลักสูตร 
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บทท่ี 2 ผลกำรด ำเนินงำน 
ค ำอธิบำย:  เกณฑ์การประเมินระดับคณะ ประกอบด้วย  ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติม

ตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับคณะจ านวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. ดังนี้ 
องค์ประกอบในกำรประกัน

คุณภำพคณะ 
ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจำรณำ 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ
ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท้ังภายในและ
ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า
และนกัวิจัย 

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 
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องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา2560 ปีประเมิน 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางสุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง) 

  2. นายโฆษิต  รัตนบุรินทร์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :     
          ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่
คณะรับผิดชอบ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินตนเอง  

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จัดการเรียนการปริญญาตรี จ านวน ๒ 
หลักสูตร โดยในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีการด าเนินงานระดับปริญญา
ตรี ตามเกณฑ์การบริหารจัดการหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 ปีการศึกษา 2560  มีการประเมินในระดับหลักสูตรทั้งสิ้น 2 หลักสูตร เป็นหลักสูตรทั้งหมดที่วิทยาลัย
รับผิดชอบ และมีผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร จ านวน  2 หลักสูตร คิดคะแนนที่ได้   6.92 จาก
ผลการประเมินมีหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐาน จ านวน 2 หลักสูตร  
ผลกำรค ำนวณ 

ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลรวมจำกคณะ 
จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด                         2 
--ระดับปรญิญาตร ี                         2 
--ระดับปรญิญาโท                         0 
จ านวนหลักสตูรทีผ่่านการก ากับมาตรฐาน                         2 
ระดับปริญญาตร ี                         2 
ระดับปริญญาโท                         0 
จ านวนหลักสตูรทีไ่มผ่่านการก ากบัมาตรฐาน                         0 
ระดับปริญญาตร ี                         0    
ระดับปริญญาโท                         0 
คะแนนผลการจดัการหลักสตูรโดยรวม                      6.95 
 

 
 
 
 
 
 
 

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


 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

-13- 
 

ตำรำงท่ี 1.1-1 แสดงคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้พัฒนาของแต่ละหลักสูตรในคณะ ที่คณะรับผิดชอบ 

ที ่ หน่วยงำน / สำขำวิชำ 

ผลกำรประเมินใน
องค์ประกอบท่ี 1 

 
(หลักสูตรเปน็ไปตำม
มำตรฐำน/หลักสตูร

ไม่ได้มำตรฐำน) 

คะแนนเฉลี่ย 
ของตัวบ่งชี้พัฒนำ 

ในองค์ประกอบท่ี 2-6 
ในระดับหลักสูตร 

ระดับ
คุณภำพ 

วิทยำลัยรัตภูมิ  มีจ ำนวนหลักสูตร  2  หลักสูตร             3.48 พอใช้ 
1 หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
หลักสูตรเป็นไปตาม

มาตรฐาน 
3.68 ดี 

2 หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมเครี่องจักรกลเกษตร 

หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

3.27 พอใช้ 

คะแนนเฉลีย่           3.48      พอใช้ 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรทั้งหมดที่เปดิสอน 6.95/ 2 

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

เกณฑ์กำรประเมิน 
ผลกำรประเมิน (ท ำเครื่องหมำย  หรือ ) 

สำขำวิชำวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

สำขำวิชำวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   
ผลกำรประเมิน                 

หมำยเหตุ ผลกำรประเมิน กรณี เครื่องหมำย แสดงถึง หลักสูตรเป็นไปตำมมำตรฐำน และ  แสดงถึงหลักสูตรไม่ได้มำตรฐำน  
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
: ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 
 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

หมำยเหตุ   
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา

เห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
แทนค่ำ 
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1. ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (1) 6.95 
2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ  (2) 2 

คะแนนเฉลี่ย  (1) ÷ (2) 3.48 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
3.50  คะแนน 3.48  คะแนน 3.48  คะแนน       ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 

 
เอกสำรหลักฐำน : 

หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
RPC-1.1-01 เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 : ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2560(ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะวิทย์  ทองวิเชียร) 

  2. นางสาวพณิตา  คชกูล  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :       
          การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในกรผลิตบัณฑิต  ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร 

 
ตำรำงท่ี 1.2-1 จ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ ำนวนอำจำรย์ตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ หน่วยวัด 
ปีกำรศึกษำ 

2560 

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 1 
อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 15 
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 4 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 20 
ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 5 
ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาโท ร้อยละ 75 
ร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20 

 

ผลกำรค ำนวณ 
ข้อมูลพ้ืนฐำน ผลรวมจำกคณะ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  20 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

20 
 

หมำยเหตุ :   
      1.คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึ กษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้
คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      2.การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์
บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ดังนี ้

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

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=601
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=601
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เกณฑ์กำรประเมิน :  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค 2  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

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

 จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  

 

 2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้= 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x 5 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
 

แทนค่ำ 
1. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  (1) 4 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  (2) 20 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (3)   

((1) ÷ (2)) x 100 
20 

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

2.50 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ำกับ 2.50 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ 20 2.50 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

 

 
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  2560 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะวิทย์ ทองวิเชียร) 

  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 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  14 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  6 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  0 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  0 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน) 6 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 30 
 

 
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  

        2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  คะแนนที่ได้   

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
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คะแนนที่ได้= 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
 
แทนค่ำ 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  (1) 6 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  (2) 20 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (3)   

((1) ÷ (2)) x 100 
30 

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

2.50 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ำกับ 2.50 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ 35 ร้อยละ 30   2.50 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 2560 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางสุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง) 

  2. นายโฆษิต  รัตนบุรินทร์  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :      
      ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยง
ไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น คณะจึง
ควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสม 
เกณฑ์กำประเมิน :  
      ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็น
คะแนน 5 
           ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ค านวณหาค่าความ
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  

    
กำรปรับจ ำนวนในระหว่ำงปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ 
      ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือ
น ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
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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  
 
2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 

 2.1) ค่าร้อยละท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0    คิดเป็น 5 คะแนน 
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 2.2) ค่าร้อยละท่ีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ    20  คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3) ค่าร้อยละท่ีมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 

 

คะแนนที่ได้ = 5- 
(ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3) 

 
 

4  
 
แทนค่ำ    

 วิทยาลัยรัตภูมิ  อยู่ในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์  สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า  
           20 : 1 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) /จ านวนอาจารย์ประจ า 
 = 16.32/20 = 0.81 
 1 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์อาจารย์ประจ าที่เป็นจริง คือ 0.81 
 2. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20:1 
 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ = 0.81 
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน   

 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ -64.70 ร้อยละ - 95.95 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
 

 
เอกสำรหลักฐำน : 

หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
RPC -1.4-01 สรุปค่า FTES ปีการศึกษา 2560 
RPC- 1.2-02 สรุปรายละเอียดอาจารย์ประจ าวิทยาลัยทั้งหมด 

 
 
 
 

=  
0.81 - 20 

X100  = ร้อยละ – 95.95 ได้คะแนน 5 คะแนน 
20 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 : กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2560(ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางธมลชนก  คงขวัญ) 

  2. นางสาวกฤษณาพร  นวลสระ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

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

 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน: 
 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

         1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 
    วิทยาลัยรัตภูมิ ได้มีการจัดโครงการและบริการด้าน
ต่างๆ ทั้งทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตให้นักศึกษาทุก
ชั้นปีเพื่อให้ด ารงชีวิตในวิทยาลัยอย่างคุ้มค่าและมีความสุข 
โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่แต่
ละฝ่ายที่ เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และรุ่น พ่ี ตั้ งแต่จัด
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือทราบแนวการเรียน 
การใช้ชีวิตในวิทยาลัย จัดบริการให้ค าปรึกษา โดยเริ่ม
จากมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี 
เพ่ือติดตามดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และได้จัดท า
ทะเบียนประวัตินักศึกษา โดยให้นักศึกษากรอกข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว สุขภาพ ครอบครัว การเรียน 

RPC-1.5-1-01 ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี ประจ าปี
การศึกษา 2560 
RPC -1.5-1-02 ค าสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรเพ่ือปฏิบัติงาน  ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา  
RPC -1.5-1-03 โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา  
RPC -1.5-1-04 โครงการ
วิทยาลัยรัตภูมิพบปะผู้ปกครอง 
ครั้งที่ 1  
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

สถานที่พัก และบุคคลที่สามารถติดต่อได้ลงในระเบียน
ป ร ะ วั ติ นั ก ศึ ก ษ า  ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล ก อ ง ทุ น 
ทุนการศึกษา แหล่งงาน ในระบบฐานข้อมูลนักศึกษา และ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
     คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการ 3.64 จากคะแนนเต็ม 5 

 RPC -1.5-1-05 โครงการ
วิทยาลัยรัตภูมิพบปะผู้ปกครอง 
ครั้งที่ 2  
RPC -1.5-1-06 ทะเบียน
ประวัตินักศึกษา 
RPC -1.5-1-07 ตารางเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 
     วิทยาลัยฯ ได้จัดมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
คอยติดตามงานบริการในแต่ละด้าน โดยการจัดตั้งค าสั่ง
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรัตภูมิ เพ่ือให้ค าปรึกษา
และข้อแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
วิทยาลัย   
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ด าเนินกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษา  โดยการให้ค าปรึกษาการใช้ชีวิตในรั้วของ
วิทยาลัย  และแนะแนวทางการศึกษา การให้ข้อมูลผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตเช่น เฟซบุ๊ค 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้บริการเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 
ฝ่ายบริหารและวางแผน โดยให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับความ
ต้องการครุภัณฑ์ ทั้งเว็บไซต์วิทยาลัยฯ สื่อออนไลน์ โดย
ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารในเรื่องทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ทุนให้เปล่า แหล่งทุนการศึกษาต่อ แหล่งข้อมูล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และบริการจัดหางานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลา โดย 
     คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการ 3.80 จากคะแนนเต็ม 5 

 
 
 
RPC-1.5-2-01 ค าสั่ง
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
รัตภูม ิ
RPC-1.5-2-01 โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา  
RPC-1.5-2-02 เว็บไซต์ของ
วิทยาลัยรัตภูมิ  
RPC-1.5-2-03 ภาพบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
RPC-1.5-2-04 เฟชบุ๊คของ
วิทยาลัยรัตภูมิ  
 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

RPC-1.5-๓-01 โครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

     วิทยาลัย ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 
๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยรัตภูมิ เพ่ือเป็นแนวทางการ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ก่อนที่จะออกไปท างาน 
ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน หรือการให้แนวทางการ
ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงการให้ข้อมูลความรู้ ใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยเชิญนายทักษ์ดนัย      
ภูชัยศิริ บรรยาย “การพัฒนาบุคลิกภาพ” และ บรรยาย 
“การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน” 
และเชิญส านักงานจัดหางาน บรรยาย “เตรียมตัวอย่างไร
ให้พร้อมเพ่ือการแข่งขันในตลาดแรงงาน” และได้เชิญ
ศิษย์เก่าแต่ละสาขาวิชา เสวนา “เล่าสู่น้องฟัง” มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการท างานให้รุ่นน้องที่จะส าเร็จ
การศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา ก่อนที่จะออกไปท างาน ทั้งในองค์กรภาครัฐและ
เอกชน หรือการให้แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ 
รวมถึงการให้ข้อมูลความรู้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
     คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการ 3.74 จากคะแนนเต็ม 5 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใน
ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 
     ข้อ 1 คะแนน   3.64 จากคะแนนเต็ม 5 
     ข้อ 2 คะแนน  3.80 จากคะแนนเต็ม 5 
     ข้อ 3 คะแนน  3.74 จากคะแนนเต็ม 5 
        เฉลี่ยทั้ง 3 ข้อ  3.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

RPC-1.5-4 -01 สรุปคะแนน
ความพึงพอใจประเมินคุณภาพ
ของการจัดกิจกรรมและการ
จั ดบริ กา ร  วิ ทยาลั ย รั ตภู มิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
ม ง ค ล ศ รี วิ ชั ย  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2560 

 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
     วิทยาลัยฯ ได้น าผลการประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ และแผนการพัฒนาการจัด
กิ จ กร รมและการ จั ดบ ริ ก า ร  โ ดยน า เ ข้ า ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 1/2561 ลง

RPC-1.5-5 -01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ครั้ ง ที่  1 /61  ล งวั นที่  15 
พฤษภาคม 2561 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

วันที่  15 พฤษภาคม 2561 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา  
ข้อ 1 จัดบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้
ชีวิตนักศึกษำในคณะ  
ฝ่ายวิชาการ  การประเมินผลรายวิชา ได้ความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ 3.51 น ามาปรับปรุงแก้ไข โดยการจัด
โครงการพบปะผู้ปกครอง เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการเรียน 
ฝ่ายบริหารและวางแผน อาคารสถานที่สวยงาม สร้าง
บรรยากาศที่ดีต่อการเรียนการสอน ได้ความพึงพอใจน้อย
ที่สุด คือ 3.50 น ามาปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดตกแต่ง
สถานที่ปลูกต้นไม้ตามชั้นเรียนต่างๆ และตามอาคารเรียน 
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ได้ความ
พึงพอใจน้อยสุด คือ 3.55 น ามาปรับปรุงแก้ไขโดยการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหลากหลายช่องทางมากขึ้น ได้แก่ 
เว็บไซต์วิทยาลัย เฟชบุ๊ควิทยาลัย  บอร์ดประชาสัมพันธ์  
ข้อ 2 มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร  
กิจกรรมหลากหลายตรงกับความต้องการของนักศึกษา ได้
ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 3.45  น ามาปรับปรุงแก้ไข 
โดยการเพ่ิมจ านวนโครงการนอกเวลาและหลักสูตรให้มาก
ขึ้น 
ข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรท ำงำนเม่ือ
ส ำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ  
จ านวนกิจกรรมเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา ได้
ความพึงพอใจ คือ 3.54 น ามาปรับปรุงแก้ไขโดยการเพ่ิม
จ านวนโครงการให้มากข้ึน 
       โดยให้คณะกรรมการฯ พิจารณา การจัดให้บริการ 
ความพึงพอใจประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 

 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์
เก่า 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

         วิทยาลัยฯ ได้จัดท าโครงการโดยให้ข้อมูลและ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า โดยการ
จัดโครงการ จ านวน ๑ กิจกรรม 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า วันที่ 30 กรกฎาคม 
2560 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย
เชิญอาจารย์หริรักษ์  แก้วกับทอง บรรยาย “ศิษย์เก่า
สัมพันธ์กับการพัฒนาศักยภาพเชิงบวก” และ “การคิด
เชิ งบวก เกี่ ย วกั บการประกอบอาชี พและการ ใช้
ชีวิตประจ าวัน” เพ่ือรองรับความต้องการของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม สังคม และมุ่งมั่นให้ศิษย์เก่าสามารถพัฒนา
ตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ 
เพ่ือให้ศิษย์เก่าสามารถเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใน
หลายทักษะ เป็นบุคคลที่ พึงประสงค์ของประเทศ 
โดยเฉพาะทักษะที่สนับสนุนในการท างาน สามารถน า
ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ 
 

RPC-1.5-6-01 แบบตอบ  
RPC-1.5-6-02 หนังสือเชิญ
วิทยากร 
RPC-1.5-6-02 ภาพการเข้า 
RPC-1.5-6-02 ร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพศิษย์ 
RPC-1.5-6-02 รายชื่อ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 : กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2560 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางธมลชนก  คงขวัญ) 

  2. นายหรอเฉด  เส่หล๊ะ 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 ำเนินกำ

ร 
ท ำ

เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
       ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรัตภูมิ ใน
การจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ  
เ พ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทั้ง 5 ด้าน 
โดยมีตัวแทนนักศึกษาเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท า

RPC-1.6-1-01   แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2559 และ 2560  
RPC-1.6-1-02 แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
25๖๐  
RPC-1.6-1-03 ค าสั่งแต่งตั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC-1.6-1-04 แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 25๖๐ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำ

ร 
ท ำ

เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

แผนพัฒนานักศึกษา โดยสอดคล้องกับกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดและ
สโมสรนักศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรใน
การก าหนดแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของ
สโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
          การจัดกิจกรรมนอกจากจะสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5 ด้านยังจัดให้ครอบคลุมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ทั้ง 5 ประเภทอีกด้วย ซึ่งได้แก่ 
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค ์
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
3. กิ จ ก ร รมบ า เ พ็ญประ โ ยชน์ ห รื อ รั กษ า
สิ่งแวดล้อม 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

หน่วยงานสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยรัต
ภูม ิ
RPC-1.6-1-05 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1 
/2561 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯ มีการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะ

RPC-1.6-2-01 แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 
RPC-1.6-2-0 2 สรุปผลการประเมิน
ตามตัวชี้วัดตามแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
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มีกำร 
ด ำเนินกำ

ร 
ท ำ

เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ดังนี้ 
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน  6 โครงการ 
ได้แก่ 
     1. โครงการวันรักกันม่ัน 
     2. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
     3. โครงการเข้าพรรษาพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     4. โครงการปันรักให้น้อง 
     5 .  โครงการอบรมปฏิบัติ ธรรมส าหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ 
     6. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม 
2) ด้านความรู้ จ านวน ...16... โครงการ คือ 
    1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่
นักศึกษาเพ่ือเตรียมสอบ RMUTSV TEST 
    2. โครงการสร้างจิตส านึกมหาวิทยาลัยสีเขียว 
    3. โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
    4. โครงการรักษ์ป่าสนองแนวพระราชด าริ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
    5. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
    6. โครงการพี่สอนน้อง – เพ่ือนสอนเพื่อน 
    7. โครงการตลาดนัดวิชาการและวัฒนธรรม 
2018 
    8. โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
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มีกำร 
ด ำเนินกำ

ร 
ท ำ

เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

    9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามมาตรฐาน IC3 
   10.โครงการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา 
   11.โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
   12.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
   13.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมรรถนะ
วิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ด้าน
บริหารธุรกิจ 
   14.โครงการน าเสนอโครงงานวิชาชีพของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
ด้านบริหารธุรกิจ 
   15.โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 
2560 
   16.โครงการศึกษาดุงานในสถานประกอบการ 
3) ด้ านทักษะทางปัญญา จ านวน . . .8 . . . . 
โครงการ คือ 
    1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่
นักศึกษาเพ่ือเตรียมสอบ RMUTSV TEST 
    2. โครงการพี่สอนน้อง – เพ่ือนสอนเพื่อน 
    3.โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) 
    4.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนแผน
สโมสรนักศึกษา 
    5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
    6.โครงการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา 
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มีกำร 
ด ำเนินกำ

ร 
ท ำ

เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

    7.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส 
    8.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมรรถนะ
วิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ด้าน
บริหารธุรกิจ 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ จ านวน ....16.... โครงการ คือ      
    1. โครงการวันรักกันม่ัน 
    2. โครงการพิธีไหว้ครู 
    3. โครงการซ้อมพิธีมอบประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

    4. โครงการวิทยาลัยรัตภูมิ เดิน วิ่ง ปั่น ครั้งที่ 
1 

    5 .  โ ค ร ง ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม พิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
2559 
   6. โครงการสร้างจิตส านึกมหาวิทยาลัยสีเขียว 

   7. โครงการพัฒนาศักดิ์ภาพศิษย์เก่า 

   8.โครงการย้อนรอยเสด็จ รัชกาลที่ ๙ ฯ ใต้ร่ม
พระบารม ี
   9.โครงกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด 

   10.โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 
   11.โครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม
ไทยโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนแผน
สโมสรนักศึกษา 

   12.โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
กิจกรรมย่อยที่2 รอมฎอนสัมพันธ์ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำ

ร 
ท ำ

เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

   13.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายเรียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 
   14.โครงการวิทยาลัยพบปะผู้ปกครอง 

   15.โครงการรักษ์ป่าสนองแนวพระราชด าริ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

   16.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนแผน
สโมสรนักศึกษา 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  2  
โครงการ  
  1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ทักษะการ ใช้คอมพิว เตอร์ และ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามมาตรฐาน IC3 
  2.โครงการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์นักศึกษา 
     วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมที่ ส่ ง เสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
โดยมีโครงการที่อยู่ในขอบข่าย 

 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
     วิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมส่งคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนา
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่าง
วันที่ 3 -5  กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมล าป ารี
สอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
 

RPC-1.6-3-01 โครงการสัมมนา
คณะกรรมการองค์การนักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560 
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มีกำร 
ด ำเนินกำ

ร 
ท ำ

เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้ง
ต่อไป 
     ในปีการศึกษา 2560 วทิยาลัยฯ ได้
ด าเนินการประเมินผลความส าเร็จกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมทุกครั้งหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา   ในด้านต่าง ๆ โดยใช้
เกณฑ์ระดับคะแนนในการประเมินความพึงพอใจ
ด้านการความรู้ที่ได้ การน าไปใช้เพื่อให้เป็นตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมของทุกโครงการ 
เกณฑ์คะแนนประเมิน 
  คะแนน       ช่วงคะแนน         ระดับความ
คิดเห็น  
    5          4.50 – 5.00          มากที่สุด 
    4          3.50 – 4.49          มาก 
    3          2.50 – 3.49          ปานกลาง 
    2          1.50 – 2.49          น้อย 
    1          0.50 – 1.49          น้อยที่สุด 
อย่างเช่นโครงการ 
  1. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม มีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 231 คน ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม  92.00 
  2. โครงการวันรักกันม่ัน มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 262 คน ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม    93.80 

RPC-1.6-4-01 สรุปผลการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 
RPC-1.6-4-02 แผนการน าผล
ประเมินไปปรับปรุงแผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
     วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการจัดกิจกรรมทุก
กิจกรรมมีการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

RPC-1.6-5-01 สรุปผลการประเมิน
ตามตัวชี้วัดของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
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มีกำร 
ด ำเนินกำ

ร 
ท ำ

เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

นักศึกษา  โดยก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 2 ด้าน  
ดังนี้  
     1.เพ่ือพัฒนานักศึกษาและด าเนินกิจกรรม
นักศึกษาส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
ผลการประเมินตามตัวชี้วัด จัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาครบทั้ง 5 ด้าน 
1.1 คุณธรรมจริยธรรม จ านวน  6  โครงการ 
1.2 ความรู้ จ านวน 16  โครงการ 
1.3 ทักษะทางปัญญา จ านวน  8  โครงการ 
1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ จ านวน 16 โครงการ 
1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี จ านวน 2  โครงการ 
 2.เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 5 ประการ 
ผลการประเมินตามตัวชี้วัด จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ครบทั้ง 5 ด้าน 
2.1 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 6   
โครงการ 
2.2  พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  
จ านวน 8 โครงการ 
2.3  พัฒนาบุคลิกภาพ จ านวน 4 โครงการ 
2.4 พัฒนาสุขภาพ  จ านวน  4 โครงการ 
2.5 ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จ านวน  
16  โครงการ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.แผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 

 RPC-1.6-5-02 สรุปผลการจัด
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 
2560 
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มีกำร 
ด ำเนินกำ

ร 
ท ำ

เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

     วิทยาลัย ฯ ด าเนินโครงการตามแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 23 โครงการ 
บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2.โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกโครงการ 
บรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการจัด
โครงการไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80 
ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 
     วิทยาลัย ฯ ด าเนินโครงการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาทุกโครงการบรรลุความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80  
     จากการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
แผนการพัฒนานักศึกษา วิทยาลัย ฯ ได้ประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา จึงมีผลการประเมินของ
แผนการจัดกิจกิจกรรมตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อย
ละ 100   

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
จากการประเมินผลแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ทางวิทยาลัย ฯ ได้มี
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาในเรื่องของกิจกรรม
เยอะเกินไปอาจท าให้มีผลกระทบกับการเรียน
การสอน โดยสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ได้น าปัญหา
และอุปสรรคที่พบเข้าร่วมประชุมเพ่ือน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและจัดท าร่าง
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ในประจ าปี
การศึกษา 2560  โดยด าเนินการปรับปรุง ใน
เรื่องของการปรับลดกิจกรรมและยุบรวมกิจกรรม
เพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของ
นักศึกษาในวิทยาลัย ฯ อาทิเช่น โครงการวัยรุ่น
ยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด าเนินการพร้อมกับ

RPC-1.6-6-01 แผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  
RPC-1.6-6-02 แผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  
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มีกำร 
ด ำเนินกำ

ร 
ท ำ

เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

โครงการรักษ์ป่าสนองแนวพระราชด าริสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อปีการศึกษา 
2559 ทางวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม จ านวน  
40 โครงการ และในปีการศึกษา 2560 ทาง
วิทยาลัยมีการปรับลดกิจกรรมเหลือ 37  
โครงการ 

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

 6 ข้อ  6 ข้อ  ๕ คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 2  กำรวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2560 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางสุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง) 

  2. นายศุภกร  แก้วละเอียด  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและ
เขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :     
      สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน
ที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
สถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน:  6  ข้อ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน: 
 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
     วิทยาลัยรัตภูมิ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยดังนี้ 
- ระบบสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย 

http://www2.rmutsv.ac.th/node/56 
- การ UPLOAD งานวิจัยระบบ NRMS ส าหรับ

ข้อเสนอโครงการงบประมาณแผ่นดิน 

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

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

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

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

        นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้นักวิจัยเข้าร่วม
โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานวิจัย  

 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 การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

วิทยาลัยรัตภูมิ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
     -ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์  หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

     * มีการจัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุน พันธกิจด้าน
การวิจัยอย่างเพียงพอ และมีการรวบรวมแหล่งทุนวิจัย
ต่าง ๆ เพื่อให้คณาจารย์ใช้เป็นข้อมูลในการขอทุนวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย 

RPC -2.1-2-01 
เอกสารการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
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 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการ 
RPC -2.1-2-07 
ภาพถ่ายห้องสมุด 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

  -ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

         * มีการสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย ใช้ฐานข้อมูล
การวิจัยร่วมกัน อาทิ ฐานข้อมูลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสืบค้น
สิทธิบัตรทั่วโลก ฐานข้อมูลวิจัยไทยของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มทร.ศรีวิชัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (ระบบ 
RISS) 

-สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

     * มีระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูล
ข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้าน ซึ่งมีการวางโครงสร้างและ
สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา เช่น 

     (1) ด้านแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

     (2) ด้านการวิจัยทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา 

     (3) ด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งวารสารและการ
ประชุมวิชาการ ตลอดจนข้อมูล การสนับสนุนในการ
เผยแพร่ผลงาน 

     (4) ข้อมูลด้านระบบกลไกในการส่งเสริมการน า
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์รวมถึงการ
ส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและการซื้อขาย
ทรัพย์สินทางปัญญา 

     (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

-กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์  



 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

-40- 
 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

     * มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ
อาจารย์โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์
ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ดูงาน น าเสนอ ผลงานใน
ประเทศ และน าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
     * มีการสนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย และสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการใน
วารสารวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาส
แสวงหาความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
          วิทยาลัยฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัยได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัย
โดยแบ่งออกเป็นทุน 3 ประเภท ประกอบด้วยทุนอุดหนุน
วิจัยเงินรายได้, ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน และ
ทุนอุดหนุนการวิจัยงบภายนอก โดยใช้ระบบกลไกของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาในการยื่นขอทุน รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
          ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ 2561  
- โครงการ “เครื่องผ่าจาวตาลโตนดแบบอัตโนมัติ”  

จ านวนเงิน 300,000 บาท 
- โครงการ “แอพพลิเคชั่น การออกก าลังกาย 

ผู้สูงอายุสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์”  
จ านวนเงิน 280,000 บาท 
- โครงการ “การเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเห้ดใน

โรงเพาะเห็ดแบบปิดโดยใช้ระบบควบคุมผ่าน
ออนไลน์แอพพลิเคชั่น กรณีศึกษา วิสาหกิจ
ชุมชน บ้านปลายละหาน อ าเภอรัตภูมิ จังหวัด
สงขลา”  

จ านวนเงิน 496,000 บาท 
- โครงการ “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน

ในการท าการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ : 
กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา”  

จ านวนเงิน 499,700 บาท 

RPC -2.1-3-01 
ตัวอย่างเอกสารการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕61 และเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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 ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

- โครงการ “การพัฒนาระบบให้น้ าและปุ๋ย
อัตโนมัติส าหรับแปลงเกษตรแบบไฮโดรโปนิกส์
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์”  

จ านวนเงิน 300,000 บาท 
           ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
- โครงการ “การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมิน

ประสิทธิภาพของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
จังหวัดสงขลา”  

จ านวนเงิน 45,000 บาท 
- โครงการ “ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการ

จัดการขายกับการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดสงขลา”  

จ านวนเงิน 48,000 บาท 
- โครงการ “การใช้หลักการลีนเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบจัดการครุภัณฑ์โดยใช้คิวอา
โค้ดผ่านแอนดรอยแอพพลิเคชัน”  

จ านวนเงิน 40,000 บาท 
- โครงการ “แอปพลิเคชันแนะน าการดูแลสุขภาพ

ส าหรับผู้สูงอายุบนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์”  
จ านวนเงิน 40,000 บาท 
- โครงการ “คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการบัญชี 

ที่สถานประกอบการในจังหวัดสงขลาต้องการ”  
จ านวนเงิน 30,000 บาท 
- โครงการ “การศึกษาปัญหาและผลกระทบของ

ภาวการณ์ขาดทุนของผลิตภัณฑ์กลุ่มการผลิต
กะละแมวิสาหกิจชุมชนบ้านกันใหญ่ อ าเภอรัต
ภูมิ จังหวัดสงขลา”  

จ านวนเงิน 30,000 บาท 
- โครงการ “การพัฒนาโปรแกรมบันทึกบัญชี

รายรับรายจ่ายบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์”  
จ านวนเงิน 40,000 บาท 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

- โครงการ “ระบบควบคุมการเปิดปิดประตูด้วย
เทคโนโลยี NFC บนสมาร์ทโฟน”  

จ านวนเงิน 45,000 บาท 
- โครงการ “อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ด้วย

พัดระบายความร้อนหน้าเครื่อง”  
จ านวนเงิน 33,000 บาท 
 
          สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดหาข้อมูลแหล่ง
เงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ โดยประกาศไว้บนหน้า
เว็บไซต์ และแจ้งผ่านอีเมล์ ของนักวิจัยทุกท่าน ที่มีแหล่ง
ทุนแจ้งมาทางสถาบันวิจัยและพัฒนาและแจ้งผลการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณมายัง
วิทยาลัยฯ 
 

 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
     การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ภายในประเทศรวมถึงค่าตอบแทนในการตีพิมพ์วารสาร
จะใช้เงินทุนจากกองทุนวิจัยของหน่วยงานหรือใช้เงิน
ส าหรับการเดินทางไปราชการในการประชุมวิชาการเพ่ือ 
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
     โดยในระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.2560 ถึง 31 พ.ค.2561 
มีจ านวนอาจารย์ขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากวิทยาลัย 
จ านวน 12 ราย รวมจ านวนเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
ทั้งสิ้น 204,036.- บาท 
     การน า เสนอผลงานวิ จั ยระดับนานานชาติ  ณ 
ต่ า งปร ะ เทศ  จะ ใ ช้ เ งิ น ทุ น จ ากกอ งทุ น วิ จั ย ขอ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาเป็นผู้พิจารณารายละเอียดในการสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 

RPC -2.1-4-01 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนบุคลากรไปน าเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ พ.ศ. 
2559 
RPC -2.1-4-02 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ทุน
สนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณ
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
RPC -2.1-4-03 
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
RPC -2.1-4-04 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตาม
และประเมินผลโครงการวิจัยที่
ได้รับอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ.
255๙ 
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. 2559 
RPC -2.1-4-07 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
ส่งเสริมพัฒนางานวิจัยวิทยาลัยรัต
ภูม ิ
RPC -2.1-4-08 
ทะเบียนคุมเงินกองทุนวิจัย 

 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
     วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย
โดยการส่งนักวิจัย เข้าร่วม 
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง “เทคนิคการเขียน
ต าราจากงานวิจัย”  

RPC -2.1-5-01 
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุน
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการ พ.ศ.2559 
RPC -2.1-5-02 
ผลงานที่ได้รับสนับสนุน
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

2.โครงการเพื่อจัดท าแผนบูรณาการด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 
     วิทยาลัยฯ สนับสนุนให้นักวิจัยทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนได้มีการพัฒนาในด้านการเขียนงานวิจัย
เพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ
และวิทยาลัยรัตภูมิ ได้อ้างอิงประกาศหลักเกณฑ์การ
สนั บ สนุ นค่ า ตอบแทนการตี พิ ม พ์ผ ล ง านวิ จั ย ใ น
วารสารวิชาการ ในปี ๒๕๖๐ วิทยาลัยรัตภูมิมีผลงานวิจัย
ที่ ไ ด้ รั บกา รตี พิ ม พ์ ต ามหลั ก เ กณฑ์ ก า รสนั บสนุ น
ค่าตอบแทนฯ จ านวน ๑ ผลงาน ได้แก่ ผลงานของ ดร.อา
ริษา โสภาจารย์ เรื่อง  เครื่องเหวี่ยงแยกเนื้อปาล์มน้ ามัน
ออกจากเมล็ดโดยไม่ผ่านกระบวนการนึ่งด้วยไอน้ า ใน
วารสารชื่อ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1  เดือน มกราคม – มิถุนายน ปี 
2560 หน้า 89-97 ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล 
TCI (Thai Journal Citation Index) กลุ่ มที่  1   ได้ รั บ
ค่าตอบแทนเป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตาม
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวาสารวิชาการ พ.ศ.2559 
      มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
จ านวน 1 ผลงาน คือ อาจารย์สุดีห์  นิเซ็ง รับมอบเกียรติ
บัตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใน
โอกาสที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จากการเข้าร่วม
แข่งขันนวัตกรรมที่ประเทศเกาหลี 

RPC -2.1-5-03 
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งค าสั่ง
เข้าร่วมโครงการและโครงการ เรื่อง 
“เทคนิคการเขียนต าราจาก
งานวิจัย” 
RPC -2.1-5-04 
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญ
บุคลากรเข้าร่วมโครงการและ
หนังสือตอบรับการเข้าร่วม
โครงการ เรื่อง “จัดท าแผนบูรณา
การด้านการวิจัยและนวัตกรรม” 
RPC -2.1-5-05 เล่มรายงาน
ประจ าปีสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 
     วิทยาลัยฯ อ้างอิงระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ โดยปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย การด าเนินการด้านสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรอันเกิดจากการประดิษฐ์มาใช้เป็นแนวทางใน

RPC -2.1-6-01 
Print out เว็ปไซต์ ระเบียบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรียวิชัยว่าด้วยการด าเนินการด้าน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอันเกิด
จากการประดิษฐ์ 
RPC -2.1-6-02 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

การด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2560  วิทยาลัยมี
ผลงานวิจัยที่ต้องการขอคุ้มครองสิทธิ “อนุสิทธิบัตร” 
จ านวน 1 ผลงาน ได้แก่ ผลงานของ อาจารย์สุห์ดี นิเซ็ง 
เรื่อง ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันกรดไขมันอิสระต่ า
โดยใช้คลื่นไมโครเวฟร่วมกับท่อผสมแบบสถิตร่วมกับคลื่น
ไมโครเวฟ  โดยผ่านระบบเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ซึ่งอยู่ในการด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. นายสุห์ดี นิเซ็ง แจ้งความประสงค์การคุ้มครอง
สิทธิ์ 

2. บริการให้ค าปรึกษาและจัดเตรียมเอกสาร
เบื้องต้น 

3. จัดท าเอกสารค าขอ 
4. นายสุห์ดี  นิเซ็ง ตรวจสอบเอกสารและลงนาม 
5. หน่วยงานตรวจสอบเอกสาร 
6. น าเสนอมหาวิทยาลัย / อธิการบดีลงนาม 

มหาวิทยาลัยน าไปขอรับการคุ้มครองสิทธิ์จากหน่วยงานที่
ได้รับความเชื่อถือและตรวจสอบเอกสาร                            

ระบบกลไกเบื้องต้นส าหรับการ
พัฒนางานวิจัยภายในวิทยาลัยรัต
ภูม ิ
- ระบบเพ่ือช่วยในการ

คุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

RPC -2.1-6-03 
เอกสารงานยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร 
 

 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 6 ข้อ  5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค ์
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า  (ปีงบประมาณ) 
กำรคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 2560 (ปีประเมิน + 1 ปี) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางสุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง) 

  2. นายศุภกร  แก้วละเอียด  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและ
เขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  
ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา 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 บาทข้ึนไปต่อคนตำรำงที่ 2.2-1 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ จ าแนกตามสาขาวิชา 

ข้อมูลพื้นฐาน 
  

วิทยาลัยรตัภูม ิ

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
  

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 90,000 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 2,044,300 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 0 

จ านวนนกัวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่ 0 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 20 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ 0 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรายกลุม่ 5 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่ม  (2,044,300/20) =102,215*5/60,000) 5 
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ตำรำงแสดงงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ าแนกตามหน่วยงานและกลุ่มสาขาวิชา ปีกำรศึกษำ 2560 (ปีงบประมำณ 2561) 

คณะ/หน่วยงำน 

จ ำนวน
อำจำรย์และ
นักวิจัยที่
ปฏิบัติงำน

จริง 

จ ำนวนเงินสนับสนุนภำยใน จ ำนวนเงิน
สนับสนุน
ภำยนอก
สถำบัน 

รวม 

เงินสนับสนุน
งำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรคภ์ำยใน

และภำยนอก
สถำบันต่อจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำ  

คะแนน
ตำมเกณฑ์ 

สกอ. 
  งบประมำณ

แผ่นดิน 
เงินรำยได้ 

วิทยาลัยรตัภูม ิ        

    2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20 1,815,700 228,600 90,000 2,134,300 106,715 5 

 
 
เกณฑ์กำรประเมิน: 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า เป็นคะแนน ระหว่าง 0 – 5 
สูตรกำรค ำนวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ ประจ าและนักวิจัยประจ า  

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
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  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 ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีที่ไม่มี หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วม
วิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

  
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

 2.50 คะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
 

  
เอกสำรหลักฐำน : 

หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
RPC 2.2-01 รายงานจ านวนบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิ ประจ าปีการศึกษา 2560 
RPC 2.2-02 สรุปจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย /  งานสร้างสรรค์ และสัญญารับทุนงานวิจัย (ท า

สัญญาในปีงบประมาณ 2561) 
 



 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

-49- 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 : ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
กำรคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 2561 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางสุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง) 

  2. นายศุภกร  แก้วละเอียด  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและ
เขียนรายงาน 

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 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
  

วิทยาลัยรตัภูม ิ

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี

    

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) - 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่ 0 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 20 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ - 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.2 
บทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
ระดับชาต ิ

1.4 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.4 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับ นานาชาติ หรือท่ีในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

2.4 
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และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.6 

- บทความวจิัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 
2 

 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.8 
- บทความวจิัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานขอ้มูล
ตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 
1 

1.6 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 1.0 
- บทความวจิัยหรือบทความวิชาการทีม่ีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตีที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานไดร้ับการจดสทิธิบตัร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

- ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พันธุส์ัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ต าราหรือหนังสือท่ีไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 0.2 
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

 

ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 0.4 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

 

ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 0.6 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

 

ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 0.8 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 

ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 1.0 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
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เกณฑ์มำตรฐำน 

ล ำดับ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ  

1 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

5.4 

2 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด 20 

3 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

                  27 

4 ค่าคะแนน (ข้อ 3 /30)*5   (5.33) 4.50 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ์  

5 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

- 

6 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด - 

7 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

- 

8 ค่าคะแนน (ข้อ 7 /20)*5 - 

9 คะแนนเฉลี่ย กรณีมี 2 กลุ่ม (ข้อ 4+ข้อ 8) / 2                 4.50 
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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. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ใน ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X 5 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 
ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำน ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพงำนวิจัย 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ ระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับ นานาชาติ หรือที่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
กลุ่มที ่2 
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ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพงำนวิจัย 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอ่ยู่ใน

ฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตีที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจยัที่หน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้น 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 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรา้งสรรค์ทุกชิน้ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไมน่้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบนัร่วมพิจารณาด้วย 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

          ร้อยละ 12 ร้อยละ 27 4.50  คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
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เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

Rpc-2.3-01 ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค ์
Rpc-2.3-02 ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 : กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2560(ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางสุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง) 

  2. นางสาวปิยนุช  ศรีรีภพ  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :      
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  คณะควรค านึงถึง

กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท า
แผนบริการวิชาการประจ าปี ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีคณะจัดท 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 หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
วิทยาลัยฯ ได้จัดด าแผนการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับ
ชุมชนภายใต้การบริการชุมชนเข็มแข็ง คือ กลุ่มแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร(ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบแก้ว) ชุมชน
บ้านหนองไม้แก่น ต.ท่าชะม่วง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา (RPC-
3.1-1-01  ภาพการประชุมร่วมกับชาวบ้าน) และได้
บริการวิชาการตามความเชียวชาญของอาจารย์โดยได้

RPC-3.1-1-01  แผนด าเนิน
โครงการบริการทางวิชาการแก่
สังคม ประจ าปี 2560 -2561 
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 หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ส ารวจความต้องการของหน่วยการงาน/ชุมชน/บุคคล 
(RPC-3.1-1-02 แบบส ารวจความต้องการโครงการ
บริการวิชาการและภาพประกอบ) 
            เมื่อได้ข้อมูลวิทยาลัยฯได้น าข้อมูลจากการ
ประชุมและข้อมูลจากการส ารวจความต้องการ จัดท าแผน
โครงการบริการวิชาการพร้อมก าหนดตัวชี้วัดของโครงการ 
(RPC-3.1-1-03  แผนด าเนินโครงการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม ประจ าปี  2560 )  และเสนอขออนุมัติต่อ
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจากนั้นด าเนินการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมตามแผนด าเนินงานที่วางไว้  โดยได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแต่ละโครงการ  ตลอดจน
ท าการสรุปและการด าเนินตามแผนโดยแบ่งออกเป็น 
    บริการวิชาการโดยใช้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ 
จ านวน 2  โครงการ   
คือ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป Microsoft Office 2013 
2. โครงการอบรมการผลิตไปโอดีเซลจากน้ ามันพืชใช้แล้ว 
(RPC-3.1-1-03  สรุปด าเนินโครงการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม) 
         บริการวิชาการด้านการสร้างชุมชนยังยืน จ านวน 
1 โครงการ คือ โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน
โดยใช้ กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร(ผลิตภัณฑ์กล้วย
กรอบแก้ว) ชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ต.ท่าชะม่วง อ.รัตภูมิ 
จ.สงขลา โดยก าหนดเป็น 8 กิจกรรม แต่วิทยาลัยได้
ด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จจ านวน 4 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 

1. กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการสรุปผลการด าเนิน
โครงการและเผยแพร่บริการวิชาการสู่ชุมชุน (กล้วยกรอบ
แก้ว) 

2. กิจกรรมย่อยที่ 2 ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตลาดออนไลน์) 

3. กิจกรรมย่อยที่ 3 ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
4. กิจกรรมย่อยที่ 4 โครงการตรวจซ่อมเครื่องต้น

ก าลังในกระบวนการปลูกกล้วย 

RPC -3.1-1-04 บันทึก
ข้อความเรื่องรายงานการ
ประชุมเพ่ือจัดท าแผนการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผล
ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
          วิทยาลัยฯได้จัดท าโครงการบริการแก่สังคมตาม
แผน โดยได้จัดท าแผนการใช้ประโยชน์  
บริการวิชาการโดยใช้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ จ านวน 
3  โครงการ  RPC-3.1-2-01 แผนปฏิบัติงานด้านบริการ
วิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
คือ  
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Office 2013 มกีารจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาคือการจัดท าสื่อการสอน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ และวิชาโครงงาน
ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้านชุมชนโดยบุคคลกรทาง
การศึกษา สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft 
Office 2013 ในงาน 
2. โครงการอบรมการผลิตไปโอดีเซลจากน้ ามันพืชใช้แล้ว 
มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาคือ
การจัดท าสื่อการสอนรายวิชาเทคโนโลยีการผลิตปาล์ม
น้ ามัน ด้านชุมชนสามารถน าน้ ามันใช้แล้วไปใช้กับ
เครื่องจักรกลทางการเกษตรได้ 
บริการวิชาการด้านการสร้างชุมชนยังยืน  จ านวน 1 
โครงการ คือ โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชนโดย
ใช้ กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร(ผลิตภัณฑ์กล้วย
กรอบแก้ว) ชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ต.ท่าชะม่วง อ.รัตภูมิ 
จ.สงขลา โดยแบ่งเป็น 4 กิจกรรมย่อย  
กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการสรุปผลการด าเนินโครงการและ
เผยแพร่บริการวิชาการสู่ชุมชุน (กล้วยกรอบแก้ว)มีการ
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนคือการ
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินกิจกรรมการให้บริการแก่กลุ่ม
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร(ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบแก้ว) 
ชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ต.ท่าชะม่วง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  

RPC -3.1-2-01 แผนปฏิบัติ
งานด้านบริการวิชาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  
RPC -3.1-2-02 แผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ 
RPC -3.1-2-03 สรุปผลการ
ติดตามการประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ประจ าปี
งบประมาณ 2560  
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร(ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบ
แก้ว) ชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ต.ท่าชะม่วง อ.รัตภูมิ จ.
สงขลา  
กิ จกรรมย่ อยที่  2  ด้ านคอม พิว เตอร์  เทค โน โลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตลาดออนไลน์)มี
การจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนคือทาง
กลุ่มได้ท าการขายทางการตลาดออนไลน์และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และโฆษณาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  
กิจกรรมย่อยที่ 3 ด้านเทคโนโลยีการศึกษาการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนคือ สามารถ
พัฒนาสูตร(ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบแก้ว) ชุมชนบ้านหนอง
ไม้แก่นให้มีรสชาติที่คงที่และคงคุณภาพได้นาน 
กิจกรรมย่อยที่ 4 โครงการตรวจซ่อมเครื่องต้นก าลังใน
กระบวนการปลูกกล้วย การจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ต่อ
การพัฒนาชุมชนคือทางกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบแก้ว 
ชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ได้เครื่องดูดควันเพ่ือใช้ใน
กระบวนผลิตให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
RPC -3.1-2-02 แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ เพ่ือการประเมินผลส าเร็จของโครงการบริการ
วิชาการ มีการด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎเกณฑ์ 
และตามเวลาที่ก าหนดหรือไม่  ตลอดจนผู้เข้าร่วม
โครงการ นักศึกษา ชุมชนและสังคม มีการน าความรู้ที่
ได้รับจากการบริการวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร 
โดยมีการประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน หรือการ
ประเมินผลภายหลังการด าเนินงานและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการสร้างอาชีพและชุมชน เพ่ือที่จะได้น าผล
การบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และเกิด
การเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การบริการวิชาการ โดยทุกโครงการได้มีการบูรณาการการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน RPC -3.1-2-03 
สรุปผลการติดตามการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ 2560  
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

  
 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมี

โครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
       วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการในข้อ 1 
แบบให้เปล่า ทั้งหมด ได้แก่ 
    บริการวิชาการโดยใช้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ 
จ านวน 2  โครงการ   
คือ  
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Office 2013 
2. โครงการอบรมการผลิตไปโอดีเซลจากน้ ามันพืชใช้แล้ว 
        บริการวิชาการด้านการสร้างชุมชนยังยืน จ านวน 1 
โครงการ คือ โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชนโดย
ใช้ กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร(ผลิตภัณฑ์กล้วย
กรอบแก้ว) ชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ต.ท่าชะม่วง อ.รัตภูมิ 
จ.สงขลา โดยก าหนดเป็น 8 กิจกรรม แต่วิทยาลัยได้
ด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จจ านวน 4 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 

1. กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการสรุปผลการด าเนิน
โครงการและเผยแพร่บริการวิชาการสู่ชุมชุน 
(กล้วยกรอบแก้ว) 

2. กิจกรรมย่อยที่ 2 ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตลาดออนไลน์) 

3. กิจกรรมย่อยที่ 3 ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
       4. กิจกรรมย่อยที่ 4 โครงการตรวจซ่อมเครื่องต้น
ก าลังในกระบวนการปลูกกล้วย 

RPC -3.1-3-01 โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft 
Office 2013 
RPC -3.1-3-02 โครงการ
อบรมการผลิตไปโอดีเซลจาก
น้ ามันพืชใช้แล้ว 
RPC -3.1-3-03 กิจกรรมย่อย
ที่ 1 โครงการสรุปผลการด าเนิน
โครงการและเผยแพร่บริการ
วิชาการสู่ชุมชุน (กล้วยกรอบ
แก้ว) 
RPC -3.1-3-04 กิจกรรมย่อย
ที่  2  ด้ า น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตลาด
ออนไลน์) 
 
RPC -3.1-3-05  กิจกรรมย่อย
ที่ 3 ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
RPC -3.1-3-06  กิจกรรมย่อย
ที่ 4 โครงการตรวจซ่อมเครื่อง
ต้นก าลังในกระบวนการปลูก
กล้วย 

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
     เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ  คณะกรรมการ
ด าเนินงาน มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด มีการจัดท ารายงานสรุปโครงการ มีการวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดจนปัจจัยแห่งความส าเร็จในการ
ติดตามประเมินผลกระทบและประโยชน์ของโครงการ โดย

RPC -3.1-4-01 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 
RPC -3.1-4-02 แผนปฏิบัติ
งานด้านบริการวิชาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  
RPC -3.1-4-03 สรุปโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

วิทยาลัยฯ ได้มีการประเมินผลโครงการเพื่อทดสอบผลการ
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่วางไว้  และสรุปรายงานผล
การด าเนินงาน 
   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลความส าเร็จโดย
ใช้แบบประเมิน FM 05-05 ที่ ก าหนดในคู่มือการ
ปฏิบัติงาน Srivijaya PM 05“การบริการวิชาการแก่
สังคม” โดยได้มีการเชิญเจ้าของโครงการเข้ารับการ
ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย มี
รายละเอียดดังนี้  ซึ่งในงบประมาณ 2560    บริการ
วิชาการโดยใช้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ จ านวน 2  
โครงการ  
 บริการวิชาการ จ านวน 1 โครงการ 4 กิจกรรมย่อย และ
ได้น าเข้าการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยรัตภูมิ 
ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ในระเบียบ
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 5.3.4 การพิจารณาผล
การด าเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีมติท่ีประชุมว่า ดังนี้  
        1. บริการวิชาการโดยใช้ความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ให้จัดบริการวิชาการแบบให้เกิดรายได้โดยให้
วิชาการท าแผนการบริการตามความต้องการของชุมชนทั้ง
ปี  
        2. บริการวิชาการด้านการสร้างชุมชนยังยืน กลุ่ม
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร(ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบแก้ว) 
ชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ต.ท่าชะม่วง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
โดยให้ปีงบประมาณ 2562 มุ่งเน้นไปสู่การจ าหน่าย
พร้อมมาตรฐานสินค้า OTOP ชวนชิม โดยให้ฝ่ายวิชาการ
ด าเนินการปรับโครงการตามมติท่ีประชุม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ได้ด าเนินเสร็จสิ้น  
RPC -3.1-4-03 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย ครั้งที่ ๑/61  
วันที่ 14 มิถุนายน  2561 

 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
          เมื่อโครงการบริการครบระยะเวลาด าเนินการ 
งานบริการวิชาการได้สรุปผลการประเมินความส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดของแผนและโครงการบริการวิชาการ ให้ที่ประชุม

RPC -3.1-5-01 สรุปโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม ปี
การศึกษา 2560 ได้ด าเนิน
เสร็จสิ้น  
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ รับทราบและพิจารณา 
ซึ่งสรุปผลการด าเนินงาน คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ 
รับทราบผลประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและ
โครงการบริการวิชาการ และพิจารณาเสนอแนะให้
ปรับปรุงระบบและกลไกในการด าเนินงานให้แยกออกมา
เป็นแต่ละกระบวนการอย่างชัดเจน เช่น ระบบการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานบริการวิชาการ เพื่อให้การ
ด าเนินงานและการติดตามมีประสิทธิภาพ และประสบ
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนการด าเนินงานและโครงการ
บริการวิชาการต่อไป (RPC -3.1-5-01 สรุปโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2560 ได้ด าเนิน
เสร็จสิ้น ) 
 วิทยาลัยฯได้เข้าร่วมการประชุมของ กลุ่มแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร(ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบแก้ว) ชุมชน
บ้านหนองไม้แก่น ต.ท่าชะม่วง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพ่ือ
รายงานสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาโดยมีข้อเสนอแนะ
ทางกลุ่มแปรรูปและ ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดน าข้อมูล มา
เขียนแผนโครงการบริหารวิชาการประจ าปี 2561 ภายใต้
โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรสร้างชุมชน(กล้วยกรอบแก้ว) 
(RPC -3.1-5-03 รูปการประชุมกับชุมชน) 
 (RPC -3.1-5-02 แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 

RPC -3.1-5-02 แผนปฏิบัติ
งานด้านบริการวิชาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
RPC -3.1-5-03 รูปการ
ประชุมกับชุมชน 
 

 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
สถาบันวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม 
ในระดับสถาบัน 
    วิทยาลัยฯได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยบริการวิชาการแก่
สังคม ในการจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วม โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต้นแบบ ของจังหวัดสงขลา ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2560 (RPC -3.1-6-01 หนังสือเชิญประชุม) และทางที่
ประชุมได้ให้วิทยาลัยฯ จัดโครงการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง โรงเรียน
ท่าหิน (RPC -3.1-6-02 สรปุผลโครงการพัฒนาคุณภาพ

RPC -3.1-6-01 หนังสือเชิญ
ประชุม 
RPC -3.1-6-02 สรุปผล
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดย
ใช้ระบบพี่เลี้ยง โรงเรียนท่าหิน 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง โรงเรียน
ท่าหิน) 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
 6 ข้อ  6 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

-63- 
 

องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2560  (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางธมลชนก  คงขวัญ) 

  2. นายหรอเฉด  เส่หล๊ะ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  
          สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
เกณฑ์กำรประเมิน: 7 ข้อ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน: 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
     วิทยาลัยฯ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการท าน า
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี
การศึกษา 2560 โดยก าหนดให้คณะครู – อาจารย์
ทุกคน มีส่วนร่วมเป็นผู้รับผิดชอบงานอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การ
บริหารงาน เป็นไปเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตาม
ค าสั่งวิทยาลัยรัตภูมิ ที่ 73/2559 

RPC-4.1-1-01 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา
2560 

 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

RPC-4.1-2-01 แผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 
วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา ประกอบด้วย 14 
กิจกรรม คือ 
1) กิจกรรมส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม ได้แก่ 
    1.1 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
    1.2 โครงการเข้าพรรษาพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1.3 โครงการวันไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ 
    1.4 โครงการวันรักกันม่ัน 
    1.5 โครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
    1.6 โครงการปันรักให้น้อง 
    1.7 โครงการประกวดดาว-เดือน 
    1.8 โครงการอบรมปฏิบัติธรรมส าหรับนักศึกษา
วิทยาลัยรัตภูมิ 
    1.9 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม 
    10.โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 
2) กิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
    2.1 โครงการสร้างจิตส านึกมหาวิทยาลัยสีเขียว 
    2.2 วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
    2.3 รักษ์ป่าสนองแนวพระราชด าริพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
    2.4 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
       วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัด มาตรการ/ค่า
เป้าหมาย ของโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       
บรรลุเป้าหมาย อย่างน้อยร้อยละ 80 ของโครงการ   

RPC-4.1-2-02 แผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 
RPC-4.1-2-03 แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยรัตภมูิ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
RPC-4.1-2-04  สรุปกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม 

 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

RPC-4.1-3-01 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการท านุบ ารุง
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

        วิทยาลัยฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท านุ
ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือด าเนินการก ากับติดตามผล
การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้
เป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ 
เสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบและน าไป
พัฒนาปรับปรุงในรอบต่อไป 

ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 
2560 
RPC-4.1-3-02 สรุปการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการประจ าปีการศึกษา 2560 
RPC-4.1-3-03 รายงานการประชุม
คระกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2561 

 4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
     วิทยาลัยฯ ได้มีการประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยการติดตามรายงาน
ผลการด าเนินโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งก าหนด  โครงการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบรรลุเป้าหมายความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของแต่ละโครงการ ผลการด าเนิน ทั้งหมด 14 
โครงการ บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 
ดังนี้ 
    1. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 231 คน ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม    92.00 
    2. โครงการเข้าพรรษาพัฒนาคุณภาพชีวิต มี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 120 คน ร้อยละความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรม    92.20 
    3. โครงการวันไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ มี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 358 คน ร้อยละความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรม    80.56 
    4. โครงการวันรักกันม่ัน มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 262 คน ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม    93.80 

RPC-4.1-4-01 สรุปผลการจัด
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 
2560  
RPC-4.1-4-02 สรุปการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  ประจ าปี
การศึกษา 2560 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

    5 โครงการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทย       
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 335 คนร้อยละความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรม    81.60  
    6. โครงการปันรักให้น้อง มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 152 คน ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม    82.21 
    7. โครงการประกวดดาว-เดือน มีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 348 คน ร้อยละความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม    81.02 
    8. โครงการอบรมปฏิบัติธรรมส าหรับนักศึกษา
วิทยาลัยรัตภูมิ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 36 คน 
ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม    94.60 
    9.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักศาสนาอิสลามมีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 63 คน ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรม    85.73  
    10. โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ มีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 116 คน ร้อยละความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม    88.66 
    11. โครงการสร้างจิตส านึกมหาวิทยาลัยสีเขียวมี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 113 คน ร้อยละความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรม    84.70  
    12. วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 293 คน ร้อยละความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม    80.50 
    13. รักษ์ป่าสนองแนวพระราชด าริพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 293
คน 
ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม    80.78  
    14. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 
226 คน 
ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม    80.78 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     จากการประเมินผลแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ทางวิทยาลัย ฯ ได้มี
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาในเรื่องของกิจกรรมเยอะ
เกินไปอาจท าให้มีผลกระทบกับการเรียนการสอน 
โดยสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ได้น าปัญหาและอุปสรรค
ที่พบเข้าร่วมประชุมเพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
และจัดท าร่างแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ใน
ประจ าปีการศึกษา 2560  โดยด าเนินการปรับปรุง 
ในเรื่องของการปรับลด 
กิจกรรมและยุบรวมกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนของนักศึกษาในวิทยาลัย ฯ 

RPC-4.1-5-01 แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปีการศึกษา 
2559 
RPC-4.1-5-02 แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปีการศึกษา 
2560 

 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
     วิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ 
กิจกรรมบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย เว็บเพจ
ของวิทยาลัยและเล่มจุลสารของมหาวิทยาลัย 

RPC-4.1-6-01   print out    - 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- หน้าเฟสบุค มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัต
ภูม ิ
- เล่มจุลสาร มทร.ศรีวิชัย 

 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
     คณะไม่ได้ด าเนินงานตามเกณฑ์ 

 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
7 ข้อ 6 ข้อ 5  คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 : กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจและกลุ่มสถำบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2560 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1.รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ 

    -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะวิทย์ ทองวิเชียร (ข้อ 1,2,6) 
    -นายศุภกร  แก้วละเอียด ( ข้อ 3,4,5) 
    -นางสุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง (ข้อ 7) 
  2. นางสาวพณิตา  คชกูล  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      นางสาวแสงเทียน  จันทร์แสงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      นางสาวเจนจิรา  มีบุญ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      นางสิรินารถ  ชูพันธ ์    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      นางราตรี  สุยบางด า     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 ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ 
สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตาม

RPC  5.1-1-(1) ภาพถ่ายป้าย
เผยแพร่ ปณิธานของวิทยาลัย 
RPC 5.1-1-(2) แผนกลยุทธ์ 
มทร. ศรีวิชัยปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2562  
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหาร
ระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
         วิทยาลัยรัตภูมิได้ด าเนินการ 
1.ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 1  วันที่ 29  
มีนาคม 2560 เพ่ือทบทวนปรัชญา ปณิธาน เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ของวิทยาลัย  ร่วมกับบุคลากรภายในวิทยาลัย 
ให้สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย เช่น ในแนวทางการพัฒนาเยาวชน 
นักศึกษาและบัณฑิตในอนาคต ส่งเสริมกิจกรรมเสริมนอก
หลักสูตร เพ่ิมพ้ืนที่การเรียนรู้ของเยาวชนและนักศึกษาใน
รูปแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม  มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์
พัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้าน
วิชาการและทักษะวิชาชีพพร้อมเข้าสู่งาน วิทยาลัยจัดให้มี
โครงการที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์และทักษะฝีมือตามสาย
วิชาชีพ สอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัย “สามัคคี มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี”  อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย “บัณฑิตนักปฎิบัติ”  จากนั้นจึงท าการ
เผยแพร่ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ ให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ 
รับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงทั้งท าป้ายติดประกาศให้
นักศึกษาและบุคลากรรับทราบ 
2. ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ โดยคณะกรรมการบริหาร
วิ ทย าลั ย  มี ก า รประชุ ม  น าผลการด า เนิ น ง านของ
ปีงบประมาณ 2560 และข้อเสนอแนะของรายงานการ
ประเมินตนเอง ปี 2559  ข้อคิดเห็นจากโครงการต่าง ๆ ที่
ได้ด าเนินการปีงบประมาณ 2560 มาปรับแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี  2561 และประกอบค าเสนอของบประมาณ
แผ่นดินปี พ.ศ. 2562 
 - วิ เคราะห์ SWOT ที่น ามาสู่การก าหนดกลยุทธ์ ที่
สอดคล้องกับ  อัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ และจุดเน้น จุดเด่นของวิทยาลัย โดยเน้นให้

RPC 5.1-1-(3) แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
RPC- 5.1-1-(4) เอกสารการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
RPC 5.1-1-(5) เอกสารการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

นักศึกษาและบัณฑิต คิดเป็น ท าเป็นและใช้เป็น มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบ 
 - ก าหนดกิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณที่จะ
ด าเนินการในแต่ละกลยุทธ์และมาตรการ พร้อมจัดท าตัวบ่งชี้ 
พร้อมทั้งเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ซึ่งการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2560 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
การศึกษาบนพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่ง
สร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรมสู่ระดับสากล 
 - ในการจัดท าข้อเสนอโครงการประจ าปีงบประมาณ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย และนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ทางวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้ทุกหลักสูตร
วิชาน าเสนอโครงการ  มีส่วนร่วมในการประชาพิจารณ์ 
เสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ และเขียนข้อเสนอแนะความคิดเห็น ส่งที่งานแผน  
    3. งานแผน สรุปข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ 
น าเสนอเข้าที่ประชุม คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ ผล
การด าเนินงานปีงบประมาณ 2559  และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2560 เพ่ือหาข้อสรุป จากนั้นท าการปรับแก้
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และน าเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ 
       ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมี
การประชุมกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์  
- ทบทวนกลยุทธ์ มาตรการ/กลวิธี/กิจกรรม/โครงการ กล
ยุทธ์ทางการเงิน ตลอดจนตัวชี้วัด การด าเนินงานประจ าปี   
ครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม จากนั้นเสนอแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต่อกรรมการบริหาร
คณะฯ และมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 จัดท าแผนทางการเงิน โดยประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนกลยุ ทธ์  เ พ่ื อจั ดท าค าของบประมาณรายจ่ า ย
งบประมาณแผ่นดิน และค าของบประมาณรายจ่ายเงิน
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รายได้ประจ าปี  เสนอต่อกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และ
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
      มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560  ครบ 4 พันธกิจ โดยการ
จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผน 
ของแต่ละพันธกิจ เสนอต่อผู้บริหารและกรรมการวิทยาลัย 
ปีละ 2 ครั้ง 
           มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์โดยการวิเคราะห์ SWOT 
และด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560  ครบ 4 พันธกิจ โดยการ
จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผน 
ของแต่ละพันธกิจ เสนอต่อผู้บริหารและกรรมการประจ า
วิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง 

 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 
          วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ตามองค์ประกอบการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนเพ่ือ
การบริหารหลักสูตรการจัดการศึกษาของวิทยาลัย โดย
ประสานกับหน่วยเบิกจ่ายในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย 
เกี่ยวกับความคุ้มค่าในการลงทุนและทางวิทยาลัยได้น า
ข้อมูลของกองคลังมาวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร/
สาขา/คน/ปี เทียบกับคณะอ่ืนที่หลักสูตรใกล้เคียงกัน จาก
การวิเคราะห์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเทียบ
กับสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  (ไสใหญ่)  จ านวนนักศึกษาของวิทยาลัยเท่ากับ 
100 คน คิดค่า FTES ได้เท่ากับ 62.17  ต้นทุนของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ไสใหญ่) จ านวนนักศึกษา
เท่ากับ 78 คน คิดค่า FTES ได้เท่ากับ 58.08 เมื่อเทียบ
กับจ านวนนักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ มีค่าต้นทุนที่ สูงกว่า 

 
 
 
 
 
 
RPC -5.1-2-01 เอกสาร
วิเคราะห์ทางการเงิน.ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
RPC -5.1-2-02 เอกสาร 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
RPC- 5.1-2-03 เอกสาร 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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แสดงว่าวิทยาลัยรัตภูมิมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนต่ ากว่า  
และการวิเคราะห์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เทียบกับ
วิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ไสใหญ่)  ต้นทุนต่อหลักสูตรสาขา/คน/ปี  
จ านวนนักศึกษาของวิทยาลัย เท่ากับ 90 คน คิดค่าFTESได้
เท่ากับ 66.22  ต้นทุนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ไสใหญ่) จ านวนนักศึกษาเท่ากับ 92 คน คิดค่า FTES ได้
เท่ากับ 73.3  เมื่อเทียบกับ จ านวนนักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ 
มีค่าต้นทุนที่ต่ ากว่า  แสดงว่าวิทยาลัยมีความคุ้มค่าต่อการ
ลงทุนมากกว่า  
     จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเมื่อเทียบกับคณะ
อ่ืน ๆ ในระดับเดียวกันพบว่าวิทยาลัยมีความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตรในหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรมีความคุ้มค่าที่น้อย
กว่า แต่อย่างไรก็ตามมีหลายปัจจัยที่ท าให้ต้นทุนของ
วิทยาลัยที่สูงกว่าคณะอ่ืนอันเนื่องมาจากวิทยาลัยรัตภูมิ
ก าลังพัฒนาและมีค่าใช้จ่ายในวัสดุการเรียนการสอนและ
ครุภัณฑ์ที่ เ พ่ิมขึ้น จากจ านวนนักศึกษาที่น้อยแต่ก็ยังมี
นักศึกษาไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละหลักสูตร โอกาส
ในการแข่งขันก็ยังเห็นโอกาสอันเนื่องมาจากเป็นสาขาเดียว
ที่เปิดสอนในภาคใต้และเนื่องมาจากตลาดแรงงานยัง
ต้องการนักศึกษาที่เรียนสายวิชาชีพมากขึ้น ดังนั้นเมื่อ
นักศึกษาที่เรียนจบแล้วจึงมีงานท า 
       ทั้งนี้วิทยาลัยฯได้ด าเนินการจัดสรรเงินงบประมาณ
แผ่นดินและงบเงินรายได้ของวิทยาลัยเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้วยวิชาการและทักษะแก่นักศึกษา
อย่างครบถ้วน โดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีของวิทยาลัยและค่าเป้าหมายการ
ด าเนินงานตามแผนเป็นปัจจัยการบริหารจัดการงบประมาณ 
ภายใต้การพิจารณาจัดสรรและบริหารการเงินของคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการแจ้ง
รายละเอียดการจัดสรรหมวดเงินและยอดเงินตามหมวดให้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RPC- 5.1 -2-04 ผลการเบิกจ่าย
ไตรมาส 3 - 4 ปีงบประมาณ 
2560 
RPC -5.1-2-05 ผลการเบิกจ่าย
ไตรมาส 1ปีงบประมาณ 2561 
RPC -5.1-2-06 เล่มแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี 2560 
RPC -5.1-2-07 เล่มแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี 256 
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ทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนการด าเนินงาน
ของงานงบประมาณและการเงิน 

 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สมารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
          วิทยาลัยฯมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของวิทยาลัย  ซึ่งได้มีการจัดท าแผนความเสี่ยงเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร  เพ่ือพิจารณาสรุปว่าหาปัจจัย
ความเสี่ยงของวิทยาลัย  โดยในการบริหารปัจจัย  และ
ควบคุมกระบวนการด าเนินงานต่างๆ  เพ่ือลดสาเหตุของแต่
ละโอกาสที่ท าให้วิทยาลัยฯ  เกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้  ควบคุมได้  และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  โดย
ค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์   
          คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยมีการ
ประชุมร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์และระบุประเด็นความเสี่ยง  
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้าง
ความเสียหายหรือความผิดพลาด  หรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
เป้าหมาย  ในการบริหารการจัดการ  โดยครอบคลุมใน ด้าน
การเงินและงบประมาณ  ด้านกลยุทธ์  ด้านนโยบาย  ซึ่งเป็น
ปัจจัยภายในและเหตุการณ์ภายนอก 
           คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงได้สรุปการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงทุกด้าน ประเมินโอกาส ผลกระทบและ
จัดล าดับความเสี่ยงเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป  
ซึ่งในการประเมินความเสี่ยงจากความถี่ของความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคตนั้น  
มีการคาดการณ์จากข้อมูลเดิม รวมถึงสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยง  ในปัจจุบันโดยพิจารณา
จากมิติของโอกาส  และผลกระทบจากสูงสุดไปยังต่ าสุด โดย
คณะกรรมการได้มีการก าหนดหัวข้อความเสี่ยง  ในปี 2560  
โดยจัดความเสี่ยง  แยกเป็นประเด็นความเสี่ยงจากภายนอก  
และความเสี่ยงจากภายใน 

RPC -5.1-3-01 ค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
RPC-5.1-3-02 ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ครั้ งที่  1/2560 ลงวันที่  29 
สิงหาคม 2560 
RPC-5.1-3-03 ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่  
3/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 
2560 
RPC -5.1-3-04 แผนบริหารความ
เสี่ยง 
RPC -5.1-3-05 แบบติดตามการ
บริหารความเสี่ยง 
RPC-5.1-3-06 ส รุ ป ผ ล ก า ร
บริหารความเสี่ยง 
RPC 5.1-3-07 รายงานการ
ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ครั้งที่ 2/2560 
RPC-5.1-3-08 ภาพถ่ายการให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

          ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีมติในที่
ประชุม เลือกหัวข้อความเสี่ยงในปี  2560  และด าเนินการ
จัดการความเสี่ยงไว้ดังนี้ 
ความเสี่ยงจากภายนอก 

1. จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ 
        วิทยาลัยได้ด าเนินแผนการการจัดการความเสี่ยง โดย
การเร่งการประชาสัมพันธ์ ด้วยสื่อต่างๆ เช่น เพจวิทยาลัย
ต่างๆ มีการแนะแนวการศึกษาต่อกับโรงเรียนในบริเวณ
ใกล้เคียงและพ้ืนที่ห่างออกไป โดยส่งทั้งรุ่นพ่ีและอาจารย์ไป
แนะแนวโรงเรียนต่างๆ รวมถึงสถานประกอบการต่างๆ 
เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้มีจ านวนมากขึ้น  แต่ในการ
จัดการความเสี่ยง ด้านจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน
รับนี้ ผลคือนักศึกษายังมีจ านวนน้อย ซึ่งความเสี่ยงข้อนี้จะ
น าไปด าเนินการจัดการความเสี่ยงในปี 2561  อีกครั้ง 

2. ภาพลักษณ์ของวิทยาลัย 
       ทางด้านภาพลักษณ์  วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการ
คว าม เสี่ ย ง โ ดยการ  มี ก า ร พัฒนาภ าพลั กษณ์ จ า ก
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจและบอกต่อ  ซึ่งในปี 
2561 วิทยาลัยจะท าการเพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์ให้มีความ
เข้มแข็งมากขึ้นต่อไป 

3. นักศึกษา  กองทุนกู้ยืม  รายเก่า 
      วิทยาลัยรัตภูมิได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยงโดยการ
ให้ความรู้ และอบรมอธิบายตั้งแต่เข้าเริ่มต้น ทั้งผู้กู้รายเก่า 
รายใหม่  รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องเอกสารต่างๆ
ที่ต้องเซ็นได้ท าการแนะน าได้เพ่ือให้ผู้กู้รายเก่าและรายใหม่
มีความเข้าใจ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการยื่นเอกสารที่
ถูกต้อง 

ความเสี่ยงจากภายใน 
1. การบริหารหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนระบบการ

ท างาน 
        ในการบริหารหลักสูตรที่ยังมีไม่เป็นไปตามแผน เป็น
เรื่องของการพัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
หลักสูตรซึ่งยังต้องใช้เวลาในการพัฒนา  ทางวิทยาลัยได้มี
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

การแนะน ากระตุ้นให้อาจารย์ให้ไปท างานวิจัยให้ตรงกับวุฒิ
การศึกษา  ท าแผนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ตรง
กับหลักสูตร 

2. การบริหารจัดการโครงการประจ าปี 
          ทางวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการความเสี่ยงโดย
การจัดท าหนั งสือแจ้ งฝ่ าย และ เจ้ าของโครงการที่
รับผิดชอบโครงการประจ าปี เพ่ือกระตุ้น ให้เ พ่ือปรับ
แผนการด าเนินโครงการให้รวดเร็ว  ทันเวลา   มีงาน
นโยบายและแผนเป็นผู้ติดตามการด าเนินโครงการ หากยัง
ไม่ด าเนินโครงการตามแผนจะมีการรายงานผลไปยังรอง
ฝ่ายบริหารและวางแผนเพ่ือด าเนินการติดตามต่อไป หาก
ยั ง ไม่ ด า เนิ นการต่ อ  จะด า เนิ นการรายงานผลต่ อ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพ่ือจัดการและหาข้อก าหนดในการ
ติดตามให้มีการจัดท าโครงการให้เป็นไปตามแผนและ
บรรลุผล 

         ซึ่งได้น าหัวข้อดังกล่าวเข้าประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยรัตภูมิ  ซึ่งได้มีมติที่ประชุมให้ด าเนินการ
จัดการความเสี่ยงดังกล่าวทั้งจากภายนอกและจากภายใน 
เพ่ือให้บรรลุผลการด าเนินงาน ลดความเสี่ยง และผลกระทบ
จากสูงสุดไปยังต่ าสุด ในการจัดการความเสี่ยงเพ่ือวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น  ในการด าเนินงานต้อง
ประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆที่หลากหลาย เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างชัดเจน ตรงประเด็นความเสี่ยง ลดทรัพยากร 
ลดเวลา  เ พ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งในการจัดการความเสี่ยงนี้ยังมีประเด็นที่จะต้อง
ด าเนินการต่อเนื่อง  เพ่ือให้ลดความเสี่ยง ผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นซึ่งในบางประเด็นอาจจะต้องใช้เวลาในการ
จัดการ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างแท้จริง  โดยน า
ประเด็นที่ยังคงเหลือความเสี่ยงน ามาจัดการในปี  2561  
ต่อไป 

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 
ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 
RPC-5.1-4-01 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

        วิทยาลัยฯได้บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 
        1 .หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการ  วิทยาลัยรัตภูมิสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามเป้าประสงค์ที่วาง
ไว้  คือ เริ่มจากทางวิทยาลัยมีการจัดท าแผนปฏิบัติ  ราชการ
ประจ าปี (อ้ำงอิง แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี)และ
มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาลัยน าไปปฏิบัติงาน
ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้จากนั้นทางวิทยาลัยจะติดตามผลการ
ปฏิบัติงานโดยน าผลการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการน าเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ า
ของวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (อ้ำงอิง รำยกำรกำรประชุม
ค ณ ะ ก ร ร มก ำ ร บ ริ ห ำ ร แล ะ ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร ป ร ะชุ ม
คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยรัตภูมิ) 
 2. หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) วิทยาลัยได้
ก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผนการบริหารราชการได้อย่ างครบถ้ วน คือ  ท่ าน
ผู้อ านวยการได้ก ากับดูแลและติดตามงบประมาณต่าง ๆ ให้
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โดยให้องค์กรสามารถ
ใช้ทรัพยากรทางด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัย ซึ่งได้ให้บุคลากรทั้งด้านสาย
วิชาการและสายสนับสนุนได้มีการไปอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง
ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ (อ้ำงอิง 
รำยกำรกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและรำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยรัตภูมิ) 
          3 .  หลั กก ำ รตอบสนอง  (Responsiveness)   
วิทยาลัยรัตภูมิได้จัดวางระบบการติดต่อสื่อสารระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษาโดยก าหนดโครงการอาจารย์พบ
นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์ได้มีความใกล้ชิดกัน 
เรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งได้ก าหนดแผนการพบนักศึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชุด (อ้ำงอิงตำรำงกำรจัดกิจกรรม

ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
RPC-5.1-4-02 
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง
หลักเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 
RPC- 5.1-4-03 
เอกสารระยะเวลาการจัดส่งมคอ. 
RPC-5.1-4-04 
เอกสารระยะเวลาการจัดส่งมคอ. 
RPC-5.1-4-05 
ตารางการจัดกิจกรรมพบอาจารย์
ที่ปรึกษา) 
RPC-5.1-4-06 
ค าสั่งแต่งตั้งระดับต่าง ๆ 
RPC- 5.1-4-07 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยรัตภูมิ  
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยรัตภูมิ  
RPC-5.1-4-08 
Line กลุ่ม 
RPC-5.1-4-09 
Facebook ของอาจารย์ผู้สอน 
RPC-5.1-4-10 
ค าสั่งแต่งตั้งรักษาการรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย 
และค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสาขาและ
หัวหน้าหลักสูตร) 
RPC-5.1-4-11 
ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหาร 
RPC-5.1-4-12 

http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTUyNzQw
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTUyMzk5
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTUyMzk5
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTUyNzQw
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTUyNzQw
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTUyNzQx
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTUyNzQ1
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTUyNzQ1
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTUyNzQ2
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTUyNzQ2
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

พบอำจำรย์ที่ปรึกษำ) และสามารถขอค าปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ 
         4.หลักกำรรับผิดชอบ (Accountability)  วิทยาลัย
รัตภูมิ มอบหมายความรับผิดชอบแก่บุคลากรในการผลักดัน
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ และได้
แต่ งตั้ ง รองผู้ อ านวยการฝ่ ายวิ ชาการและวิ จั ย  และ
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวางแผน รองผู้อ านวยการฝ่าย
พัฒนานักศึกษา หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร รับผิดชอบ
ในส่วนงานด้านการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้า
ส านักงานผู้อ านวยการวิทยารัตภูมิ ซึ่งจะมีหัวหน้าหน้างาน
ในก ากับการดูแล ซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบด้านบริหารจัดการ
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ  และ
มอบหมายภาระงานให้กับบุคลากรสายสนับสนุน โดย
บุคลากรทุกท่านด าเนินงานตามเป้าหมายของวิทยาลัยที่ได้
วางไว้ ผลักดันการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ (อ้างอิง 
ค าสั่งแต่งตั้งระดับต่าง ๆ)  
       5. หลักควำมโปร่งใส (Transparency)  นโยบาย
การบริหารงานของคณะในปีงบประมาณ 2560  ก าหนดให้
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรัตภูมิ เพ่ือ
รับทราบผลการด าเนินงานของวิทยาลัยในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
และก าหนดให้ฝ่ายงานต่างๆ เสนอวาระเพ่ือเข้าประชุมของ
วิทยาลัยรัตภูมิ ได้รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะแก่ผู้บริหารได้ทราบ และจะ
ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยรัตภูมิ
ต่อไป (อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยรัตภูมิ)  

วิทยาลัยได้จัดท าช่องทางการสื่อสารระหว่าง
บุคลากรของของวิทยาลัยผ่านทาง Line โดยตั้งกลุ่มปิดเพ่ือ
ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคลากรผ่านทางกลุ่ม ชื่อ “วิทยา
ลัรัตภูมิ” (อ้างอิง Line กลุ่ม) ส าหรับกลุ่มที่ใช้กับนักศึกษา 
จะเป็นกลุ่ม Facebook ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับกลุ่ม
นักศึกษาในแต่ละรายวิชา ทุกระดับชั้นของหลักสูตรที่ เปิด
สอน (อ้างอิง Facebook ของอาจารย์ผู้สอน) 

ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC-5.1-4-13 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 
1/60 วันที่ 21 ธันวาคม  2560 
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           6.  หลักกำรมีส่วนร่วม( Participation)  ทาง
วิทยาลัยได้น าแผนการปฏิบัติงาน แผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย 
และทุกครั้งจะมีข้อเสนอแนะจากบุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือน ามาสู่การแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไป  
          7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization)  
วิทยาลัยรัตภูมิได้แต่งตั้งรักษาการรองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการและวิจัย เพ่ือจะได้บริหารจัดการงานด้านวิชาการ
และวิจัยและมีการมอบหมายงานให้กับหัวหน้าสาขาและ
หัวหน้าหลักสูตรทุกระดับ ได้มีการก ากับติดตาม ดูแล การ
บริหารจัดการงานด้านการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ
อย่างใกล้ชิด (อ้างอิง ค าสั่งแต่งตั้งรักษาการรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย และค ำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ำสำขำและ
หัวหน้ำหลักสูตร)  
    นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของวิทยาลัย ให้ท าหน้าที่ในการให้การ
บริการวิชาการ แก่นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป ที่เข้ามา
ขอใช้บริการด้านการบริการวิชาการทุกรูปแบบ อาทิ การจัด
ฝึกอบรม การบริการให้ความรู้เรื่องในด้านต่าง ๆ เป็นต้น  
ทั้งนี้เพ่ือที่จะให้มีการกระจายการให้บริการทางวิชาการ ได้
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว 
นั้นเอง (อ้างอิง ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร) 
 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  วิทยาลัย ได้
ปฏิบัติงานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน อาทิ ข้อบังคับว่าด้วยการบริหาร
จัดการหน่วยงานภายใน  พ.ศ. 2551  ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เป็นต้น 
 9. หลักควำมเสมอภำค (Equity) ทางวิทยาลัยได้
จัดสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานให้แก่นักศึกษาและบุคลากรให้ได้รับ
การบริการอย่างเท่าเทียม เช่น ทางวิทยาลัยได้เสนอแผนเผื่อ
ของบประมาณในส่วนของกิจกรรมทางด้านศาสนาโดยได้มี
การส่งเสริมกิจกรรมทั้งของไทยพุทธและมุสลิม อาทิเช่น ใน
ส่วนของไทยพุทธ เช่น กิจกรรมเข้าพรรษา  พัฒนาวัด ใน
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ส่วนของมุสลิม เช่น กิจกรรมละศีลอด พัฒนามัสยิด 
วิทยาลัยได้จัดห้องพยาบาล  ห้องสมุด และห้องละหมาด 
สนามกีฬาในการออกก าลังกาย โรงอาหาร และจัดให้มี
ผู้ประกอบการด้านอาหารขายอาหารทั้งที่เป็นไทยพุทธและ
มุสลิมเผื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกทานได้ และในส่วนของ 
ในส่วนของการแต่งกายทางวิทยาลัยเอื้อต่อการแต่งกายของ
นักศึกษามุสลิมให้แต่งตามหลักศาสนาอิสลาม                
      10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented )
ทางวิทยาลัยได้ใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากบุคลากร
อยู่ เสมอ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์  ไม่ว่าจะเป็นด้าน
บรรยากาศ ก็ได้มีการพัฒนาสระน้ าทางด้านหน้าของ
มหาวิทยาลัย การปรับปรุงศาลที่เป็นสิ่งเคารพศักการะของ
ชาววิทยาลัยรัตภูมิ และการจัดหาเก้าอ้ีเพ่ือเพ่ือให้บริการ
นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นบริเวณอาคารประชีพ ชูพันธ์ และ
อาคารมงคลศรีวิชัย เ พ่ือให้ เพียงพอต่อความต้องการ
นักศึกษา 

 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะ
ของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็น
ความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
        วิทยาลัยฯได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้าง
องค์กรให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงได้ก าหนดให้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ประจ าวิทยาลัยรัต
ภูมิ (อ้างอิง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ) 
เพ่ือให้เป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการการจัดการความรู้ใน
ภาพรวมของคณะ  มีการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ เ พ่ือก าหนดทิศทางและก ากับติดตามผล การ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานอ่ืน ๆ ของ
วิทยาลัย  (อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมจัดการ
ความรู้/แผนจัดการความรู้)  

 
 
 
 
 
RPC-5.1-5-01  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการด้านการ
จัดการความรู้ 
RPC-5.1-5-02    รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ด้านการจัดการความรู้ 
 แผนการจัดการความรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2559 ของวิทยาลัยรัต
ภูม ิ 
RPC-5.1-5-02  แบบสรุปองค์
ความรู้ 
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 ในปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการจัดการความรู้ในปี
ที่ผ่านมาและก าหนดประเด็นในการจัดการความรู้ของ
วิทยาลัย โดยครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่  
1. ด้านการผลิตบัณฑิต   
2. ด้านการวิจัย   
3. ด้านการบริหารจัดการ  
          ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการได้พิจารณา
และมีมติให้  ก าหนดประเด็นในการจัดการความรู้และ
ก าหนดแผนในการด าเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้   
           1.  ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต  ประเด็นความรู้ คือ 
เทคนิคการสอนนอกห้องเรียน 
           2.  ด้ำนกำรวิจัย  ประเด็นความรู้ คือ การเขียน
แผนบูรณาการ 
           3.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ประเด็นความรู้คือ 
การบริหารงานสารบรรณ 
         การด าเนินการในแต่ละด้าน ได้ด าเนินการโดยการ
ก าหนดกลุ้มเป้าหมายในการจัดการความรู้ และได้สกัด
ความรู้จากตัวบุคคลโดยรวบรวมความรู้จากอาจารย์ภายใน
วิทยาลัย และสายสนับสนุน ที่มีประสบการณ์ในการท างาน 
เมื่อได้องค์ความรู้ที่จ าเป็นแล้ว วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อที่ก าหนด และจัดกิจกรรมค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละประเด็น และคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ได้ด าเนินการ สรุปองค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ใน
เว็บไซต์เป็นองค์ความรู้ของวิทยาลัย 

RPC- 5.1-5-02 หน้าเว็บไซต์
เผยแพร่คลังความรู้ 
RPC-5.1-5-02 ภาพกิจกรรม KM 
RPC-5.1-5-02  ตัวอย่างการน า
ความรู้มาปรับใช้ 
 

 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
      วิทยาลัยได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามสาย

 
 
RPC 5.1-6-(๑)รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
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งานและทักษะวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยได้จัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาตนเองให้กับบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา คนละ 7,000 
บาทต่อปี  ในรอบปีที่ผ่านมาบุคลากรสายวิชาการได้เพ่ิม
ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ิมข้ึน มีบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 75.86  สายสนับสนุน คิดเป็น
ร้อยละ 73.33   
วิทยาลัยได้ด าเนิน การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน โดยได้รายงานผลบุคลากรที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม
และพัฒนาตนเองให้กับผู้บริหารรับทราบ และผู้บริหารได้
มอบหมายให้หัวหน้าสาขาและหัวหน้างานก ากับให้บุคลากร
ทุกคนเข้าร่วมพัฒนาตนเองให้ครบทุกคน และวิทยาลัยได้ 
และยังได้รายงานการด าเนินงานตาม ตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านแผน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกมหาวิทยาลัยปีละ 2 
ครั้ง   

ประจ าปี ไตรมาสที่ 4 (1 ม.ค.-31 
ธ.ค.60) ตัวชีว้ัดที่ 10 และ 11 
 
RPC 5.1-6-(๒) เกณฑ์ตัวชี้วัดใน
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ี
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 
         วิทยาลัยฯ ได้น าระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย คือระบบ ศรีวิชัย QA 
ตามคู่การปฏิบัติงาน Srivijaya PM 09 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ”มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานซึ่ง
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของวิทยาลัยฯ ในปี
การศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าระบบให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปี 2557 และวิทยาลัยฯ 
ได้ด าเนินการตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้  

RPC- 5.1-7-01 คู่มือการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  
RPC -5.1-7-02 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน Srivijaya PM 09 
ระบบและกลการ ประกันคุณภาพ
การศึกษา RPC -5.1-7-03 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา และค าสั่ง 
ผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพ 
RPC -5.1-7-04 เอกสารทบทวน 
ระบบและกลการประกันคุณภาพ  
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 
การศึกษา 2559 ตามผลการ
ประเมิน ระดับคณะ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

    1. ด าเนินการควบคุมคุณภาพโดยทบทวนระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพในระดับวิทยาลัยฯ ตาม ระบบศรี
วิชัย QA จากผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2559 โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษา    
ศรีวิชัย QA ของวิทยาลัยฯ โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการด้วยประชุมคณะกรรมการฯ เ พ่ือ
ด าเนินการ 
        - จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2560 จาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานใน
ปี 2559 
        - ก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
        - จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา    
        - ก าหนดเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้และกระจายไปยัง
ผู้รับผิดชอบทั้งในระดับหลักสูตรและวิทยาลัย 
         น านโยบาย ฯ แผนการด าเนินงาน ฯ และเป้าหมาย
คุณภาพ เสนอคณะกรรมกรรมการบริหารเห็นชอบ และ 
กระจายนโยบาย แผนการด าเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ประกันคุณภาพการศึกษา ลงสู่ผู้ปฏิบัติ  
       - ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานด้านประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัยเพิ่มเติม 
       - ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร และขอขึ้นทะเบียน TQR 
    2. ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 
       - มีการจัดท าหนังสือเพ่ือติดตามการรายงานผลการ
ด าเนินงานในแต่ละรอบทุก 3 เดือน 
       - สรุปผลการด าเนินงานในแต่ละรอบมาวิเคราะห์ 
ตรวจสอบติดตาม SAR ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย
เพ่ือรายงานคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ า
พิจารณาเห็นชอบ 

 - นโยบายด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 - แผนการด าเนินงานด้านการ
ประกัน คุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2560  
- เป้าหมายประกันคุณภาพ
การศึกษา ปี การศึกษา 2560 
 - ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัด
และ หน่วยงานภายในวิทยาลัยรัต
ภูม ิประจ าปีการศึกษา 2557-
2561 
 - ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
สกอ. วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
RPC -5.1-7-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการระบบ
ประกันคุณภาพ QA ครั้งที๒่/๖๐ 
วันที่ 29  สิงหาคม ๒๕๖๐  
RPC -5.1-7-0๖ เอกสารการเข้า
ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ยกระดับคุณภาพการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และขอขึ้นทะเบียน TQR 
RPC -5.1-7-07 เอกสารขอความ
อนุเคราะห์รายงานประเมิน
คุณภาพรอบ 6 เดือน 9 เดือนและ 
12 เดือน 
RPC -5.1-4-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย ครั้งที่ ๑/60 วันที่ 21 
ธันวาคม  2560  
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

       - ปรับปรุง พัฒนาผลการด าเนินงานจากการติดตาม
และตรวจสอบ SAR แต่ละรอบให้เป็นไปตามแผนและ KPI ที่
ก าหนดไว้ 
    3 .  ด า เนินการประเมินคุณภาพ โดยมีการติดต่อ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพที่มีคุณสมบัติตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้ และมีการจัดท า
รายงานประเมินตนเองทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพ่ือ
ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาน าผลการ
ประเมินรายงานผลผ่านระบบ Che qa online และจัดท า
เล่มรายงานส่งให้มหาวิทยาลัยเพ่ือเก็บเป็นหลักฐานในการ
ประเมินระดับสถาบันต่อไป 

RPC -1.5-5-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย ครั้งที่ ๑/61  
วันที่ 14 มิถุนายน  2561 
RPC -5.1-7-08 รายงานผลการ
ติดตามผลรอบ 6 และ 9 เดือน 
RPC -5.1-7-09 ก าหนดการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
- ระดับหลักสูตร 
- ระดับคณะ  

RPC -5.1-7-10 เล่มรายงาน
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
RPC -5.1-7-11 เล่มรายงาน
ประเมินตนเองระดับคณะ 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
7 ข้อ    7 ข้อ  5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 : ระบบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา  2560 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางสุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง) 

  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 ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
         วิทยาลัยรัตภูมิมีการจัดท าคูมือการก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดยระบบ
ดังกล่าวด าเนินการตามกรอบและองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระบบดังกล่าวมีการก ากับ 
ติ ด ต ามการด า เ นิ น ง าน ใน ระดั บหลั กสู ต ร  ด้ ว ย
องค์ประกอบ 6 ประกอบของ สกอ. ดังนี้ องค์ประกอบที่ 
1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์กป
ระกอบที่  3 นักศึกษา องค์ประกอบที่  4 อาจารย์  
องค์ประกอบที่  5 หลักสูตร การเรียนการสอนการ
ประเมินผู้เรียน และ องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ

RPC- 5.1-7-01 คู่มือการ
ประกัน คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา  
RPC -5.1-7-02 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน Srivijaya PM 09 
ระบบและกลการ ประกัน
คุณภาพการศึกษา RPC -5.1-
7-03 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา และค าสั่ง 
ผู้รับผิดชอบการประกัน 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

เรียนรู้  ทั้งหมด 14 ตัวบ่งชี้  ทั้งนี้ก าหนดให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ท าหน้าที่
ด า เนินการ ติดตามและประเมินผลให้ เป็นไปตาม
องค์ประกอบตัวบ่งชี้ให้ได้คุณภาพตามที่ก าหนด ทั้งนี้
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
ดังนี้ 
        1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือควบคุมดูแลนโยบาย
ด าเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
        2.. วิทยาลัยแต่งตั้งหัวหน้างานหลักสูตรเพ่ือก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
       3. งานพัฒนาหลักสูตรแจ้งระเบียบข้อบังคับและ
แนวทางข้อบังคับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
หลักสูตร 
       4. วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ประกอบด้วย 
       4.1 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ก ากับ
ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตร 
       4.2 หัวหน้างานหลักสูตร ติดตามผลการด าเนินงาน
งานของหลักสูตร 
       4.3 หัวหน้าสาขาวิชาฯ บริหารจัดการหลักสูตร 
       4.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด าเนินงานและ
สนับสนุนกิจกรรมตามท่ีก าหนด 
       4.5 งานการเรียนการสอนและงานทะเบียน 
สนับสนุนและติดตามผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนตลอดจนการประเมินผลการเรียน
ของแต่ละหลักสูตรในรอบปีการศึกษา 
       4.6 งานวิจัยสนับสนุนและติดตาม และส่งเสริม
สนับสนุนด้านการวิจัยของแต่ละหลักสูตร 
       4.7 งานบริการวิชาการสนับสนุนและติดตามการ
ด าเนินงานด้านการบริการวิชาการของแต่ละหลักสูตร 

คุณภาพ RPC -5.1-7-04 
เอกสารทบทวน ระบบและกล
การประกันคุณภาพ  
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปี การศึกษา 2559 ตามผล
การประเมิน ระดับคณะ 
 - แผนการด าเนินงานด้านการ
ประกัน คุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2560  
- เป้าหมายประกันคุณภาพ
การศึกษา ปี การศึกษา 2560 
RPC-5.2-1-01 ประกาศ  
มทร.ศรีวิชัย  กระบวนการ
ขั้นตอนการเปิด- ปิดหลักสูตร
การเรียนการสอน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
RPC -5.2-1-02 ค าสั่งแต่งตั้ง
หัวหน้างานวิทยาลัยรัตภูมิ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

       4.8 งานประกันคุณภาพการศึกษา สนับสนุนการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและ
ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือให้สาขาวิชาได้รายงานผล
ตามเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตร 
       5. หัวหน้าหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรแก่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
           ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยได้มีการทบทวน
บทบาทหน้าที่การท างานของงานต่าง ๆ  ของฝ่าย
วิชาการและวิจัยประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมี
ทบทวนบทบาทหน้าที่การท างานในส่วนที่ตนเอง
รับผิดชอบพร้อมได้แต่งตั้งค าสั่งการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่าย
วิชาการ และมอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาก ากับติดตาม
การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรโดยการประสานงานกับงานประกันกันคุณภาพ 
งานทะเบียนและงานหลักสูตรของวิทยาลัย และให้
รายงานผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่วิทยาลัยก าหนด 
       งานประกันคุณภาพวิทยาลัยรัตภูมิได้ประสานงาน
กับหลักสูตรเพ่ือด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือให้หลักสูตรเกิดความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระบบและกลไกการท างานด้วยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรแต่ละหลักสูตรโดยการ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานในปีการศึกษา 
2560 พร้อมจัดท าปฏิทินเพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ด าเนินการรายงานผลมายังงานประกันคุณภาพของ
วิทยาลัยเพื่อรายงานผลต่อไป 

 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตาม
ให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
       วิทยาลัยฯ แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามการ
ด า เนินงานให้ เป็น ไปตามระบบโดยมีการแต่ งตั้ ง
ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรเพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนหลักสูตร
ให้ด าเนินการตามระบบการบริหารหลักสูตร และแต่งตั้ง

RPC -5.2-01-02 ค าสั่ง
แต่งตั้งหัวหน้างานวิทยาลัยรัต
ภูม ิ
RPC -5.1-7-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการระบบ
ประกันคุณภาพ QA ครั้งที่ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

งานประกันคุณภาพ เพ่ือท าหน้าที่ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลักสูตรโดยการ
จัดท าแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษาพร้อมปฏิทินการด าเนินการด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้ด าเนินการและรายงานผลการติดตามร่วมกับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้ในการด าเนินงานของอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (มาตรฐาน TQF) รอบ 6 เดือน รอบ 
9 เดือน และ 12 เดือน และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพิจารณา
เห็นชอบเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงตัวบ่งชี้ที่ยังมีผล
คะแนนไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

2/60 วันที่ 29  สิงหาคม 
2560  
 
RPC -5.1-7-07 เอกสารขอ
ความอนุเคราะห์รายงาน
ประเมินคุณภาพรอบ 6 เดือน 
9 เดือนและ 12 เดือน 
RPC -5.1-7-08 รายงานผล
การติดตามผลรอบ 6 และ 9 
เดือน 
 
 
 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
     วิ ทย าลั ยฯ  ได้ รั บ เ งิ น จั ดส ร งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยประจ าปี 2560 จากแหล่งรายได้หลัก 2 
แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ 
ทั้งนี้มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตรของวิทยาลัย เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการ
โดยการจัดสรรทรัพยากรในการด าเนินการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร โดยเตรียมความพร้อมของ
ทรัพยากร ดังนี้  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์และ
สถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้มีความครอบคลุมตามเนื้อหาของ
หลักสูตร นอกจากนั้นวิทยาลัยได้จัดเตรียมห้องสมุดที่มี
หนังสือ วารสาร ต าราประกอบการเรียนการสอนที่
เพียงพอ มีระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ของผู้เรียนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของวิทยาลัย มีการ
จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมไปถึงการการ
สนับสนุนงบประมาณการจัดการเรียนการสอนแต่ละ

RPC-5.2-3-01 เอกสารการ
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานของหลักสูตร 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

หลักสูตรอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณา 
            ในปีการศึกษาการ 2559 เมื่อระดับหลักสูตร
และระดับคณะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาแล้วเสร็จ 
งานประกันคุณภาพการศึกษาได้น าผลการประเมิน
คุณภาพเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือโปรด
ทราบ พร้อมกับน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2560 ตามผลการประเมินจากคณะกรรมการ 
ทั้ ง ระดับหลักสู ตรและระดับคณะเ พ่ือ เสนอคณะ
กรรมการบริหารและประจ าวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
เห็นชอบโดยมีมติที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา 
ดังนี้ 
1. มอบให้ฝ่ายวิชาการและวิจัย เพ่ิมทักษะการด้านภาษา
ให้กับนักศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีทักษะ
การฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติมในรายวิชาให้ดียิ่งขึ้น  
2. มอบฝ่ายบริหารและวางแผน จัดเตรียมสถานที่เพ่ือให้
สถานประกอบการณ์เข้ามาเช่าพ้ืนที่ในการจัดงานหรือจัด
ประชุมสังสรรค์เพ่ือจะได้ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้สังคม
ภายนอกได้รู้จักวิทยาลัย  และมีการน าผลการรายงาน
ประเมินตนเองรอบ 9 เดือนเสนอคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบหาแนวทางปรับปรุงตัวบ่งชี้ที่
ไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
ในรอบ 12 เดือน ต่อไป 

RPC-5.2-4-01 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560  ระดับ
หลักสูตร 
RPC-5.2-4-02 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560  ระดับคณะ 
RPC-5.1-4-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ครั้งที่ 1/60 วันที่ 21 
ธันวาคม  2560 
RPC -1.5-5.01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย ครั้งที่ 1/61  
14 มิถุนายน  2561 

 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ า
คณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
         วิทยาลัยฯ ทบทวนติดตามเพ่ือให้หลักสูตรจัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประชุม
คณะกรรมการจ าของวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2560 
มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาคุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีคุณวุฒิที่สู งขึ้นและมี

RPC-5.2-4-01 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560  ระดับ
หลักสูตร 
RPC-5.2-4-02 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560  ระดับคณะ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่องพร้อมกับสนับสนุนให้
อาจารย์ได้ท าวิจัยและมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ เพ่ิมทักษะการด้านภาษาให้กับนักศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีทักษะการฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติมใน
รายวิชา ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ประจ า
ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมและมีผลงานทางวิชาการ
มากขึ้นจึงท าให้ผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตรโดย
ผลคะแนนของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีผลที่สูงขึ้น
แต่สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรลดลง ดังนี้ 

ผลกำรประเมินเฉลี่ยระดับหลักสูตร 

       
หลักสูตร 

ปี
กำรศึกษำ 
2558 

ปี
กำรศึกษำ 
2559 

ปี
กำรศึกษำ 
2560 

1.สาขาวิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

3.17 3.58 3.65 

2. สาขาวิชา
วิศวกรรม
เครื่องจักรกล
เกษตร 

3.37 3.47 3.27 

         เฉลี่ย 3.27 3.53 3.46 
 

RPC-5.1-4-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ครั้งที่ 1/60 วันที่ 21 
ธันวาคม  2560 
RPC -1.5-5-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย ครั้งที่ 1/61  
14 มิถุนายน  2561 
RPC -5.1-7-10 เล่มรายงาน
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
RPC -5.1-7-11 เล่มรายงาน
ประเมินตนเองระดับคณะ 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 
1 การก ากับมาตรฐาน 
         วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพหลักสูตรและประเมินหลักสู ตรตามแผน
ด าเนินงานที่ก าหนด โดยมีการติดตามและประเมินผล
ตามระบบประกันคุณภาพหลักสูตร ตามองค์ประกอบที่ 
1 การก ากับมาตรฐานและการด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรด้วยระบบการ
ติดตามของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร  ตามกรอบระยะเวลาทั้ง 
2 หลักสูตร ครบถ้วน  

RPC-5.2-6-01 เล่มรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2560   
2 หลักสูตรวิชา ได้แก่ 
-สาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร 
-สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
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ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

        6 ข้อ  5 ข้อ   4 คะแนน ไม่บรรลเุป้าหมาย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

-91- 
 

บทท่ี 3 กำรสรุปผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

3.1 วิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีกำรศึกษำ  2560 
ตำรำงท่ี 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายตัวบ่งชี้ ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนกำร
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ค านวณ 3.50 คะแนน 6.95       3.48 คะแนน 3.48  คะแนน 
2 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ค านวณ ร้อยละ 20 4*100 ร้อยละ 20 2.50 คะแนน 
20 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ค านวณ ร้อยละ 35 6*100 ร้อยละ 30 2.50 คะแนน 
20 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ค านวณ ร้อยละ -
64.70 

0.81-20*100 ร้อยละ -95.95 5.00 คะแนน 
20 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 6 ข้อ 6 ข้อ  6 ข้อ 5.00  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 6 ข้อ 6 ข้อ  6 ข้อ 5.00  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 6 ข้อ 6 ข้อ  6 ข้อ 5.00 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ค านวณ 2.50 คะแนน 106,715*5 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 

60,000 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ค านวณ ร้อยละ 12 5.4*100 รอ้ยละ 27    4.50  คะแนน 

20 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 6 ข้อ 6 ข้อ  6 ข้อ 5.00 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 7 ข้อ 7 ข้อ  6 ข้อ 5.00 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 7 ข้อ 7 ข้อ  7 ข้อ 5.00 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 5 ข้อ 6 ข้อ  5 ข้อ 4.00 คะแนน 

เฉลี่ยรวม 13 ตัวบ่งชี้                4.38 คะแนน 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ  จ าแนกรายองค์ประกอบ ระดับคณะ 

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 าเนินงานระดับดีมาก 

1 การผลิตบณัฑติ 6 3.33 5.00 3.48 3.91 การด าเนินงานระดับพอใจ 

2 การวิจัย 3 5.00 5.00 4.50 4.83 การด าเนินงานระดับดมีาก 

3 การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 

5  การบริหารจดัการ 2 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดับด ี

เฉลี่ย  5 องค์ประกอบ 13 3.75 4.86 4.01 4.38 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

ผลกำรประเมิน 

  

กำร
ด ำเนิน 
งำนดี 

กำร
ด ำเนินงำน

ดีมำก 

กำร
ด ำเนินงำน

ดี 
  

  
 

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
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3.2 กำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ 
 
องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 

1) - 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1) ระบบการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านการเพิ่มคุณวฒิการศึกษาและ
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 
องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 
จุดเด่น 
           1) การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาจารย์ให้รับงบวิจัยมากข้ึน 

 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1) ควรเพิ่มระดับคุณภาพในการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
 

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 
จุดเด่น 

1) มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการท างานด้านการ 
    บริการวิชาการให้เข็มแข็ง 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1) ควรสนับสนุนอาจารย์ขอโครงการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้เพ่ือแนวทางปฏิบัติในการด าเนิน

ให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 

1)  ได้รับการยอมรับจากชุมชนในการเป็นผู้น าการด าเนินการจัดท าโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1)  สนับสนุนให้มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 

 
องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
จุดเด่น 

1) - 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1) จ านวนนักศึกษารับเข้ามีน้อยไม่เป็นไปตามแผน 
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ภำคผนวก 

1. รายการขอ้มลูพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online 

2. ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ล ำดับ ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

1 

จ า
นว

นห
ลัก

สตู
ร จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 7 

2  -ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 5 

3  -ระดับปรญิญาตร ี 2 

4  -ระดับปรญิญาโท 0 

5 

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
า  จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 542 

6  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด-ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 361 

7  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตร ี 181 

8  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท 0 

9 

จ า
นว

นอ
าจ

าร
ย์จ

 าแ
นก

ตา
มต

 าแ
หน

่งท
าง

วิช
าก

าร
 

แล
ะคุ

ณว
ุฒิก

าร
ศึก

ษา
 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงำนจริงและลำศกึษำต่อ 20 

10  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 1 

11  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 15 

12 

 -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
 
 
 

4 
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ล ำดับ ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

13 

 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท่ีด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 16 

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

15  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 12 

16  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3 

17 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท่ีด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 6 

18  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเท่า 0 

19  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 5 

20  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 

21 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท่ีด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 0 

22  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

23  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 

24  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 

25 

จ า
นว

นเ
งิน

สน
ับส

นุน
งา

นว
ิจัย

  

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน 2,044,300 

26  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2,044,300 

27 
 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 
 - 

28  จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน 90,000 
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29  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 90,000 

30  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 

31 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีปฏบิัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 20 

32  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20 

33  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 

34 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีลำศกึษำต่อ 0 

35  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 

36  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 

37 

จ า
นว

นผ
ลง

าน
ทา

งว
ิชา

กา
รข

อง
อา

จา
รย

์ปร
ะจ

 าแ
ละ

นัก
วิจ

ัย 

จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจยั 16 

38 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
7 

39  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 7 

40  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 

41 

 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ 
-ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบตัร 

6 
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42  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 6 

43  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 

44 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0 

45  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 

46  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 

47 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

2 

48  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 

49  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 

50 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาตติาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
-ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
-ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
-ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
-ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

0 
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-ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้น ามาขอรับการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

051  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 

52  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 

53 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 0 

54  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 

55  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 

56 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 

57  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 

58  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 

59 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0 

60  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 

61  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 

62 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 

63  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 

64  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 

65 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1 
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66  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 

67  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


