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บทสรุปผูบ้ริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน  
 วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4  แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมาตรา 17 (2) (6) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และครั้งที่ 6/2551 เมื่อ
วันที่ 27 มิถุนายน 2551 จึงออกประกาศให้จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เมื่อวันที่   25 กรกฎาคม 2551 
      หัวหน้าหน่วยงานปัจจุบันชื่อ นายภาณุมาศ  สุยบางด า  ซึ่งแบ่งส่วนการบริหารงาน ออกเป็น 
3 ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายบริหารและวางแผน ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย และฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้การจัด
การศึกษาและการบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพก าหนดมีการจัดการเรียนการสอน 3 สาขา 
คือ 

1) สาขาอุตสาหกรรม  จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชา 
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาวิชาช่างไฟฟ้า  
          2) สาขาบริหารธุรกิจ  จัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการ
บัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3) สาขาศึกษาท่ัวไป ไม่มีสาขาวิชาที่เปิดสอน 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
  การด าเนินงานของวิทยาลัยรัตภูมิ  ตามกรอบและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ได้ด าเนินการประเมินตนเอง และมีผลการด าเนินงานโดยสรุปภาพรวมตามเกณฑ์การ
ประเมินตนเองของ สกอ. ระดับคณะ ทั้งนี้การประเมินตนเองในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจ านวน 13    
ตัวบ่งชี้ คิดค านวณค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานจาก 13 ตัวบ่งชี้ พบว่าการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ที่ 4.17 
อยู่ในระดับดี โดยภาพรวมของวิทยาลัยรัตภูมิด าเนินการโดยมีระบบและกลไกใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการท างานที่สามารถตรวจสอบและประเมินได้ง่าย รวมทั้งสามารถปรับปรุงผล
การด าเนินงานให้วิทยาลัยรัตภูมิมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดแต่ละตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต  ผลการประเมิน  3.87 ระดับดี 
  ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมเฉลี่ย 3.77 อาจารย์

ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 20 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 35 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ร้อยละ -77.70 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีด าเนินการ 6 ข้อ  5.00 คะแนน และกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีด าเนินการ 5 ข้อ 4.00 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย  ผลการประเมิน  4.00 ระดับดี   
ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยรัตภูมิ มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยด าเนินการได้ 

6 ข้อ 5.00 คะแนน มีเงินสนับสนุนงานวิจัย  24,125 บาทต่อคน  2.01 คะแนน  และ ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ร้อยละ 36  5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ  ผลการประเมิน  5.00 ระดับดีมาก 
ในปีการศึกษา 2561  วิทยาลัยรัตภูมิ    มีการบริการวิชาการแก่สังคมด าเนินการได้ 6  ข้อ    

5.00  คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมิน 5.00 ระดับดีมาก 
ในปีการศึกษา 2561  วิทยาลัยรัตภูมิ มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด าเนินการได้ 6  ข้อ  5.00 คะแนน 
 

องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ  ผลการประเมิน 4.50  ระดับดีมาก 
 ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยรัตภูมิ มีการบริหารของคณะเพ่ือก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะด าเนินการได้  5 ข้อ 4.00 คะแนน และระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรด าเนินการได้ 6 ข้อ  5.00 คะแนน 
 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ตาม
องค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 : 

จุดแข็ง:  - 
จุดควรพัฒนา  1. จ านวนนักศึกษาใหม่ที่เข้ามามีจ านวนน้อยกว่าเป้าหมายก าหนดไว้ 
แนวทางการพัฒนา:-  

 
องค์ประกอบที่ 2 :  

จุดแข็ง:  1. การส่งเสริมและสนับสนุนระดับคุณภาพในการเผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้น 
                      2. มีเครื่องมือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการท างานวิจัยครบครัน 

จุดควรพัฒนา: 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้ของบวิจัยภายในและภายนอกให้มากขึ้น 
แนวทางการพัฒนา: 1. ควรหาแหล่งทุนจากภาคเอกชนในการของบวิจัย 
 
องค์ประกอบที่ 3 :  
จุดแข็ง:  1. มีโครงการบริการวิชาการกับชุมชนที่เกิดประโยชน์กับชุมชนได้จริง 
            2. มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการ 
              ท างานด้านการบริการวิชาการ 
จุดควรพัฒนา: - 
แนวทางการพัฒนา: - 
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องค์ประกอบที่ 4 : 
จุดแข็ง: 1.เป็นที่ยอมรับจากชุมชนในการเป็นผู้น าการด าเนินการจัดท าโครงการท านุบ ารุง 
              ศิลปะวัฒนธรรม 
จุดควรพัฒนา: 1. ควรน าโครงการบริการวิชาการมาบูรณาการกับ Learning outcome ของ 
                      รายวิชา ภายในหลักสูตร 
แนวทางการพัฒนา: - 

 
องค์ประกอบท่ี 5 :  

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

 
แนวทางพัฒนาเร่งด่วน:  

1. จ านวนนักศึกษาที่มีน้อยเมื่อเทียบกับอาจารย์ประจ า 
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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 และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยบริหารงานออกเป็น 3 สาขา คือ  1. สาขาอุตสาหกรรม  2. สาขาบริหารธุรกิจ 3. สาขา
ศึกษาท่ัวไป 
 
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         คงขวัญ                 รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
5. นายศุภกร            แก้วละเอียด           รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
6. ผศ.ศิวดล             นวลนภดล             หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรม                  
7. นางอ ามรรัตน์        คงกะโชติ               หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
8. นายอารีย์             เต๊ะหละ              หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำร 
วิทยำลัยรัตภูมิ 

 

กรรมกำรประจ ำวิทยำลัย 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

สำขำศึกษำท่ัวไป สำขำบริหำรธุรกิจ สำขำอุตสำหกรรม 

กลุ่มงำนวิชำกำรและวิจัย 
กลุ่มงำนบริหำรและวำงแผน 
กลุ่มงำนพัฒนำนักศึกษำ 
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1.5 หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 

ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดการเรยีนการสอน 2 ระดับ คือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน 5 สาขาวิชา  ปริญญาตรี จ านวน 2 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น  7   สาขาวิชา 
โดยหลักสูตรปริญญาตรีเป็นหลักสูตร TQF ทั้งหมด รวม 2 สาขาวิชา  หลักสูตร มคอ.1  มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
สาขาวิชา จ านวน  2 สาขาวิชา โดยจ าแนกตามหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนดังนี้ 

หน่วยงำน 
จ ำนวนหลักสูตรและสำขำที่เปิดสอน 

ปวส. ปริญญำตรี ปริญญำโท รวม 
วิทยาลัยรัตภูมิ 5 2 - 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 2561 วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาใหม่ จ านวน 178 คน นักศึกษาทั้งหมด 

จ านวน 441 คน และนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาโดยใช้นักศึกษาของปี 2560 จ านวน 188 คน ดังนี้ 
จ ำนวนนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2560(ก่อนปีประเมิน) 

จ ำนวนนักศึกษำใหม่  
ปีกำรศึกษำ 2561 (ปีประเมิน) 

จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด ปี
กำรศึกษำ 2561(ปีประเมิน) 

ปวส. ปริญญำตรี รวม ปวส. ปริญญำตรี รวม ปวส. ปริญญำตรี รวม 
139 49 188 149 29 178 313 128 441 

ข้อมูล ณ วันที ่31  พฤษภำคม  2562 อ้ำงอิงข้อมูลจำกงำนทะเบยีน 
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จ านวนนักศึกษาทีส่ าเรจ็การศึกษา
ปีการศึกษา 2560(ก่อนปีประเมิน)

จ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2561 (ปีประเมิน)

จ านวนนักศึกษาทัง้หมด ปีการศึกษา 
2561(ปีประเมิน)

จ ำนวนนักศึกษำ วิทยำลัยรัตภูมิ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ปีกำรศึกษำ 2561

ปวส.

ปริญญาตรี

รวม
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1.7 จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 
ปีการศึกษา 2561  วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจ า ดังนี้ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ คุณวุฒิ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ทั้ง 

หมด 
ลำ 

ศึกษำต่อ 
ปฏิบัติงำนจริง 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม อำจำรย์ 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 13 7 0 0 20 
ข้อมูล ณ วันที่ 31  พฤษภำคม  2562 อ้ำงอิงข้อมูลจำกงำนบุคลำกร 
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ป.ตร/ีอาจารย์ ป.โท/ผศ. ป.เอก/รศ. รวม

คุณวุฒิ/ต าแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ
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1.8 ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 
     1.8.1 ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมำณ      
     ในปีงบประมาณ 2561  วิทยาลัยรัตภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน เป็นเงิน 41,748,420 
บาท  จ าแนกตามประเภทงบประมาณ ได้ดังนี้ 

งบประมาณแผ่นดิน   30,470,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.87   ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
งบประมาณเงินรายได้ 11,277,720 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.13  ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
สรุปงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

หมวดรำยจ่ำย 
งบประมำณ     

แผ่นดิน 
งบประมำณ             
เงินรำยได้ 

รวม ร้อยละ 

งบบุคลากร 3,048,700.00 1,737,840.00 4,786,540.00 11.46 
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        100.00 

  
ในปีงบประมาณ 2562  วิทยาลัยรัตภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน เป็นเงิน    

32,808,700 บาท  จ าแนกตามประเภทงบประมาณ ได้ดังนี้ 
งบประมาณแผ่นดิน  23,564,200 บาท  คิดเป็นร้อยละ  71.82  ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
งบประมาณเงินรายได้  9,244,500 บาท คิดเป็นร้อยละ  28.18  ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 

 
สรุปงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

หมวดรำยจ่ำย 
งบประมำณ     

แผ่นดิน 
งบประมำณ             
เงินรำยได้ 

รวม ร้อยละ 

งบบุคลากร 2,824,300.00 1,737,840.00 4,562,140.00 13.9 
งบด าเนินงาน 4,407,500.00 4,098,550.00 8,506,050.00 25.93 
งบลงทุน 4,219,100.00 64,600.00 4,283,700.00 13.06 
งบเงินอุดหนุน 11,153,800.00 646,310.00 11,800,110.00 35.97 
งบรายจ่ายอื่น 959,500.00 785,140.00 1,744,640.00 5.31 
งบกลาง - 1,912,060.00 1,912,060.00 5.83 

รวม 23,564,200.00 9,244,500.00 32,808,700.00 100.00 
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     1.8.2 ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
      1.  อาคารอเนกประสงค์ 
      2.  อาคารโรงฝึกงานเครื่องจักรกลเกษตร 
      3.  อาคารโรงฝึกงานพ้ืนฐาน 
      4.  อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
      5.  อาคารโรงฝึกงานเครื่องต้นก าลัง 
      6.  อาคารปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว 
      7.  อาคารพัสดุกลาง 
      8.  อาคารโรงสีข้าว 
      9.  อาคารมงคลศรีวิชัย 
      10.อาคารเรียนและปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม 
      11.อาคารที่พักบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิ 
      12.อาคารรักเกียรติ 
 
1.9 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ โดยใช้อัตลักษณ์เช่นเดียวของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
      อัตลักษณ์  คือ มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ 
      อัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ของวิทยาลัยรัตภูมิ คือ การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ 
      เอกลักษณ์ คือ สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ 
 
1.10 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรปีท่ีผ่ำนมำ แนวทำงปรับปรุง/พัฒนำจำกข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต  
1.ควรมีการก ากับติดตามด าเนินงานเพื่อให้มีนักศึกษา
มาเรียนเพิ่มขึ้นตามแผน 
 
2.ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
ตรงกับหลักสูตร 
 
 
3.ควรเร่งพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เพ่ือให้ได้ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

-มีการก ากับติดตามให้นักศึกษาเข้ามาเรียนที่วิทยาลัย
เพ่ิมตามแผนโดยจัดกิจกรรมพ่ีชวนน้องเข้ามาเรียนใน
วิทยาลัย 
-ให้อาจารย์ที่มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกท าแผนพัฒนาศึกษาต่อกับทางวิทยาลัย
โดยจะต้องไม่กระทบกับหลักสูตรที่สังกัดและจะต้อง
ศึกษาต่อตรงตามหลักสูตรที่สังกัด 
-เร่งรัดให้อาจารย์ที่มีอายุราชการที่สามารถขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท าแผนข้อตกลงกับทาง
วิทยาลัยในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
-ปรับลดภาระงานให้กับอาจารย์ที่ท าแผนข้อตกลงกับ
ทางวิทยาลัยในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
-ส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์ที่ท าแผนข้อตกลงกับ
ทางวิทยาลัยในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
เข้ารับการอบรมหรือด าเนินการ KM ในการจัดท า
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4.ควรมีกิจกรรมเสริมทักษะและเตรียมความพร้อม
เพ่ือการท างานให้มากขึ้น 
 
 
 

เอกสารประกอบการสอนและเอกสารประกอบค า
สอน เพ่ือใช้ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 
- จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ปี สุ ด ท้ า ย ไ ด้ ส อ บ
ภ าษา อั ง กฤ ษ  TOEIC เ พ่ื อ วั ด ม าต ร ฐ า น ด้ า น
ภาษาอังกฤษ 
-จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ใน
การเข้ารับท างานในสถานประกอบการณ ์

องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
1.ควรพัฒนางานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ในการตีพิมพ์ใน
วาราสารวิชาการ TCI ฐาน 1 มากขึ้น 
 
 
2.ควรพัฒนาการน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติ
มากขึ้น 

-ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเป็นพ่ีเลี้ยงคอย
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความและ
ภาษาอังกฤษให้แก่นักวิจัยรุ่นน้องที่เขียนบทความ
วิชาการในวารสารวิชาการ TCI ฐาน 1   
-การน าเสนอผลงานระดับนานาชาติมากเพ่ิมข้ึน 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
1. ควรจัดการให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้และ
บริการวิชาการแบบให้เปล่าที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ใช้ประโยชน์ได้และก่อให้เกิดความ
ยั่งยืน 
 
 

-ให้บุคลากรในวิทยาลัยเขียนโครงการที่ก่อให้เกิด
รายได้ คือ โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน 
โดยมีกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม ตามความต้องการของ
ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น
แก่ชุมนในด้านต่าง ๆ และท าให้ชุมชนสามารถ
พ่ึงตนเองได้ตามศักยภาพของตน 

องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. สนับสนุนให้มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

-ควรจัดท าแผนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการ
ก าหนดมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมใน
ระดับชาติ 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 
1. ควรปรับปรุงแนวทางการบริหารความเสี่ยง  การ
ผลิตบัณฑิต การก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

-แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อท าการ
วิเคราะห์และระบุประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง  
-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงให้กับบุคลากร 
-จดัท าแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นประเด็นความ
เสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเพ่ือให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

ข้อเสนอแนะภำพรวมของวิทยำลัยรัตภูมิ 
- ผลกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรหน่วยงำน  
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1.จ านวนนักศึกษารับเข้าไม่ ได้ตามแผนการรับ  
โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน ม.6 และ ปวช.  
 
 
 
 
-ผลกำรสัมภำษณ์ประธำนหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร/อำจำรย์ผู้สอน 
1.จ านวนนักศึกษารับเข้าไม่ได้ตามแผน 
 
2.ควรประชาสัมพันธ์วิทยาลัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 
3.ควรเพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าในหลักสูตร เพ่ือลด
ภาระงานของอาจารย์ 
- ผลกำรสัมภำษณ์ตัวแทนบุคลำกรสำยสนับสนุน 
1.ควรมีการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้ถูกจุด 
 
 
 
 
 
 
2.ควรสร้างความเข้าใจในเรื่องทิศทางของแผน
วิทยาลัยระยะยาวให้บุคลากรทุกคนเข้าใจมากข้ึน 
3.ควรจัดท า KM การเบิกจ่ายให้กับอาจารย์ 
 
-ผลกำรสัมภำษณ์ตัวแทนนักศึกษำปัจจุบัน 
1.ควรเสริมความรู้และทักษะทางด้าน mobile app. 
 
 
2.ควรมีรายวิชาฝึกปฏิบัติมากกว่าวิชาทฤษฎี 
 
 
 
- ผลกำรสัมภำษณ์ตัวแทนผู้ประกอบกำร/นำยจ้ำง 
1.ควรปรับเรื่องเนื้อหาสาระรายวิชาให้ทันสมัยมากขึ้น 
 

-สาขาวิชามีแนวทางการแนะแนวการเรียนต่อตาม
โรงเรียนต่างๆ  โดยการน าสิ่งประดิษฐ์นักศึกษาไป
น าเสนอ สาธิต ต่อนักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมสอนเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเบื้องต้นกับทางโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
-จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร เช่น โครงการพี่ชวนน้อง 
โครงการสัปดาห์วิชาการ 
-เชิญอาจารย์พิเศษมาสอนในบางวิชาเพ่ือลดภาระ
งานของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
-สาขาวิชามีแนวทางการแนะแนวการเรียนต่อตาม
โรงเรียนต่างๆ  โดยการน าสิ่งประดิษฐ์นักศึกษาไป
น าเสนอ สาธิต ต่อนักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมสอนเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเบื้องต้นกับทางโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
-จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร เช่น โครงการพ่ีชวนน้อง 
โครงการสัปดาห์วิชาการ 
-เชิญอาจารย์พิเศษมาสอนในบางวิชาเพ่ือลดภาระ
งานของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
-ชี้แจงและประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน
ระยะยาวของวิทยาลัยให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ 
-ด าเนินการจัดท า KM ขั้นตอนการด าเนินงานของแต่
ละหน้าเพื่อให้อาจารย์และบุคลากรได้รับทราบ  
 
- เ พ่ิมความรู้ และทักษะทางด้ าน  mobile app.
เกี่ยวกับการลงทะเบียนห้องสมุดในการค้นคว้าข้อมูล 
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา 
-มีการปรับปรุงรายวิชาในสาขาวิชาให้เน้นการ
ปฏิบัติงานมากกว่าทฤษฏีโดยในแต่ละรายวิชาให้
นักศึกษาได้ท ามินิโปรเจคมาแข่งขันกัน 
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2.ควรปรับปรุงเรื่องระเบียบวินัยให้แก่นักศึกษา เช่น 
การท างานตรงเวลา การเห็นคุณค่าของเวลาให้มาก
ขึ้น 
3.ควรพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 

-มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรให้
ทันสมัย 
-ให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาทุกวิชามีการกระตุ้นให้
นักศึกษามีระเบียบวินัยในการตรงเวลาและการเห็น
คุณค่าของเวลาให้มากขึ้น 
-ให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมสอบ RMUTSV ก่อน
เข้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                                                
 

-~ 13 ~- 
 

บทที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำน 
ค ำอธิบำย:  เกณฑ์การประเมินระดับคณะ ประกอบด้วย  ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร เพ่ิมเติม 

ตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับคณะจ านวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
องค์ประกอบในกำรประกัน

คุณภำพคณะ 
ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจำรณำ 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ ปริญญา
ตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท้ังภายในและ
ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ผลงานวิชาการทุกประเภทต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

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

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ 
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2561 

  
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางสุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง) 

  2. นายโฆษิต  รัตนบุรินทร์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :     
              ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่
คณะรับผิดชอบ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินตนเอง  

     วิทยาลัยรัตภูมิจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 5
สาขาวิชา  ปริญญาตรี จ านวน 2 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 7 สาขาวิชาโดยในการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีการด าเนินการในระดับการศึกษา 1 ระดับ คือระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์
การบริหารจัดการหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

      ปีการศึกษา 2561 มีการประเมินในระดับหลักสูตรทั้งสิ้น 2 สาขาวิชาเป็นหลักสูตรทั้งหมดที่คณะ
รับผิดชอบ และมีผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร จ านวน 2  สาขาวิชา คิดคะแนนที่ได้ 3.77 คะแนน 
จากผลการประเมินมีหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐาน จ านวน 2 สาขาวิชา (เป็นระดับปริญญาตรี ทั้ง 2 หลักสูตร)  
ผลกำรค ำนวณ 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลรวมจำกคณะ 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  2 
--ระดับปริญญาตรี  2 
--ระดับปริญญาโท  - 
จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตรฐาน   
ระดับปริญญาตรี  2 
ระดับปริญญาโท  - 
จ านวนหลักสูตรที่ไม่ผ่านการก ากับมาตรฐาน   
ระดับปริญญาตรี  0 
ระดับปริญญาโท  0 
คะแนนผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม  3.77 
 

 
 
 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=933
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=934
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=936
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=939
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=940
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=942
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=945
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=946
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=948
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=1034
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ตำรำงท่ี 1.1-1 แสดงคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้พัฒนาของแต่ละหลักสูตรในคณะ ที่คณะรับผิดชอบ 

ที ่ หน่วยงำน / สำขำวิชำ 

ผลกำรประเมินใน
องค์ประกอบท่ี 1 

(หลักสูตรเป็นไปตำม
มำตรฐำน/หลักสูตร

ไม่ได้มำตรฐำน) 

คะแนนเฉลี่ย 
ของตัวบ่งชี้พัฒนำ 
ในองค์ประกอบท่ี 

2-6 ในระดับ
หลักสูตร 

ระดับคุณภำพ 

วิทยำลัยรัตภูมิ มีจ ำนวนหลกัสูตร  ๒ หลักสูตร   3.77 ดี 
1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

3.68 ดี 

2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมเครี่องจักรกลเกษตร 

หลักสูตรเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

        3.87 ดี 

คะแนนเฉลี่ย        3.77 ดี 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน 7.55/2 

3.77 
 
ตำรำงท่ี 1.1-2 กำรก ำกับให้เป็นไปตำมมำตรฐำน (ตัวบ่งชี้ 1.1 ระดับหลักสูตร)  หลักสูตรระดับปริญญำตรี 
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ. 2558 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน (ท ำ
เคร่ืองหมำย  หรือ ) 

สำ
ขำ

วิช
ำวิ

ศว
กร

รม
คอ

มพิ
วเ

ตอ
ร์ 

สำ
ขำ

วิช
ำวิ

ศว
กร

รม
เค

รื่อ
งจ

ักร
กล

เก
ษต

ร 
1 จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร   
2 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตร   
3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสตูร   
4 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอน   
10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   

ผลกำรประเมิน   
หมำยเหต ุผลกำรประเมิน กรณ ีเครื่องหมำย แสดงถึง หลักสตูรเป็นไปตำมมำตรฐำน และ  แสดงถึงหลักสูตรไม่ได้มำตรฐำน  
 
เกณฑ์กำรประเมิน  

: ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรกำรค ำนวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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หมำยเหตุ   
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้อง

น าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งช้ีนี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งช้ีนี้ให้
ครบถ้วน 
 
แทนค่ำ 
1. ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (1) 7.55 
2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ  (2) 2 

คะแนนเฉลี่ย  (1) ÷ (2) 3.77 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
           3.50 คะแนน          3.77 คะแนน 3.77 คะแนน     บรรลุเป้าหมาย 

 

เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC-1.1-01 เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
หมำยเหตุ : 1. กรณีที่ตัวบ่งช้ีเป็นผลลัพธ์ และปัจจัยน าเข้า ให้ก าหนดหมายเลขเอกสาร ดังนี ้
         ช่ือย่อคณะเป็นภาษาอังกฤษ-ช่ือตัวบ่งช้ี-ล าดับเอกสาร 
  ตัวอย่าง  IED-1.1-01 
  * ยกเว้นการอ้างถึงเอกสารในตัวบง่ช้ีกระบวนการ ให้ยกช่ือหมายเลขเอกสารของตัวบ่งช้ีนั้นได้ 
   2. กรณีที่ตัวบ่งช้ีเป็นกระบวนการ ให้ก าหนดหมายเลขเอกสาร ดังนี้ 
       ช่ือย่อคณะเป็นภาษาอังกฤษ-ช่ือตัวบ่งช้ี-เกณฑ์ข้อที-่ล าดับเอกสาร  

      ตัวอย่าง  IED-4.1-1-01 
  * ยกเว้นการอ้างถึงเอกสารในตัวบง่ช้ีผลลัพธ์และปัจจัยน าเข้าให้ยกช่ือหมายเลขเอกสารของตัวบ่งช้ีนั้นได้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 : ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2561 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะวิทย์  ทองวิเชียร) 

  2. นายศุภกร  แก้วละเอียด  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิจัย 
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :       
           การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในกรผลิตบัณฑิต  ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร 

 
ตำรำงท่ี 1.2-1 จ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ ำนวนอำจำรย์ตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ หน่วยวัด 
ปีกำรศึกษำ 

2561 

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 
ข้อมูลพื้นฐำน ผลรวมจำกคณะ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  20 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  

4 
 

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

 9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
 6  เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 

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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 น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถน ามานับได ้
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. แปลงค่าร้อยละที่ค 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 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ 21 ร้อยละ 20   2.50 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

 
เอกสำรหลักฐำน : 
RPC-1.2 -01 เอกสารอนุมัติ ป.เอก 
RPC-1.2 -02 สรุปข้อมูลบุคลากรของวิทยาลัยรัตภูมิประจ าปีการศึกษา 2561 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 : ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2561 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะวิทย์  ทองวิเชียร) 

  2. นายศุภกร  แก้วละเอียด ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย 
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    
       สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

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  13 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  7 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  0 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  0 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และ ศ. รวมกัน) 7 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 35 
 

 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค 2  
  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
x 100 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  

 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=102
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=107
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=111
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=115
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa3d2557/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=119
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 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  คะแนนที่ได้   

คะแนนที่ได้= 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 
 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
 
แทนค่ำ 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  (1) 7 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  (2) 20 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (3)   

((1) ÷ (2)) x 100 
35 

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

2.92 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ำกับ 2.92 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ 35 ร้อยละ 35        2.92 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

 
เอกสำรหลักฐำน :  
RPC-1.2-02 สรุปข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิประจ าปีการศึกษา 2561 
RPC-1.2-03 เอกสารอนุมัติขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2561 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางสุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง) 

  2. นายโฆษิต  รัตนบุรินทร์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :      
       ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความ
เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น 
คณะจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่
เหมาะสม 
เกณฑ์กำประเมิน :  
       ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
เป็นคะแนน 5 
            ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ค านวณหาค่า
ความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐานและน าค่าความ
แตกต่างมาพิจารณาดังนี้ 
     ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่
ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
     ค่าความแตกต่างของนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 
0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น 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 านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาที่ i      
       ci =    จ านวนหนว่ยกิตของวิชาที่ i   

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

 จ านวนหนว่ยกิตต่อปกีารศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปรญิญานั้นๆ  
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กำรปรับจ ำนวนในระหว่ำงปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ 
      ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพ่ือ
น ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
 

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

บัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ

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

 
สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแยกตำมกลุ่มสำขำ 
 

กลุ่มสำขำ 
สัดส่วนจ ำนวนนักศึกษำเต็ม

เวลำต่ออำจำรย์ประจ ำ 
1.วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
-แพทยศาสตร์ 
-พยาบาลศาสตร์ 

8 : 1 
4 : 1 
6 : 1 

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

25 : 1 

7.นิติศาสตร์ 50 : 1 
8.ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30 : 1 
9.ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8 : 1 
10.สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 : 1 

 
กำรคิดคะแนน 
1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นร้อยละ ดังสูตร 
 

 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100 
 

 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน  
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2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 
 2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0       คิดเป็น 5 คะแนน 
 2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ    20   คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 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 
 = 89.34/20 = 4.46 
 1 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์อาจารย์ประจ าที่เป็นจริง คือ 4.46 
 2. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20:1 
 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ = 4.46 
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน   

 

 
   

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ -70.5 ร้อยละ – 77.70  5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
 

 
เอกสำรหลักฐำน : 

หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
RPC-1.2-02 สรุปข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิประจ าปีการศึกษา 2561 
RPC-1.4-01 สรุปค่า FTES ปีการศึกษา 2561 

 
 

=  
4.46 - 20 

X100  = ร้อยละ – 77.70 ได้คะแนน 5 คะแนน 
20 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 : กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2561 
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 
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

         1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 
    วิทยาลัยรัตภูมิ ได้มีการจัดโครงการและบริการด้าน
ต่างๆ ทั้งทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตให้นักศึกษาทุก
ชั้นปี เ พ่ือให้ด ารงชีวิตในวิทยาลัยอย่างคุ้มค่าและมี
ความสุข โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ตั้งแต่จัด
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือทราบแนวการเรียน 
การใช้ชีวิตในวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาใหม่ ก่อนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ และเพ่ิมความรู้ในเรื่อง 
กฎระเบียบข้อบังคับและวินัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 
ตลอดจนแนวทางของการปฏิบัติตนขณะที่อยู่ร่วมกันใน
มหาวิทยาลัยฯ และชุมชนข้างเคียง และมีการจัดบริการ

RPC -1.5-1-01 โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา  
RPC-1.5-1-02 ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
RPC-1.5-1-03 การให้
ค าปรึกษา 
RPC- 1.5-1-04 ทะเบียน
ประวัตินักศึกษา 
RPC-1.5-1-05 ตารางเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
RPC-1.5-1-06 โครงการ
วิทยาลัยรัตภูมิพบปะ
ผู้ปกครอง ครั้งที่ 1  
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา เพ่ือเป็นที่พ่ึง รับฟังปัญหา และ
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี ประจ าปีการศึกษา 
2561 เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ดูแลนักศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย ในด้านการเรียน ด้านส่วนตัว ด้านสังคม 
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ เมื่อนักศึกษาพบปัญหาและ
อุปสรรคที่อาจจะเป็นสาเหตุท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ
ด้านการศึกษา ด้านการปรับตัวในการด ารงชีวิตใน
สถาบันการศึกษา ตลอดจนการช่วยพัฒนานักศึกษาให้
เ ป็ นบุ ค คลที่ มี ค ว ามสมบู รณ์ ทั้ ง ท า งด้ า นคว ามรู้  
ความสามารถ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และ 
และได้จัดท าระเบียนประวัตินักศึกษาทะเบียนประวัติ
นักศึกษา โดยให้นักศึกษากรอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
ส่วนตัวในระบบ เพ่ือใช้ในการค้นหาประวัติของนักศึกษา
ในกรณีที่จ าเป็น ท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการ
หาข้อมูลของนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งในทุกวันพุธจะมีคาบ
กิจกรรม เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยกับนักศึกษา 
ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมโครงการวิทยาลัยรัตภูมิพบปะ
ผู้ปกครอง เพ่ือเป็นการชี้แจง ท าความเข้าใจในเรื่องระบบ
การเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยในการที่
นักศึกษามีผลการเรียนที่ต่ ากว่าเกณฑ์รวมทั้งการจัด
กิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้ปกครองนักศึกษาได้รับทราบโดย
ทั่วกัน 

 RPC-1.5-1-07 โครงการ
วิทยาลัยรัตภูมิพบปะ
ผู้ปกครอง ครั้งที่ 2  
 

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 
  วิทยาลัยฯ ได้จัดท าค าสั่งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
รัตภูมิ เพ่ือก ากับติดตามดูแลและก ากับการบริหารงาน
ของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เช่น 
ทุนการศึกษา ข่าวกิจกรรมต่างๆ และข่าวสารอ่ืนๆผ่าน
ทางเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย และบอร์ดประชาสัมพันธ์
ภายในวิทยาลัย ตลอดจนมีการ จัดส่งข้อมูลข่าวสารที่

RPC -1.5-2-01 ค าสั่ง
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC-1.5-2-03 เว็บไซต์ของ
วิทยาลัยรัตภูมิ  
RPC-1.5-2-04 ภาพบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
RPC-1.5-2-05 เฟชบุ๊คของ
วิทยาลัยรัตภูมิ  
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

เกี่ยวข้องกับนักศึกษาส่งไปที่อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง โดยการ
ท า ห นั ง สื อ แ จ้ ง เ วี ย น ท า ง ร ะ บ บ ง า น ส า ร บ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส์ เ พ่ือขอความอนุเคราะห์ติดประกาศ 
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบ รวมถึงการ
สื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ (facebook) วิทยาลัย เป็นต้น 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
     วิทยาลัยฯได้จัดให้มีกิจกรรมซึ่งด าเนินการโดยงาน
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพ่ือพัฒนา ประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา โดยมีจุดเน้นที่ส าคัญเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาของวิทยาลัย ให้เป็นบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์ โดย
แบ่งเป็น 
      1 .  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ อาชีพ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความรู้ในการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาสามารถ
สมัครงานและท างานในสถานประกอบการได้อย่างรวดเร็ว 
ตลอดจนความรู้ในเรื่องบุคลิกภาพและความรู้ด้านอาชีพที่
ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในปัจจุบัน ได้ด าเนินการจัด
โครงการในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยรัตภูมิ 
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 162 คน และบุคลากรเข้าร่วม
โครงการ 38 คน รวมทั้งหมด 200 คน ร้อยละความพึง
พอใจ 84.43 ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของ
โครงการ โดยได้เชิญวิทยากร 3 ท่าน 
     - ผศ.ดร.พิพัฒน์  ชูโต บรรยายเรื่อง ขั้นตอนการ
พัฒนาความสามารถให้ทันยุค Thailand 4.0 และฝึก
ปฏิ บั ติ เ ทคนิ คการ เ ขี ย น  resume ภาษา ไทยและ
ภาษาอังกฤษ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 200 
คน 
     - นายศิวัฒน์  สุวรรณวงศ์ บรรยายเรื่อง ลักษณะการ
เป็นผู้ประกอบการที่ดี  
     - นายกิตติศักดิ์  สุงมังคโล  บรรยายเรื่อง การท างาน
เป็นทีม 
       2. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

RPC- 1.5-3-01 โครงการ
เตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 
RPC- 1.5-3-02 โครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

ที่จะส าเร็จการศึกษา ในด้านความรู้และเทคนิคการเตรียม
ตัวก่อนสมัครงาน ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน  และ
เป็นแนวทางการประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนให้ข้อมูล
ความรู้การศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ได้ด าเนินการ
จัดโครงการในวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยรัตภูมิ 
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 159 คน และบุคลากรเข้าร่วม
โครงการ 36 คน รวมทั้งหมด 195 คน  ร้อยละความพึง
พอใจ 81.60 ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของ
โครงการ โดยได้เชิญวิทยากร 2 ท่าน และศิษย์ เก่า
วิทยาลัยรัตภูมิ 
     - นายทักษ์ดนัย  ภูชัยศิริ บรรยายเรื่อง การพัฒนา
บุคลิกภาพและเทคนิดการสัมภาษณ์งาน 
     - นายอรรณพ  ภูชะโร  บรรยายเรื่อง ลักษณะของ
นักศึกษาจบใหม่ที่นายจ้างพึงประสงค์  
     - ศิษย์เก่าวิทยาลัยรัตภูมิ เสวนาหัวข้อ จากลูกยางนา 
สู้เส้นทางอาชีพ  

        4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใน
ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 
     วิทยาลัยฯ มีการประเมินคุณภาพของการบริการใน
ข้อ 1-3 ประกอบด้วย 1. ด้านบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 2. ด้านการให้ข้อมูล
ของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา 3. ด้านจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา วิทยาลัยได้ประเมินโดยแบบสอบถาม ดังนี้ 
     1. ด้านบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา คะแนนเต็ม 5 ค่าเฉลี่ย 4.59 
     2.  ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ ให้บริการ
กิจกรรมนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลา คะแนนเต็ม 5 ค่าเฉลี่ย  4.68 
     3. ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา คะแนนเต็ม 5 ค่าเฉลี่ย 
3.87 
     ค่าเฉลี่ยรวมด้าน 1-3  ได้ค่าเฉลี่ย 4.38 

RPC -1.5-4-01 รายงานผล
การประเมินคุณภาพของการ
บริการนักศึกษา วิทยาลัยรัต
ภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  ประจ าปี
การศึกษา 2561 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
     วิทยาลัยรัตภูมิได้น าผลการประเมินย้อนหลัง ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2559 – 2561  โดยในปีการศึกษา 2561 มี
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.38 คะแนน โดยมีคะแนนสูงขึ้น ทาง
วิทยาลัยรัตภูมิ ได้ท าการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม 
การให้บริการและการให้ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ได้จัดให้มีระบบที่ปรึกษา ที่อาจารย์ให้การดูแล
ก ากับติดตามนักศึกษามากข้ึน โดยกิจกรรมท่ี
ส าคัญคือกิจกรรมพบปะผู้ปกครอง  

2. การให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพ่ิมหลากหลาย
ช่องทางขึ้น อย่างน้อย 3 ช่องทาง เช่น เว็บไซด์ 
เฟสบุ๊ก ไลน์  

3. การจัดกิจกรรมเตรียมความเพ่ืออาชีพ โดยให้
นักศึกษามีการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน พัฒนา
บุคลิกภาพ  และพบปะพูดคุยกับนักศึกษาศิษย์
เก่าท่ีจบการศึกษาเพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
และข้อแนะน าในการปฏิบัติตนเมื่อส าเร็จ
การศึกษาสู่การท างานจริงต่อไป 

RPC -1.5-5-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2562 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

 

ด้ำน 2559 2560 2561 
1. ด้านการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา 

3.77 3.51 4.59 

2. ด้านการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลา 

3.87 3.52 4.68 

3.ด้านจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

3.78 3.60 3.87 

เฉลี่ย 3.81 3.54 4.38 
 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์

เก่า 
     วิทยาลัยฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่องโดยผ่านทางเว็บไซต์ 
เช่น เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย
(http://www.rattaphum.rmutsv.ac.th/) และได้มีการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ศิษย์เก่าได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ของ ทางสื่อออนไลน์ ( facebook) คือ เพจศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยการเชิญ
ศิษย์เก่าวิทยาลัยรัตภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในหัวข้อ “จากลูกยางนา สู้เส้นทางอาชีพ” โดยมี
นักศึกษา และศิษย์เก่า เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่า โดยมีนักศึกษา 159 คน และ 
ศิษย์เก่าวิทยาลัย เข้าร่วมกว่า 6 คน 

RPC-1.5-6-01 เพจ 
Facebook ศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC-1.5-6-02 โครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

 6 ข้อ 
6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6) 
5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 : กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2561 
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) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ คณะ สถาบัน 
และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA 
(Plan, Do, Study, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

 
เกณฑ์กำรประเมิน:  6  ข้อ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน: 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อ

ที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม 
     ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
วิทยาลัยรัตภูมิ  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทั้ง 5 

RPC 1.6-1-01   แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2560 และ 2561  
RPC 1.6-1-02 แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561  
RPC1.6-1-03 ค าสั่งแต่งตั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรัต
ภูม ิ
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อ

ที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ด้าน โดยมีตัวแทนนักศึกษาเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนานักศึกษา โดยสอดคล้องกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดและสโมสร
นักศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในการก าหนดแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาของสโมสรนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 
          การจัดกิจกรรมนอกจากจะสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้านยังจัด
ให้ครอบคลุมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้ง 5 ประเภทอีก
ด้วย ซึ่งได้แก่ 
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
    และได้น าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรับทราบและเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

RPC-1.6-1-04 แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561 
หน่วยงานสโมสรนักศึกษา 
วิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC-1.6-1-05 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 
2/2561 ลงวันที่ 25 กรกฏาคม  
2561 
RPC-1.6-1-05 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยรัต
ภูมิ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม 2561  
 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  5 
ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

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

ความรับผิดชอบ 

RPC-1.6-2-01 แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 
RPC-1.6-2-0 2 สรุปผลการ
ประเมินตามตัวชี้วัดตามแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ มีการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ดังนี้ 
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน  3 โครงการ ได้แก่ 
     1. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
     2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนิน
ชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม 
     3. โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับนักศึกษา 
2) ด้านความรู้ จ านวน 8 โครงการ คือ 
    1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
    2. โครงการเทคนิคการใช้สื่อสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้ส าหรับนักศึกษา 
    3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ 
    4. โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 
    5. โครงการอบรมสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพสาขา
การตลาด 
    6. โครงการอบรมสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ 
    7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพ
นักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ 
    8. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 
3) ด้านทักษะทางปัญญา จ านวน 7 โครงการ คือ 
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    1. โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรดศรีวิชัยเกมส์ 
ครั้งที่ 11 
    2. โครงการย่อยที่ 1 โครงการบริการชุมชนช่างยนต์
และวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
    3. โครงการย่อยที่ 2 โครงการบริการล้างเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้แก่ชุมชน 
    4. โครงการย่อยที่ 3 โครงการช่างไฟฟ้าจิตอาสาสู่
ชุมชน 
    5. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 
    6. โครงการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาชีพ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 
    7. โครงการสับดาห์วิชาการครั้งที่ 7 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ จ านวน 10 โครงการ คือ      
    1. โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
    2. โครงการเตรียมความพร้อมพิธีรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ประจ าปีการศึกษา 2560 
    3 .  โครงการแข่ งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 
    4. โครงการเชียร์และแข่งขันกีฬา มทร.ศรีวิชัย     
ครั้งที่ 11 
    5. โครงการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญา
บัตร 
    6. โครงการกีฬาสานสัมพันต้านภัยยาเสพติด 
    7. โครงการวิทยาลัยพบปะผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 
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    8. โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 
    9. โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเขียนแผนสโมสร
นักศึกษา 
  10. โครงการวิทยาลัยพบปะผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 2 โครงการ  
  1. โครงการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของ
นักศึกษา วิทยาลัยรัตภูมิ 
  2. โครงการแข่งขันการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 
  3. โครงการโรโบติกแคมป์ 
     วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ โดยมีโครงการที่อยู่ ใน
ขอบข่าย 

 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
          วิทยาลัยรัตภูมิ ได้มีกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาโดยมี
การส่งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมการ
สัมมนาคณะกรรมการองค์การนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมล าป ารี
สอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และมีการให้ความรู้แก่
นักศึกษาในกิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจ าปีการศึกษา 
2561 ณ ฐานทัพเรือสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

RPC-1.6-3-01 โครงการสัมมนา
คณะกรรมการองค์การนักศึกษา
และสโมสรนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 
RPC-1.6-3-02 ก าหนดการ
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 

 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

RPC-1.6-4-01 สรุปผลการ
ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
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       ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการ
ประเมินผลความส าเร็จกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ในด้านต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์ระดับคะแนนในการประเมิน
ความพึงพอใจด้านการความรู้ที่ได้ การน าไปใช้เพ่ือให้
เป็นตามวัตถุประสงค์กิจกรรมของทุกโครงการ 
เกณฑ์คะแนนประเมิน 
  คะแนน       ช่วงคะแนน          ระดับความคิดเห็น  
    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 
โดยทางวิทยาลัยได้ท าการประเมินผลจากผู้ใช้บัณฑิต 
ในปี ก า รศึ กษา  2560  โ ดยสาขาวิ ช า วิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ มีผลประเมิน 5 คะแนน และสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มีผลประเมิน 4.48 
คะแนน  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

RPC-1.6-4-02 แผนการน าผล
ประเมินไปปรับปรุงแผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
RPC-1.6-4-03 แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 
RPC-1.6-4-04 ผลการประเมินผู้ใช้
บัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2560 

 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
     วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม
มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โดยก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
2 ด้าน  ดังนี้  
1.เพ่ือพัฒนานักศึกษาและด าเนินกิจกรรมนักศึกษา
ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
ผลการประเมินตามตัวชี้วัด จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ครบทั้ง 5 ด้าน 
1.1 คุณธรรมจริยธรรม จ านวน  3  โครงการ 

RPC-1.6-5-01 สรุปผลการ
ประเมินตามตัวชี้วัดของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
RPC-1.6-5-02 สรุปผลการจัด
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2561 
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1.2 ความรู้ จ านวน 8  โครงการ 
1.3 ทักษะทางปัญญา จ านวน  7  โครงการ 
1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ จ านวน 10 โครงการ 
1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี จ านวน 3  โครงการ 
2.เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 
ประการ 
ผลการประเมินตามตัวชี้วัด จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ครบทั้ง 5 ด้าน 
2.1 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 4   โครงการ 
2.2  พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  จ านวน 14
โครงการ 
2.3  พัฒนาบุคลิกภาพ จ านวน 5 โครงการ 
2.4 พัฒนาสุขภาพ  จ านวน  2 โครงการ 
2.5 ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จ านวน  15
โครงการ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.แผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาบรรลุเป้าหมายไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 
     วิทยาลัย ฯ ด าเนินโครงการตามแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 23 โครงการ บรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2.โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกโครงการ บรรลุ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการไม่น้อย
กว่า  ร้อยละ 80 
ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อ

ที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

     วิทยาลัย  ฯ ด า เนินโครงการกิจกรรมพัฒนา
นั กศึ กษ าทุ ก โ ค ร ง ก า ร บ ร รลุ ค ว า มส า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
     จากการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
แผนการพัฒนานักศึกษา วิทยาลัย ฯ ได้ประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา จึงมีผลการประเมินของแผนการจัดกิจ
กิจกรรมตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100   

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
     จากการประเมินผลแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ทางวิทยาลั ย  ฯ  ได้มี
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาในเรื่องของกิจกรรมเยอะ
เกินไปอาจท าให้มีผลกระทบกับการเรียนการสอน โดย
สโมสรนักศึกษาชุดใหม่ได้น าปัญหาและอุปสรรคที่พบ
เข้าร่วมประชุมเพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
จัดท าร่างแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ในประจ าปี
การศึกษา 2561  โดยด าเนินการปรับปรุง ในเรื่องของ
การปรับลดกิจกรรมและยุบรวมกิจกรรมเ พ่ือให้
สอดคล้องกับการเรียนการสอนของนักศึกษาในวิทยาลัย 
ฯ อาทิเช่น โครงการสืบสานประเพณีการหล่อเทียน
พรรษา ด าเนินการพร้อมกับกิจกรรมวันไหว้ครูและ
บายศรีสู่ขวัญ เมื่อปีการศึกษา 2560 ทางวิทยาลัยมีการ
จัดกิจกรรม จ านวน  37 โครงการ และในปีการศึกษา 
2561 ทางวิทยาลัยมีการปรับลดกิจกรรมเหลือ 30  
โครงการ 

RPC-1.6-6-01 แผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 
RPC-1.6-6-02 แผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 
 5 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,6) 
 4 คะแนน ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 2  กำรวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2562 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการก ากับตัวบ่งชี้ (นางสุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง) 

  2. นายศุภกร  แก้วละเอียด ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย 
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

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

 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน: 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท 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  
        วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
     -ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์  หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
     * มีการจัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุน พันธกิจด้าน
การวิจัยอย่างเพียงพอ และมีการรวบรวมแหล่งทุนวิจัย
ต่าง ๆ เพื่อให้คณาจารย์ใช้เป็นข้อมูลในการขอทุนวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
  -ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
     * มีการสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย ใช้ฐานข้อมูลการ
วิจัยร่วมกัน อาทิ ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

RPC-2.1-2-01 
เอกสารการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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. 
(RISS) 
RPC-2.1-2-06 
ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ 
RPC-2.1-2-07 
ภาพถ่ายห้องสมุด 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก 
ฐานข้อมูลวิจัยไทยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรี
วิชัย 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  
     * มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ
อาจารย์โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้อาจารย์
ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ดูงาน น าเสนอ ผลงานใน
ประเทศ และน าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
     * มีการสนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย และสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการใน
วารสารวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาส
แสวงหาความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
     วิทยาลัยฯ รว่มกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยโดย

RPC-2.1-3-01  ตัวอย่างเอกสาร
การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปี 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

แบ่งออกเป็นทุน 3 ประเภท ประกอบด้วยทุนอุดหนุนวิจัย
เงินรายได้, ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน และ
ทุนอุดหนุนการวิจัยงบภายนอก โดยใช้ระบบกลไกของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาในการยื่นขอทุน รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
           ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

- โครงการ “ระบบบริหารจัดการต้นไม้ในสวน
พฤกษศาสตร์โดยการใช้คิวอาร์โค้ดผ่านออนไลน์
แอพพลิเคชัน กรณีศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ”  

จ านวนเงิน 35,000 บาท 
- โครงการ “ระบบจัดการตู้ปลาผ่านออนไลน์แอป

พลิเคชัน”  
จ านวนเงิน 35,000 บาท 

- โครงการ “การพัฒนาชุดทดลองใบงานเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม VMware vSphere”  

จ านวนเงิน 30,000 บาท 
- โครงการ “กระดาษรองแก้วรักษ์สิ่งแวดล้อมจาก

เส้นใยผลปาล์มน้ ามัน”  
จ านวนเงิน 35,000 บาท 

- โครงการ “ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุม
ภายในด้านรายรับ - รายจ่ายกับผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน อ าเภอรัต
ภูมิ จังหวัดสงขลา”  

จ านวนเงิน 30,000 บาท 
- โครงการ “การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือ

ส่งเสริมการขายสินค้าเฉพาะถิ่น กรณีศึกษาบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนหนองไม้แก่น อ าเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา”  

จ านวนเงิน 35,000 บาท 
- โครงการ “ศึกษาการเข้าถึงและรับรู้กระบวนการ

ส่งเสริมการเกษตร และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

งบประมาณ พ.ศ.2562 
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 

นวัตกรรมการผลิต การเพ่ิมมูลค่าข้าวของ
เกษตรกรจังหวัดสงขลา”  

จ านวนเงิน 35,000 บาท 
- โครงการ “การพยากรณ์จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ที่เดินทางเข้าประเทศไทย ผ่านด่านชายแดน อ าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา” จ านวนเงิน 20,000 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. 2561 ถึง 28 ก.พ. 2562 
มีจ านวนอาจารย์ขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากวิทยาลัย 
จ านวน 18 ราย รวมจ านวนเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
ทั้งสิ้น 102,538.- บาท 
     การน า เสนอผลงานวิ จั ยระดับนานานชาติ  ณ 
ต่ า งป ร ะ เทศ  จ ะ ใ ช้ เ งิ น ทุ น จ ากกอ งทุ น วิ จั ย ของ
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 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การติดตาม
และประเมินผลโครงการวิจัยที่
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ได้รับอุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ.
2559 
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.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนเอกสาร
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ”  
2.โครงการเพื่อจัดท าแผนบูรณาการด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 
     วิทยาลัยฯ สนับสนุนให้นักวิจัยทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนได้มีการพัฒนาในด้านการเขียนงานวิจัย

RPC-2.1-5-01 
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุน
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการ พ.ศ.2559 
RPC-2.1-5-02 
ผลงานที่ได้รับสนับสนุน
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
RPC-2.1-5-03 
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งค าสั่ง
เข้าร่วมโครงการและโครงการ เรื่อง 
“การเขียนเอกสารบทความวิจัย
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

เพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ
และวิทยาลัยรัตภูมิ ได้อ้างอิงประกาศหลักเกณฑ์การ
สนั บสนุ นค่ า ตอบแทนการตี พิ ม พ์ผ ล ง านวิ จั ย ใ น
วารสารวิชาการ ในปี 2561 วิทยาลัยฯมีผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทน
จ านวน 1 ผลงาน ได้แก่ ผลงานของ ผศ.ดร.อาริษา โสภา
จารย์ เรื่อง เครื่องอัดอิฐตกแต่งจากทางปาล์มน้ ามัน
ชนิดไฮดรอลิกส์แฮนด์ปั้ม ในวารสารชื่อ วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 3  
เดือน กันยายน – ธันวาคม ปี 2561 หน้า 347-355 ซึ่ง
เป็ นวารสารที่ อยู่ ใ นฐานข้ อมู ล  TCI (Thai Journal 
Citation Index) กลุ่มที่ 1  ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามประกาศ เรื่อง 
หลั ก เกณฑ์การสนับสนุนค่ าตอบแทนการตี พิ ม พ์
ผลงานวิจัยในวาสารวิชาการ พ.ศ.2559 

เพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ” 
RPC-2.1-5-04 
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญ
บุคลากรเข้าร่วมโครงการและ
หนังสือตอบรับการเข้าร่วม
โครงการ เรื่อง “จัดท าแผนบูรณา
การด้านการวิจัยและนวัตกรรม” 

 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 
     วิทยาลัยฯ อ้างอิงระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ โดยปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย การด าเนินการด้านสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรอันเกิดจากการประดิษฐ์มาใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2561  วิทยาลัยฯมี
ผลงานวิจัยที่ต้องการคุ้มครองสิทธิ “อนุสิทธิบัตร” จ านวน 
1 ผลงาน ได้แก่ ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ
พงค์  สังขวาสี เรื่อง เครื่องเจาะดินใส่ปุ๋ยยางพารา โดย
ผ่านระบบเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  

ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 
1. ระบบผลิต ไบโอดี เซลจาก
น้ ามันกรดไขมันอิสระต่ าโดยใบ
กวน 2 รูปแบบร่วมกัน 

นายสุห์ดี  นิเซ็ง 

RPC-2.1-6-01 
Print out เว็ปไซต์ ระเบียบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรียวิชัยว่าด้วยการด าเนินการด้าน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอันเกิด
จากการประดิษฐ์ 
RPC-2.1-6-02 
ระบบกลไกเบื้องต้นส าหรับการ
พัฒนางานวิจัยภายในวิทยาลัยรัต
ภูม ิ
RPC-2.1-6-03 
ระบบเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
RPC-2.1-6-04 
ผลงานยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

2.ตู้ควบคุมความชื้นแบบฮีต
เตอร์อินฟราเรดโดยใช้ไฟฟ้าจาก
แผงโซลาร์เซลล์ 

ผ ศ . ด ร . อ า ริ ษ า 
โสภาจารย์ 

3.เครื่องสกัดน้ ามันปาล์มดิบ
แบบไม่ใช้ไอน้ าขนาดเล็ก 

ผ ศ . ด ร . อ า ริ ษ า 
โสภาจารย์ 

4.เครื่องเจาะดินใส่ปุ๋ยยางพารา ผศ.กฤษณพงค์  สัง
ขวาสี 

 
ซึ่งอยู่ในการด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี แจ้ง
ความประสงค์การคุ้มครองสิทธิ์ 

2. บริการให้ค าปรึกษาและจัดเตรียมเอกสาร
เบื้องต้น 

3. จัดท าเอกสารค าขอ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี

ตรวจสอบเอกสารและลงนาม 
5. หน่วยงานตรวจสอบเอกสาร 
6. น าเสนอมหาวิทยาลัย / อธิการบดีลงนาม 
7. มหาวิทยาลัยน าไปขอรับการคุ้มครองสิทธิ์จาก

หน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือและตรวจสอบ
เอกสาร                            

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 
 6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6) 
5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า  (ปีงบประมาณ) 
กำรคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 2562 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางสุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง) 

  2. นายศุภกร  แก้วละเอียด ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิจัย 
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน                                            

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :  
ปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและ
ที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี ประสิทธิภาพตาม
สภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน  

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่
ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย  

มทร.ศรีวิชัย เป็นสถำบันกลุ่ม ค2 จ ำแนกเป็น 2 กลุ่มสำขำวิชำ ที่ท ำกำรเปิดสอน ดังนี้ 
 1. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 2. กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

ตำรำงท่ี 2.2-1 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ าแนกตามสาขาวิชา 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  

วิทยาลัยรตัภูม ิ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 292,500 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 190,000 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)                           - 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 20 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรายกลุ่ม 24,125 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่ม 2.01 
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ตำรำงแสดงงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ าแนกตามหน่วยงานและกลุ่มสาขาวิชา ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ (ปีงบประมำณ ๒๕๖๒) 

คณะ/หน่วยงำน 

จ ำนวน
อำจำรย์และ
นักวิจัยท่ี
ปฏิบัติงำน

จริง 

จ ำนวนเงินสนับสนนุภำยใน จ ำนวนเงิน
สนับสนุน
ภำยนอก
สถำบัน 

รวม 

เงินสนับสนนุ
งำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ภำยใน

และภำยนอก
สถำบันต่อจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำ  

คะแนน
ตำมเกณฑ์ 

สกอ. 
  งบประมำณ

แผ่นดิน 
เงินรำยได้ 

วิทยาลัยรตัภูม ิ        

    2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 - 190,000 292,500 482,500 24,125 2.01 

 
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 านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรอืปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงินท่ี

เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ หลักฐานจากการตก

ลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วม
วิจยัของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

  
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
3.12 คะแนน 2.01 คะแนน 2.01 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

  
เอกสำรหลักฐำน : 

หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
RPC-1.2-02 สรุปข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิประจ าปีการศึกษา 2561 
RPC-2.2-01 สรุปจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย /  งานสร้างสรรค์ และสัญญารับทุนงานวิจัย (ท า

สัญญาในปีงบประมาณ 2562) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 : ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์
กำรคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 2561 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางสุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง) 

  2. นายศุภกร  แก้วละเอียด ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย 
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้า งสรรค์ขึ้น

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 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  

วิทยาลัยรัตภูมิ 

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 20 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.2 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ ระดับชาติ 

2.2 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.4 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ หรือที่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

2.8 
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พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.6 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูล TCI  กลุ่มที่ 2 

0.6 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.8 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานขอ้มูลตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.6 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 1.0 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตี
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
- ผลงานวิจยัที่หน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ 
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

0 

ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 0.2 
- งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0 

ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 0.4 
- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 

0 

ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 0.6 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
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ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 0.8 
- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0 

ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 1.0 
- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

0 

เกณฑ์มำตรฐำน 

ล ำดับ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ  

1 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

7.2 

2 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด 20 

3 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

36 

4 ค่าคะแนน (ข้อ 3 /30)*5 5.00 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ  

5 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

- 

6 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด - 

7 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

- 

8 ค่าคะแนน (ข้อ 7 /20)*5 - 

9 คะแนนเฉลี่ย กรณีมี 2 กลุ่ม (ข้อ 4+ข้อ 8) / 2 5.00 

 
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  
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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 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ ระดับชาต ิ

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

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่มีการตีพมิพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตีทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานได้รบัการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวชิาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ 
- ผลงานคน้พบพนัธุ์พชื พนัธุ์สตัว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
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ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพงำนวิจัย 

- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ ดังนี้ 
ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online  

0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรา้งสรรค์ทุกชิน้ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไมน่้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบนัร่วมพิจารณาด้วย 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 36 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

 

เอกสำรหลักฐำน : 
RPC-1.2-02 สรุปข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิประจ าปีการศึกษา 2561 
RRC-2.3-01 ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
RPC-2.3-02 ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 : กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 2562 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการก ากับตัวบ่งชี้ (นางสุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง) 

  2. นางสาวปิยนุช  ศรีรีภพ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา   
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :      
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึงกระบวนการใน

การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ
ประจ าปี ทั้งการบริการวิชาการท่ีท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีคณะจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน 
โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

 
เกณฑ์กำรประเมิน:  6 ข้อ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน: 
 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

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

RPC-3.1-1-01  แผนด าเนิน
โครงการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม ประจ าปี 2560 -
2561 
RPC-3.1-1-02 แบบส ารวจ
ความต้องการโครงการ
บริการวิชาการและ
ภาพประกอบ 
RPC -3.1-1-03 คู่มือการ
ปฏิบัติงานSrivijaya PM 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

ความต้องการของหน่วยการงาน/ชุมชน/บุคคล (RPC-3.1-
1-02 แบบส ารวจความต้องการโครงการบริการวิชาการ
และภาพประกอบ) 
            เมื่อได้ข้อมูลวิทยาลัยฯได้น าข้อมูลจากการ
ประชุมและข้อมูลจากการส ารวจความต้องการ จัดท าแผน
โครงการบริการวิชาการพร้อมก าหนดตัวชี้วัดของโครงการ 
(RPC-3.1-1-03  แผนด าเนินโครงการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม ประจ าปี 2560 ) และเสนอขออนุมัติต่อวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยจากนั้นด าเนินการให้บริการวิชาการแก่
สังคมตามแผนด าเนินงานที่วางไว้  โดยได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานแต่ละโครงการ  ตลอดจนท าการ
สรุปและการด าเนินตามแผนโดยแบ่งออกเป็น 
    บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ จ านวน 3  โครงการ   
คือ 1. โครงการเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Office 2013  
     2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานเขียนแบบด้าน
วิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม Solidwork  
     3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Microsoft 
Power Point 2013 
         บริการวิชาการด้านการสร้างชุมชนยังยืน จ านวน 1 
โครงการ คือ โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชนโดย
ใช้ กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร(ผลิตภัณฑ์กล้วย
กรอบแก้ว) ชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ต.ท่าชะม่วง อ.รัตภูมิ 
จ.สงขลา โดยก าหนดเป็น 7 กิจกรรม แต่วิทยาลัยได้ด าเนิน
กิจกรรมแล้วเสร็จจ านวน 6 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 
กิจกรรมย่อยที่ 1 การสร้างส่วนควบคุมการทอดกล้วย
กรอบแก้วกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 
กิจกรรมย่อยที่  2 การสร้างรถล าเลียงวัตถุดิบเข้าสู่
กระบวนการผลิต 
กิจกรรมย่อยที่  3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แบบฟอร์มบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของกลุ่มการผลิตกล้วย
กรอบแก้ว 

05“การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม” 
RPC-3.1-1-04 บันทึก
ข้อความเรื่องรายงานการ
ประชุมเพ่ือจัดท าแผนการ
ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

กิจกรรมย่อยที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์
อาหาร (อย.) ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบแก้ว 
กิจกรรมย่อยที่ 5 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการผลิต
กล้วยกรอบแก้วกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
กิจกรรมย่อยที่  6 การพัฒนารพบบไฟฟ้าภายในและ
ภายนอกอาคารในกระบวนการผลิตกล้วยกรอบแก้ว 

 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดผล
ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
         วิทยาลัยฯได้จัดท าโครงการบริการแก่สังคมตาม
แผน โดยได้จัดท าแผนการใช้ประโยชน์บริการวิชาการโดย
ใช้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ จ านวน 3  โครงการ  RPC-
3.1-2-01 แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
คือ บริการวิชาการด้านการสร้างชุมชนยังยืน จ านวน 1 
โครงการ คือ โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชนโดย
ใช้ กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร(ผลิตภัณฑ์กล้วย
กรอบแก้ว) ชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ต.ท่าชะม่วง อ.รัตภูมิ 
จ.สงขลา โดยแบ่งเป็น 7 กิจกรรมย่อย คือ   
กิจกรรมย่อยที่ 1 การสร้างส่วนควบคุมการทอดกล้วย
กรอบแก้วกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 
กิจกรรมย่อยที่  2 การสร้างรถล าเลียงวัตถุดิบเข้าสู่
กระบวนการผลิต 
กิจกรรมย่อยที่  3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แบบฟอร์มบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของกลุ่มการผลิตกล้วย
กรอบแก้ว 
กิจกรรมย่อยที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์
อาหาร (อย.) ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบแก้ว 
กิจกรรมย่อยที่ 5 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการผลิต
กล้วยกรอบแก้วกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

RPC-3.1-2-01 แผนปฏิบัติ
งานด้านบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560  
RPC-3.1-2-02 แผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ 
RPC-3.1-2-03 สรุปผลการ
ติดตามการประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ประจ าปีงบประมาณ 
2562  
 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

-~ 57 ~ 
 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

กิจกรรมย่อยที่  6 การพัฒนารพบบไฟฟ้าภายในและ
ภายนอก 
กิจกรรมย่อยที่ 7 จัดนิทรรศการและเผยแพร่งานบริการ
วิชาการสู่ชุมชนกอาคารในกระบวนการผลิตกล้วยกรอบ
แก้วแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพ่ือการ
ประเมินผลส าเร็จของโครงการบริการวิชาการ มีการ
ด าเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนตามกฎเกณฑ์ และตามเวลา
ที่ก าหนดหรือไม่  ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษา 
ชุมชนและสังคม มีการน าความรู้ที่ได้รับจากการบริการ
วิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร โดยมีการประเมินผล
ระหว่างการด าเนินงาน หรือการประเมินผลภายหลังการ
ด าเนินงานและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง
อาชีพและชุมชน เพ่ือที่จะได้น าผลการบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และเกิดการเชื่อมโยงกับการ
เรียนการสอน นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ 
โดยทุกโครงการได้มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนสรุปผลการติดตามการประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2562   ทั้ง 
7 กิจกรรมย่อย คือ  กิจกรรมย่อยที่ 1 การสร้างส่วน
ควบคุมการทอดกล้วยกรอบแก้วกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
การเกษตร 
กิจกรรมย่อยที่  2 การสร้างรถล าเลียงวัตถุดิบเข้าสู่
กระบวนการผลิต 
กิจกรรมย่อยที่  3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แบบฟอร์มบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของกลุ่มการผลิตกล้วย
กรอบแก้ว 
กิจกรรมย่อยที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์
อาหาร (อย.) ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบแก้ว 
กิจกรรมย่อยที่ 5 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการผลิต
กล้วยกรอบแก้วกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

กิจกรรมย่อยที่  6 การพัฒนารพบบไฟฟ้าภายในและ
ภายนอกอาคารในกระบวนการผลิตกล้วยกรอบแก้ว 
กิจกรรมย่อยที่ 7 จัดนิทรรศการและเผยแพร่งานบริการ
วิชาการสู่ชุมชน 

 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมี
โครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการในข้อ 1 แบบ
ให้เปล่า ทั้งหมด ได้แก่ 
บริการวิชาการด้านการสร้างชุมชนยังยืนจ 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 
กิจกรรมย่อยที่ 1 การสร้างส่วนควบคุมการทอดกล้วย
กรอบแก้วกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 
กิจกรรมย่อยที่  2 การสร้างรถล าเลียงวัตถุดิบเข้าสู่
กระบวนการผลิต 
กิจกรรมย่อยที่  3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แบบฟอร์มบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของกลุ่มการผลิตกล้วย
กรอบแก้ว 
กิจกรรมย่อยที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์
อาหาร (อย.) ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบแก้ว 
กิจกรรมย่อยที่ 5 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการผลิต
กล้วยกรอบแก้วกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
กิจกรรมย่อยที่  6 การพัฒนารพบบไฟฟ้าภายในและ
ภายนอกอาคารในกระบวนการผลิตกล้วยกรอบแก้ว 
กิจกรรมย่อยที่ 7 จัดนิทรรศการและเผยแพร่งานบริการ
วิชาการสู่ชุมชน 
บริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ จ านวน 3  โครงการ   

RPC-3.1-3-01 คือ  กิจกรรม
ย่ อยที่  1  กา รสร้ า งส่ วน
ควบคุมการทอดกล้วยกรอบ
แก้วกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
การเกษตร 
RPC-3.1-3-02 กิจกรรมย่อย
ที่  2 การสร้ างรถล า เลียง
วัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการ
ผลิต 
RPC-3.1-3-03  กิ จกรรม
ย่ อยที่  3  กา รอบรม เ ชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร จั ด ท า
แบบฟอร์มบัญชี ร าย รั บ -
รายจ่าย ของกลุ่มการผลิต
กล้วยกรอบแก้ว 
RPC-3.1-3-04   กิจกรรม
ย่ อยที่  4  กา รอบรม เ ชิ ง
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
การขอใบอนุญาตสถานที่
ผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์
อาหาร (อย. )  ผลิตภัณฑ์
กล้วยกรอบแก้ว 
RPC-3.1-3-05กิจกรรมย่อย
ที่ 5 การวิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนาการผลิตกล้วยกรอบ
แก้วกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

คือ 1. โครงการเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Office 2013  
     2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานเขียนแบบด้าน
วิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม Solidwork  
     3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Microsoft 
Power Point 2013 

RPC-3.1-3-06 กิจกรรมย่อย
ที่ 6 การพัฒนาระบบไฟฟ้า
ภายในและภายนอกอาคาร
ในกระบวนการผลิตกล้วย
กรอบแก้ว 

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
          เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ  คณะกรรมการ
ด าเนินงาน มีการติดตามโดยประเมินผลตามตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด มีการจัดท ารายงานสรุปโครงการ มี
การวิ เคราะห์ปัญหาที่ เ กิ ดขึ้ นตลอดจนปัจจั ย แห่ ง
ความส า เร็จในการติดตามประเมินผลกระทบและ
ประโยชน์ของโครงการ โดยวิทยาลัยฯ ได้มีการประเมินผล
โครงการเพ่ือทดสอบผลการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่
วางไว้  และสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
          มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ความส าเร็จโดยใช้แบบประเมิน FM 05-05 ที่ก าหนดใน
คู่มือการปฏิบัติงาน Srivijaya PM 05“การบริการวิชาการ
แก่สังคม” โดยได้มีการเชิญเจ้าของโครงการเข้ารับการ
ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย และ
เชิญคณะกรรมการฯ ลงพ้ืนที่ เพ่ือประเมินผลความส าเร็จ
โดยมีกิจจกรมที่ 7 จัดนิทรรศการและเผยแพร่งานบริการ
วิชาการสู่ชุมชน เพ่ือสรุปและประชาสัมพันธ์ในแต่ละปี
การศึกษา เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงในคราวถัดไป 
มีรายละเอียดดังนี้  ซึ่งในงบประมาณ 2562   บริการ
วิชาการ จ านวน 1 โครงการ 7 กิจกรรมย่อย และได้น าเข้า
การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 
1/2562 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ในระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานด้านบริการ

RPC-3.1-4-01 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 
RPC-3.1-4-02 แผนปฏิบัติ
งานด้านบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  
RPC-3.1-4-03 สรุป
โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ได้ด าเนินเสร็จสิ้น  
RPC-1.5-5-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 20 มิถุนายน  
2562 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

วิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
มติที่ประชุมว่า ดังนี้  
        1. บริการวิชาการโดยใช้ความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ให้จัดบริการวิชาการแบบให้เกิดรายได้โดยให้
วิชาการท าแผนการบริการตามความต้องการของชุมชนทั้ง
ปี  
        2. บริการวิชาการด้านการสร้างชุมชนยังยืน กลุ่ม
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร(ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบแก้ว) 
ชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ต.ท่าชะม่วง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
โดยให้ปีงบประมาณ 2562 มุ่งเน้นไปสู่การจ าหน่ายพร้อม
มาตรฐานสินค้า OTOP ชวนชิม โดยให้ฝ่ายวิชาการ
ด าเนินการปรับโครงการตามมติที่ประชุม 

 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
          เมื่อโครงการบริการครบระยะเวลาด าเนินการ 
งานบริการวิชาการได้สรุปผลการประเมินความส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดของแผนและโครงการบริการวิชาการ ให้ที่ประชุม
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 สรุปโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ปีการศึกษา 2561 ได้ด าเนินเสร็จสิ้น ) 
 วิทยาลัยฯได้เข้าร่วมการประชุมของ กลุ่มแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร(ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบแก้ว) ชุมชน
บ้านหนองไม้แก่น ต.ท่าชะม่วง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพ่ือ
รายงานสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาโดยมีข้อเสนอแนะ

RPC-3.1-5-01 สรุป
โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม ปีการศึกษา 2560 ได้
ด าเนินเสร็จสิ้น  
RPC-3.1-5-02 แผนปฏิบัติ
งานด้านบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 
RPC-3.1-5-03 รูปการ
ประชุมกับชุมชน 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

ทางกลุ่มแปรรูปและ ทางวิทยาลัยฯ ได้จัดน าข้อมูล มา
เขียนแผนโครงการบริหารวิชาการประจ าปี 2562 ภายใต้
โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรสร้างชุมชน(กล้วยกรอบแก้ว) 
รูปการประชุมกับชุมชนแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
สถาบันวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคม 
ในระดับสถาบัน 
    วิทยาลัยฯได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยบริการวิชาการแก่
สังคม ในการจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วม โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นต้นแบบ ของจังหวัดสงขลา (ชุมชนท่าหิน) ต าบล
ท่าหิน อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยด าเนินร่วมกับ
ทุกคณะในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 
(หนังสือเชิญประชุม) และทางที่ประชุมได้ให้วิทยาลัยฯ ซึ่ง
มีโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง โรงเรียนท่าหิน (สรุปผลโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ระบบพี่
เลี้ยง) โดยให้อาจารย์ในสาขาศึกษาทั่วไปไปเป็นครูพ่ีเลี้ยง
ให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าหิน และจัดกิจกรรมร่วมกันใน
ด้านภาษา และวัฒนธรรม 

RPC-3.1-6-01 หนังสือเชิญ
ประชุม 
RPC-3.1-6-02 สรุปผล
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง  

 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 
6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6) 
5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา  2561 
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 ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     วิทยาลัยฯ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการท าน าบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา      
2561 โดยก าหนดให้คณะครู – อาจารย์ทุกคน มีส่วนร่วม
เป็นผู้รับผิดชอบงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การบริหารงาน เป็นไปเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ ตามค าสั่งวิทยาลัยรัตภูมิ ที่ 73 /2561 

RPC-4.1-1-01 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2561 

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

RPC-4.1-2-01 แผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 
RPC-4.1-2-02 แผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

     วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา ประกอบด้วย 26 
กิจกรรม คือ 
1) กิจกรรมส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม ได้แก่ 
    1.1 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
    1.2 โครงการวันรักกันม่ัน 
    1.3 โครงการวันไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ 
    1.4 โครงการประกวดดาว – เดือน 
    1.5 โครงการท าบุญประจ าปี 
    1.6 โครงการวันคนพิการสากล 
    1.7 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
    1.8 ปันรักให้น้อง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
    1.9 ปันรักให้น้อง สาขาวิชาการบัญชี 
    1.10 ปันน้ าใจสู่พ่ีน้อง 
    1.11 รักจากพ่ีสู่น้อง 
    1.12 โครงการตลาดนัดวิชาการและวัฒนธรรม 2019 
    1.13 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประจ าปี 2562 
    1.14 งาน “เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ
ภาคใต้ ครั้งที่ 1”   
2) กิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
    2.1 โครงการ Big Cleaning Day 
    2.2 โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
    2.3 ศึกษาดูงานเพ่ือขับเคลื่อนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
    2.4 เศรษฐกิจพอเพียงวิถีช่างไฟฟ้า (สาขาวิชาช่าง
ไฟฟ้า) 
    2.5 ปรัชญาของพ่อ (สาขาวิชาช่างยนต์) 
    2.6 พอเพียงที่ตัวเอง (สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

RPC-4.1-2-03 แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยรัตภมูิ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
RPC-4.1-2-04  สรุปกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
กิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

    2.7 เสริมสร้างทักษะชีวิต ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
    2.8 เดินตามค าพ่อสอน (สาขาวิชาการตลาด) 
    2.9 แปลงร่วมใจ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร) 
    2.10 เศรษฐกิจพอเพียงประจ าปีการศึกษา 2561 
(สาขาวิชาการบัญชี) 
    2.11 ช่างยนต์พัฒนาเพ่ือน้อง 
    2.12 พี่สันสร้าง น้องสร้างสรรค์ 
       วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัด มาตรการ/ค่า
เป้าหมาย ของโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       
บรรลุเป้าหมาย อย่างน้อยร้อยละ 80 ของโครงการ   

 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
     วิทยาลัยฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท านุศิลปะ
และวัฒนธรรม เพ่ือด าเนินการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไปตาม
แผนและวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ เสนอ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและน าไป
พัฒนาปรับปรุงในรอบต่อไป 

RPC-4.1-3-01 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2561 
RPC-4.1-3-02 สรุปการ
ประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ประจ าปีการศึกษา 2561 
RPC-1.5-5-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562  

 4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     วิทยาลัยฯ ได้มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  โดยการติดตามรายงานผลการ
ด าเนินโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งก าหนด  โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมบรรลุเป้าหมายความพึงพอใจของ

RPC-4.1-4-01 สรุปผลการจัด
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2561  
RPC-4.1-4-02 สรุปการ
ประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปี
การศึกษา 2561 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 ของแต่ละ
โครงการ ผลการด าเนินงาน ทั้งหมด 18 โครงการ บรรลุ
เป้าหมายร้อยละ 100 
1. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 
230 คน ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 82.20 
2. โครงการวันรักกันม่ัน  มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 372 
คน ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 81.40 
3. โครงการวันไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ มีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 299 คน ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม 84.78 
4. โครงการประกวดดาว – เดือน มีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 316 คน ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
84.87 
5. โครงการท าบุญประจ าปี มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 
336 คน ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 84.28 
6. โครงการวันคนพิการสากล ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 
76 คน ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 84.78 
7. โครงการวันเด็กแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 
คน ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 82.06 
8. ปันน้ าใจสู่พ่ีน้อง  มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100คน 
ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 82.20 
9. รักจากพ่ีสู่น้องมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน ร้อย
ละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 90.00 
10. โครงการตลาดนัดวิชาการและวัฒนธรรม 2019 มี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 120 คน ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม 84.46 
11. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประจ าปี 2562 มี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 359 คน ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม 87.72 
12. งาน “เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติภาคใต้ 
ครั้งที่ 1”มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 140 คน ร้อยละความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 90.76 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

13. โครงการ Big Cleaning Dayมีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น  240 คน ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
81.41 
14. โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 160 คน ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรม 81.42 
15. ศึกษาดูงานเพ่ือขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 24 คน ร้อยละความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 90.00 
16. พอเพียงที่ตัวเอง (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 44 คน ร้อยละความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม 80.39 
17. แปลงร่วมใจ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกล
เกษตร) มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 20 คน ร้อยละความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 82.06 
18. พ่ีสันสร้าง น้องสร้างสรรค์มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  
100 คน ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 80.76 

 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     จากการประเมินผลแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้
ด าเนินโครงการในปีการศึกษา 2560 ทางวิทยาลัย ฯ ได้มี
การสรุปผลโดยสโมสรนักศึกษาได้น าข้อดีเกี่ยวกับการเข้า
ร่วมโครงการและปัญหาอุปสรรคมาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อ
ปรับปรุงแล้วน าผลการเข้าร่วมประชุมเ พ่ือสรุปหา
ข้อเสนอแนะโดยมีข้อเสนอแนะจากนักศึกษาในเรื่องของ
การด าเนินโครงการและกิจกรรมเยอะเกินไปท าให้เกิดผล
กระทบต่อการเรียนการสอน จึงได้ปรับลดโครงการ
กิจกรรม ในการแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในปี
การศึกษา 2561 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
ของนักศึกษาในวิทยาลัย ฯ และได้ด าเนินการโครงการ
และกิจกรรมตามแผนท านุศิลปวัฒนธรรมตามที่กล่าว
ข้างต้นท าให้ในปีการศึกษา 2561 ทางวิทยาลัยฯได้รับ

RPC-4.1-5-01 แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปี
การศึกษา 2560 
RPC-4.1-5-02 แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปี
การศึกษา 2561 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและนักศึกษาเกี่ยวกับ
ห้วงเวลาในการจัดกิจกรรมจันทร์-ศุกร์ ท าให้ต้องมีการ
เรียนชดเชย ทางวิทยาลัยได้ปรับแผนกิจกรรมของปี
การศึกษา 2562 ต่อไป คือการจัดกิจกรรมลงในวันพุธ
บ่ายเนื่องจากตารางการเรียนการสอนก าหนดไว้เป็นคาบ
กิจกรรมและไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอนของ
นักศึกษา 

 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
     วิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กิจกรรม
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย เว็บเพจของวิทยาลัย เล่ม
จุลสารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหนังสือพิมพ์โฟกัส 

RPC-4.1-6-01   print out    
 - เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- หน้าเฟสบุค มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาลัยรัตภูมิ 
- เล่มจุลสาร มทร.ศรีวิชัย 
- เล่มจุลสารหนังสือพิมพ์โฟกัส
ของภาคใต้ 

 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
     วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดงาน“เทศกาลศิลปะและ
วัฒนธรรมนานาชาติภาคใต้” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 – 
30  มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยรัตภูมิ โดยมี 4 
มหาวิทยาลัยจากประเทศมาเลเซีย และ 7 
สถาบันการศึกษา จากประเทศไทย 

RPC-4.1-7-01 สรุปรูปเล่ม
โครงการเทศกาลศิลปะและ
วัฒนธรรมนานาชาติภาคใต้ ครั้ง
ที่ 1 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 
 6  ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6) 
5  คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที ่5 กำรบริหำรจัดกำร  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 : กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจและกลุ่มสถำบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2561 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะวิทย์ ทองวิเชียร 

                                            นางสุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง 
                                            นายศุภกร  แก้วละเอียด 
  2. นางสาวพณิตา  คชกูล ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ข้อ 1 ,5) 
      นางสาวแสงเทียน  จันทร์แสงอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ข้อ 2) 
      นางสิรินารถ ชูพันธ์                 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ข้อ 4) 
      นายศุภกร  แก้วละเอียด           เจ้าหน้าที่วิจัย (ข้อ 6) 
      นางราตรี  สุยบางด า               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ข้อ 3 ,7)  

 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 โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

RPC-5.1-1-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 
16 มกราคม 2562 
RPC-5.1-2-02 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

          เนื่องจากในปี พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยมีการ
ทบทวน บทบาทหน้าที่ และภารกิจใหม่ โดยการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580)  ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ซึ่งท า
ให้วิทยาลัยรัตภูมิต้องมีการทบทวน บทบาทและภารกิจ
ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเช่น  
โดยได้ด าเนินการดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 1 
 วันที่ 16 มกราคม  2562  ครั้งที่ 1 เพ่ือทบทวนปรัชญา 
ปณิธาน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของวิทยาลัย  ร่วมกับ
บุคลากรภายในวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  และในวันที่ 26- 27 
เมษายน 2562  วิทยาลัยได้จัดโครงการทบทวนและจัดท า
แผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี และได้มีการน าร่างแผนกลยุทธ์เข้า
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  
ครั้งที่ 3 ในวัน 7 มิถุนายน 2562  และเข้าวาระพิจารณา
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย ครั้งที่  2 ในวันที่  20 
มิถุนายน 2562 ซึ่งได้จัดท าแผนงาน กิจกรรม โครงการ ที่
สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
และสามารถ ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ  ส่งเสริมกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร เพ่ิมพ้ืนที่
การเรียนรู้ของเยาวชนและนักศึกษาในรูปแบบของทักษะ
ชีวิต ทักษะสังคม  มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์พัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะ
วิชาชีพพร้อมเข้าสู่งาน ตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัย
นวัตกรรมเพ่ือสังคม”วิทยาลัยจัดให้มีโครงการที่ช่วยเพ่ิม
ประสบการณ์และทักษะฝีมือตามสายวิชาชีพ สอดคล้อง
กับปรัชญาของวิทยาลัย “สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชู
คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี”  สอดคล้องกับอัตลักษณ์เชิง
พ้ืนที่ของวิทยาลัย “การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ”   อัต

RPC-5.1-1-03 ผลการ
พิจารณาค าเสนอขอโครงการ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
พ.ศ. 2563 
RPC-5.1-1-04  รายงานผล
การด าเนินโครงการทบทวน
และจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5 
ปี   
RPC-5.1-1-05 ร่างแผนกล
ยุทธ์ ระยะ 5 ปี วิทยาลัยรัต
ภูม ิ
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติ”   
ในการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์โดยคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย มีการประชุม น าผลการ
ด าเนินงานของปีงบประมาณ 2562  และข้อเสนอแนะ
ของรายงานการประเมินตนเอง ปี 2560  ข้อคิดเห็นจาก
โครงการต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการปีงบประมาณ 2561 มา
ปรับแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2562 และประกอบค าเสนอ
ของบประมาณแผ่นดินปี พ.ศ. 2563 และพิจารณาค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
        - วิเคราะห์ SWOT ที่น ามาสู่การก าหนดกลยุทธ์ ที่
สอดคล้องกับ  อัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ วัตถุประสงค์ และจุดเน้น จุดเด่นของวิทยาลัย โดยเน้น
ให้นักศึกษาและบัณฑิต คิดเป็น ท าเป็นและใช้เป็น มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบ 
 - ก าหนดกิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณที่จะ
ด าเนินการในแต่ละกลยุทธ์และมาตรการ พร้อมจัดท าตัว
บ่งชี้  พร้อมทั้งเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ซึ่งการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561  ในประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย  สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศ
เฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิง พ้ืนที่  ประกอบด้วย 3 
platforms  คือ นวัตกรรมการศึกษา การบริการจัดการ
ผู้สอนรูปแบบใหม่ และ การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย 

 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
                    วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินตามองค์ประกอบการวิเคราะห์ความคุ้มค่า

RPC-5.1-2-01 เอกสาร
วิเคราะห์ทางการเงิน.ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
RPC-5.1-2-02 เอกสาร 
การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

-~ 71 ~ 
 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

การลงทุนเพ่ือการบริหารหลักสูตรการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัย โดยประสานกับหน่วยเบิกจ่ายในการค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วย เกี่ยวกับความคุ้มค่าในการลงทุนและทาง
วิทยาลัยได้น าข้อมูลของกองคลังมาวิเคราะห์ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร/สาขา/คน/ปี เทียบกับคณะอ่ืนที่
หลักสูตรใกล้ เคียงกัน จากการวิ เคราะห์สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องจักรกล เกษตรเทียบกับสาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเกษตรศาสตร์  (ทุ่ง
ใหญ่)  จ านวนนักศึกษาของวิทยาลัยรัตภูมิเท่ากับ 82 คน 
คิดค่า FTES ได้เท่ากับ 48.8 คิดเป็นจ านวนเงินเท่ากับ
5,871.50 บาท  ต้นทุนของคณะเกษตรศาสตร์  (ทุ่งใหญ่) 
จ านวนนักศึกษาเท่ากับ 124 คน คิดค่า FTES ได้เท่ากับ 
102.89 คิดเป็นจ านวนเงิน เท่ากับ 3,764 บาท เมื่อเทียบ
กับจ านวนนักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ มีค่าต้นทุนที่ต่ ากว่า 
แสดงว่าวิทยาลัยรัตภูมิมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนที่น้อย
กว่า  และการวิเคราะห์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เที ยบกับสาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  (ตรัง)  ต้นทุนต่อ
หลักสูตรสาขา/คน/ปี  จ านวนนักศึกษาของวิทยาลัย 
เท่ากับ 73 คน คิดค่าFTESได้เท่ากับ 54.80 คิดเป็น
จ านวนเงิน เท่ากับ 5,227.07 บาท  ต้นทุนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ตรัง) จ านวนนักศึกษา
เท่ากับ 78 คน คิดค่า FTES ได้เท่ากับ 54.28 คิดเป็น
จ านวนเงินเท่ากับ 8,331.38 บาท เมื่อเทียบกับ จ านวน
นักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ มีค่าต้นทุนที่สูงกว่า  แสดงว่า
วิทยาลัยมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนที่มากกว่า  
     จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเมื่อเทียบกับ
คณะอ่ืน ๆ ในระดับเดียวกันพบว่าวิทยาลัยมีความคุ้มค่า
มากกว่าของการบริหารหลักสูตรในหลักสูตรวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกตรมี
ความคุ้มค่าท่ีน้อยกว่า แต่อย่างไรก็ตามมีหลายปัจจัยที่ท า
ให้ต้นทุนของวิทยาลัยที่สูงกว่าคณะอ่ืนอันเนื่องมาจาก
วิทยาลัยรัตภูมิก าลังพัฒนาและมีค่าใช้จ่ายในวัสดุการ

RPC- 5.1-2-03 เอกสาร 
การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 
RPC- 5.1 -2-04 ผลการ
เบิกจ่ายไตรมาส 3 - 4
ปีงบประมาณ 2561 
RPC-5.1-2-05 ผลการเบิกจ่าย
ไตรมาส 1 - 2ปีงบประมาณ 
2562 
RPC-5.1-2-06 เล่มแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี 2561 
RPC-5.1-2-07 เล่มแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี 2562 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

เรียนการสอนและครุภัณฑ์ท่ีเพ่ิมขึ้น จากจ านวนนักศึกษา
ที่น้อยแต่ก็ยังมีนักศึกษาไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่
ละหลักสูตร โอกาสในการแข่งขันก็ยังเห็นโอกาสอัน
เนื่องมาจากเป็นสาขาเดียวที่เปิดสอนในภาคใต้และ
เนื่องมาจากตลาดแรงงานยังต้องการนักศึกษาที่เรียนสาย
วิชาชีพมากขึ้น ดังนั้นเมื่อนักศึกษาที่เรียนจบแล้วจึงมีงาน
ท า 
       ทั้งนี้วิทยาลัยฯได้ด าเนินการจัดสรรเงินงบประมาณ
แผ่นดินและงบเงินรายได้ของวิทยาลัยเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้วยวิชาการและทักษะแก่
นักศึกษาอย่างครบถ้วน โดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติงานประจ าปีของวิทยาลัยและ
ค่าเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนเป็นปัจจัยการ
บริหารจัดการงบประมาณ ภายใต้การพิจารณาจัดสรร
และบริหารการเงินของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
แบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการแจ้งรายละเอียดการจัดสรร
หมวดเงินและยอดเงินตามหมวดให้ทราบและถือปฏิบัติ
ตามระเบียบและขั้นตอนการด า เนินงานของงาน
งบประมาณและการเงิน 

 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สมารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม 
      วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตามที่คณะกรรมการตรวจ
ประเมินในปี 2560 โดยให้ปรับปรุงแนวทางการบริหาร
ความเสี่ ยง การผลิตบัณฑิต การก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหารงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งใน   
ปีการศึกษา 2561 มีการด าเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ดังนี้ 

RPC-5.1-3-01 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
RPC-5.1-3-02 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงครั้งที่ 1/2562 วันที่ 
17 มกราคม  2562 
RPC-5.1-3-03 เอกสารการ
ระบุและประเมินปัจจัยความ
เสี่ยง 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

      1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยมีผู้อ านวยการการและคณะกรรมการบริหารรวม
ไปถึงหัวหน้าสาขาวิชาร่วมเป็นคณะกรรมการ 
      2. มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์และระบุปัจจัยประเด็น
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยถึงหลักตามแผนกลยุทธ์ของ
วิทยาลัยและการด าเนินงานของวิทยาลัย โดยได้มีความ
เสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2562 
เรียงตามล าดับความเสี่ยงที่มีล าดับสูงไปหาต่ าจากอันดับ 
1-10 ข้อ   

ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
1.การรับนักศึกษา : 
นักศึกษาบางหลักสูตร
สมัครเรียนน้อย 

1.ขาดระบบ
ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก 
2.มีการแข่งขันในระหว่าง
สถาบันสูงขึ้น 

2. การจัดซื้อจัดจ้าง : การ
จัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด
ไว้ 

1.ผู้รับผิดชอบไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนด 

3.การผลิตผลงานวิจัย: 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่ในวารสารวารส
วิชาการมีน้อย 

1.ผู้วิจัยไม่ให้ความสนใจ
สมัครขอรับทุน 
2.นักวิจัยหน้าใหม่ขาด
ทักษะการเขียน
ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 

4. การบริหารจัดการพัสดุ 1. การด าเนินงานให้
เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 

5.การรายงานผลงานวิจัย 
: งานวิจัยไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1.นักวิจัยปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามแผนงานที่
ก าหนด 

6.การลงทะเบียน : 
นักศึกษาบางราย
ลงทะเบียนล่าช้าและค้าง
ช าระเป็นเวลานาน 

1.นักศึกษาไม่ช าระ
ค่าลงทะเบียนตาม
ก าหนดเวลา 
 

RPC-5.1-3-04 รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 
กุมภาพันธ์  2562 
RPC-5.1-3-05 แผนบริหาร
ความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ 2562 
RPC-5.1-3-06 เอกสารการ
รายงานการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง รอบ 6 
เดือน 
RPC-1.5-5-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย ครั้งที ่1/2562 วันที่ 
20 มิถุนายน 2562 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

7. ผู้เกี่ยวข้องส่งเอกสาร
เบิกจ่ายไม่ครบถ้วนและ
ยังมีข้อผิดพลาด และส่ง
เอกสารล่าช้า 

1.บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ ด้าน
การเบิกจ่าย 

8.ลูกหนี้เงินยืมไม่ส่งใช้เงิน
ในระยะเวลาที่ก าหนด 

1.ลูกหนี้เงินยืมบางราย
ส่งคืนเงินยืมล่าช้าไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

9. บุคลากรของวิทยาลัยมี
ความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
ยังไม่เพียงพอ 

1.บุคลากรไม่ให้
ความส าคัญในระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ 

10.การพัฒนาหลักสูตร: 
หลักสูตรบางสาขาไม่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

1.การวิเคราะห์และ
ส ารวจความต้องการของ
ผู้เรียนและตลาดแรงงาน
ไม่ชัดเจน 

      3. มีการประชุมประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2  
      4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูงมาก สูง ปานกลาง และมีผลต่อการด าเนินการตาม
พันธกิจของวิทยาลัย 
      5 .  มีการติดตามรายงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน คือ 
ตั้ งแต่ เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 เพ่ือให้
คณะกร รมกา รประจ า รั บท ราบ และร าย ง านต่ อ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 
ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
          วิทยาลัยฯ ด าเนินการดังนี้ 
          1 .หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการ  วิทยาลัยรัตภูมิสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามเป้าประสงค์
ที่วางไว้  คือ เริ่มจากทางวิทยาลัยมีการจัดท าแผนปฏิบัติ  

RPC-5.1-5-01 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
RPC-5.1-5-02 
ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC-5.1-5-03 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ราชการประจ าปี (อ้ำงอิง แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี)
และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาลัยน าไป
ปฏิบัติงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้จากนั้นทางวิทยาลัยจะ
ติดตามผลการปฏิบัติงานโดยน าผลการปฏิบัติงานของแต่
ละโครงการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการประจ าของวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (อ้ำงอิง 
รำยกำรกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและรำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยรัตภูมิ) 
 2. หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) วิทยาลัยฯ
ได้ก ากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผนการบริหารราชการได้อย่างครบถ้วน คือ ท่าน
ผู้อ านวยการได้ก ากับดูแลและติดตามงบประมาณต่าง ๆ 
ให้มีการเบิกจ่ายที่ตรงกับช่วงเวลาและต้องถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ โดยให้องค์กรสามารถใช้
ทรัพยากรทางด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัย ซึ่งได้ให้บุคลากรทั้งด้านสาย
วิชาการและสายสนับสนุนได้มีการไปอบรมเพ่ือพัฒนา
ตนเองที่เก่ียวกับการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่  
           3. หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness)   
วิทยาลัยฯ ได้จัดวางระบบการติดต่อสื่อสารระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษาโดยก าหนดโครงการอาจารย์                     
พบนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์ได้มีความ
ใกล้ชิดกัน เรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งได้ก าหนดแผนการพบ
นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา และสามารถขอค าปรึกษา
จากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 
           4. หลักกำรรับผิดชอบ (Accountability)  
วิทยาลัยฯ มอบหมายความรับผิดชอบแก่บุคลากร             
ในการผลักดันการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน
ยุทธศาสตร์ และได้แต่งตั้งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
และวิจัย และผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวางแผน รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการและวิจัย และผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ 
หัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตร รับผิดชอบในส่วนงาน          

ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC -5.1-5-04  
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 
รายการการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
RPC-5.1-5-05 
ตารางการจัดกิจกรรมพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา) 
RPC-5.1-5-06 
Facebook ของอาจารย์ผู้สอน 
RPC-5.1-5-07 
ค าสั่งแต่งตั้งรักษาการรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและ
วิจัย และค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้า
สาขาและหัวหน้าหลักสูตร 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ด้านการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ ซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบด้าน
บริหารจัดการที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการวิทยาลัย
รัตภูมิ  และมอบหมายภาระงานให้กับบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยบุคลากรทุกท่านด าเนินงานตามเป้าหมาย
ของวิทยาลัยที่ได้วางไว้ ผลักดันการด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ (อ้างอิง ค าสั่งแต่งตั้งระดับต่าง ๆ)  
          5 .  หลั ก ค ว ำ ม โ ป ร่ ง ใ ส  ( Transparency)  
นโยบายการบริหารงานของคณะในปีงบประมาณ  2562  
ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย               
รัตภูมิและการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย               
รัตภูมิ  เ พ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของวิทยาลัย      
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา และก าหนดให้ฝ่ ายงานต่างๆ                  
เสนอวาระเพ่ือเข้าประชุมของวิทยาลัยรัตภูมิ ได้รายงาน
ผลการด าเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนา
คณะแก่ผู้บริหารได้ทราบ และจะด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยรัตภูมิต่อไป (อ้ำงอิง 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัย               
รัตภูมิ/รายงานกาประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย
รัตภูมิ 
   6 .   หลั กกำร มีส่ วนร่ วม (  Participation)               
ทางวิทยาลัยฯ  ได้น าแผนการปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ของวิทยาลัย และทุกครั้งจะมีข้อเสนอแนะจากบุคลากร
หรือผู้ปฏิบัติงานเพ่ือน ามาสู่การแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไป 
(อ้ำงอิง รำยกำรกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและ
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัย               
รัตภูมิ) 
        7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization)  
วิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งรักษาการรองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการและวิจัย และรองผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
และวิจัย เพ่ือจะได้บริหารจัดการงานด้านวิชาการและวิจัย
และมีการมอบหมายงานให้กับหัวหน้าสาขาและหัวหน้า
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

หลักสูตรทุกระดับ ได้มีการก ากับติดตาม ดูแลการบริหาร
จัดการงานด้านการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ใกล้ชิด (อ้ำงอิง ค ำสั่งแต่งตั้งรักษำกำรรองผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย ค ำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย และค ำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ำสำขำ
และหัวหน้ำหลักสูตร)  
    นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของวิทยาลัย ให้ท าหน้าที่ในการให้
การบริการวิชาการ แก่นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป             
ที่เข้ามาขอใช้บริการด้านการบริการวิชาการทุกรูปแบบ 
อาทิ การจัดฝึกอบรม การบริการให้ความรู้เรื่องในด้าน
ต่ า ง  ๆ  เป็ นต้ น   ทั้ ง นี้ เ พ่ื อที่ จ ะ ให้ มี ก า รกระจาย              
การให้บริการทางวิชาการ ได้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว นั้นเอง (อ้ำงอิง ค ำสั่งกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยรัตภูมิ) 
 8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  วิทยาลัยฯ ได้
ปฏิบัติงานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน อาทิ ข้อบังคับว่าด้วยการบริหาร
จัดการหน่วยงานภายใน  พ.ศ. 2551  ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เป็นต้น 
 9. หลักควำมเสมอภำค (Equity)ทางวิทยาลัยฯ
ได้จัดสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานให้แก่นักศึกษาและบุคลากรให้
ได้รับการบริการอย่างเท่าเทียม(อ้ำงอิงแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี) เช่น ทางวิทยาลัยฯ ได้ เสนอแผนเผื่อขอ
งบประมาณในส่วนของกิจกรรมทางด้านศาสนาโดยได้มี
การส่งเสริมกิจกรรมทั้งของไทยพุทธและมุสลิม อาทิเช่น 
ในส่วนของไทยพุทธ เช่น กิจกรรมส่งเสริมศาสนา อบรม
คุณธรรมจริยธรรม พัฒนาวัด ในส่วนของมุสลิม เช่น 
กิจกรรมละศีลอด พัฒนามัสยิด วิทยาลัยได้จัดห้อง
พยาบาล  ห้องสมุด และห้องละหมาด สนามฟุตบอล ใน
ส่วนของโรงอาหาร และจัดให้มีผู้ประกอบการด้านอาหาร
ขายอาหารทั้งที่เป็นไทยพุทธและมุสลิมเผื่อให้นักศึกษา
สามารถเลือกทาน และในส่วนของการแต่งกายทาง
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

วิทยาลัยเอ้ือต่อการแต่งกายของนักศึกษามุสลิมให้แต่ง
ตามหลักศาสนาอิสลาม                 
          1 0 .  หลั ก มุ่ ง เ น้ น ฉั นทำมติ  ( Consensus 
Oriented ) ทางวิทยาลัยฯได้ใช้กระบวนการเพ่ือหา
ข้อคิดเห็นจากบุคลากรอยู่เสมอ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านบรรยากาศ ก็ได้มีการพัฒนาสระน้ า
ทางด้านหน้าของมหาวิทยาลัย การปรับปรุงศาลที่เป็นสิ่ง
เคารพศักการะของชาววิทยาลัยรัตภูมิ และการจัดหาเก้าอ้ี
เพ่ือให้บริการนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นบริเวณอาคารประชีพ 
ชูพันธ์ และอาคารมงคลศรีวิชัย เพ่ือให้เพียงพอต่อความ
ต้องการนักศึกษา สาจามกีฬาในการออกก าลังกาย โดยมี
อ านวยการความสะดวกในการใช้สนามฟุตซอล ซึ่งได้ท า
การปรับปรุงทางเข้าสนามเพ่ือให้เกิดความสะดวกของ
นักศึกษา ได้ และได้มีการปรับพ้ืนที่ถมดินบริเวณหน้า
อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์เพ่ือให้มีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ  ของทางวิทยาลัย (อ้างอิงภาพถ่าย) 

 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 
     วิทยาลัยฯได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
องค์ความรู้ในหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนการ
จัดการองค์ความรู้ ร่วมกันก าหนดประเด็นความรู้ ซึ่ง
ครอบคลุมตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้ง 8 ด้าน  
โดยก าหนดให้หัวหน้าสาขา  หัวหน้าสาขาวิชา ค้นหา
ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจากตัวบุคคลในแต่ละสาขา เพ่ือ
ส่งให้คณะกรรมการจัดการความรู้รวบรวมองค์ความรู้ โดย
ก าหนดให้แต่ละสาขาส่งในวันที่ 15 มีนาคม 2562  และ
หลั งจากได้ประเด็นความรู้ แล้ ว  จะด า เนินการจัด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป โดย
วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้

RPC-5.1-5-01  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการองค์
ความรู้ในหน่วยงาน 
RPC- 5.1-5-02 แผนการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้
วิทยาลัยรัตภูมิ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ภายในหน่วยงาน โดยเชิญวิทยากรจากกองวิเทศสัมพันธ์
มาบรรยายให้ความรู้  และจัดท าแผนการจัดการความรู้ ปี
การศึกษา 2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพ่ือให้
บุคลากร ได้ร่วมกันผลักดันให้วิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการได้มีการจัดกลุ่มเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสายวิชาการ ในหัวข้อ
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  และส าหรับ
สายสนับสนุนใน หัวข้อการ วิธีการจัดโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
     วิทยาลัยฯได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามสาย
งานและทักษะวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยได้
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองให้กับบุคลากรทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา คนละ 
5,000 บาทต่อปี  ในรอบปีที่ผ่านมาบุคลากรสายวิชาการ
ได้เพ่ิมความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ิมขึ้น มี
บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 
93.93  สายสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 92.30   
       วิ ทยาลั ย ได้ ด า เนิ น การก ากับติ ดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน โดยได้รายงานผลบุคลากรที่
ไม่ได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองให้กับผู้บริหาร
รับทราบ และผู้บริหารได้มอบหมายให้หัวหน้าสาขาก ากับ
ให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมพัฒนาตนเองให้ครบทุกคน และ
วิทยาลัยได้รายงานการด าเนินงานตาม ตามแผนกลยุทธ์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อมหาวิทยาลัยปี
ละ 2 ครั้ง   

RPC- 5.1-6-01 เกณฑ์ตัวชี้วัด
ในแบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
RPC-5.1-6-02  สรุปผลการ
พัฒนาตนเองของบุคลากร
รายบุคคล ประจ าปีการศึกษา 
2561 
 
 
 
 

 7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านประกัน

RPC-5.1-7-01 คู่มือการ
ประกัน คุณภาพการศึกษา
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ี
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 
         วิทยาลัยฯ ได้น าระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย คือระบบ ศรี
วิชัย QA ตามคู่การปฏิบัติงาน Srivijaya PM 09 ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ”มาใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
วิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยได้มีการ
จัดท าระบบให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปี 
2557 และวิทยาลั ยฯ ได้ด า เนินการตามระบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้  
    1. ด าเนินการควบคุมคุณภาพโดยทบทวนระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพในระดับวิทยาลัยฯ ตาม ระบบ
ศรีวิชัย QA จากผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2560 โดย
มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ศรีวิชัย QA ของวิทยาลัยฯ โดยมีหัวหน้า
สาขาวิชาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยประชุมคณะ
กรรมการฯ เพ่ือด าเนินการ 
        - จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2561 จาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน
ในปี 2560 
        -  ก าหนดนโยบายด้ านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
        - จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา    
        - ก าหนดเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้และกระจายไปยัง
ผู้รับผิดชอบทั้งในระดับหลักสูตรและวิทยาลัย 
         น านโยบาย ฯ แผนการด า เนินงาน ฯ และ
เป้าหมายคุณภาพ เสนอคณะกรรมกรรมการบริหาร
เห็นชอบ และกระจายนโยบายแผนการด าเนินงาน ตัวชี้วดั 
เป้าหมายประกันคุณภาพการศึกษา ลงสู่ผู้ปฏิบัติ  

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
คุณภาพ  
RPC-5.1-7-04 เอกสาร
ทบทวน ระบบและกลการ
ประกันคุณภาพ  
- แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปี การศึกษา 2561 
ตามผลการประเมิน ระดับ
คณะ 
 - นโยบายด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 - แผนการด าเนินงานด้านการ
ประกัน คุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2561  
- เป้าหมายประกันคุณภาพ
การศึกษา ปี การศึกษา 2561 
 - ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวชี้วัดและ หน่วยงานภายใน
วิทยาลัยรัตภูมิ ประจ าปี
การศึกษา 2557-2561 
 - ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
สกอ. วิทยาลัยรัตภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

       - ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานด้าน
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัยเพิ่มเติม 
       - ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
   2. ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 
       - มีการจัดท าหนังสือเพ่ือติดตามการรายงานผลการ
ด าเนินงานในแต่ละรอบทุก 3 เดือน แต่เนื่องจากในปี
การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ตัว
บ่ ง ชี้ ใ ห ม่ ใ ห้ ส อดคล้ อ ง กั บ แผนก ลยุ ท ธ์  5  ปี ข อ ง
มหาวิทยาลัยท าให้เกิดการล่าช้ากับการตรวจสอบติดตาม
จึงมีการติดตามรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
       - สรุปผลการด าเนินงานในแต่ละรอบมาวิเคราะห์ 
ตรวจสอบติดตาม SAR ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย
เพ่ือรายงานคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ประจ าพิจารณาเห็นชอบ 
       - ปรับปรุง พัฒนาผลการด าเนินงานจากการติดตาม
และตรวจสอบ SAR แต่ละรอบให้เป็นไปตามแผนและ KPI 
ที่ก าหนดไว้ 
       3. ด าเนินการประเมินคุณภาพ โดยมีการติดต่อ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพที่มีคุณสมบัติตามที่
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้ และมี
การจัดท ารายงานประเมินตนเองทั้งระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ เ พ่ือด า เนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาน าผลการประเมินรายงานผลผ่านระบบ Che 
qa online และจัดท าเล่มรายงานส่งให้มหาวิทยาลัยเพ่ือ
เกบ็เป็นหลักฐานในการประเมินระดับสถาบันต่อไป 
      
 

RPC-5.1-7-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการระบบ
ประกันคุณภาพ QA ครั้งที่ 1 
/2561 วันที่ 31  ตุลาคม 
2561  
RPC-5.1-7-06 เอกสารการเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาตาม
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา 
RPC-5.1-7-07 เอกสารขอ
ความอนุเคราะห์รายงาน
ประเมินคุณภาพรอบ 9 เดือน
และ 12 เดือน 
RPC-1.6-1-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 วันที่  
26 ธันวาคม  2561  
RPC-5.1-7-08 รายงานผลการ
ติดตามผลรอบ 9 เดือน และ 
12 เดือน 
RPC-1.5-5-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัย ครั้งที่ 1/62 วันที่  
20 มิถุนายน  2562  
RPC-5.1-7-09 ก าหนดการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

- ระดับหลักสูตร 
- ระดับคณะ  

RPC-5.1-7-10 เล่มรายงาน
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

-สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
-สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร 
RPC-5.1-7-11 เล่มรายงาน
ประเมินตนเองระดับคณะ 

 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

7 ข้อ 
5 ข้อ 

(ข้อ 1,2,4,6,7) 
 4 คะแนน ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 : ระบบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2561 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางสุพัตรา  เพ็งเกลี้ยง) 

  2. นายโฆษิต  รัตนบุรินทร์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      นางราตรี  สุยบางด า  เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    
           บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการ
ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมิน จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ื อให้
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 าคู่มือการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดยระบบดังกล่าว
ด าเนินการตามกรอบและองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ระบบดังกล่าวมีการก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานในระดับหลักสูตร ด้วยองค์ประกอบ 6 
องค์ประกอบของ สกอ. ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 
นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผู้ เรียน และ 

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 าสั่งผู้
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งหมด 14 ตัว
บ่งชี้ ทั้งนี้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเป็นผู้ท าหน้าที่ด าเนินการ ติดตามและประเมินผล
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ให้ได้คุณภาพตามที่
ก าหนด ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพ ดังนี้ 
        1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเ พ่ือควบคุมดูแลนโยบาย
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 งานหลักสูตร ติดตามผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร 
       4.3 หัวหน้าสาขาวิชาฯ บริหารจัดการหลักสูตร 
       4.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด าเนินงานและ
สนับสนุนกิจกรรมตามท่ีก าหนด 
       4 .5 งานการเรียนการสอนและงานทะเบียน 
สนับสนุนและติดตามผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนตลอดจนการประเมินผลการเรียน
ของแต่ละสาขาวิชาในรอบปีการศึกษา 
       4.6 งานวิจัยสนับสนุนและติดตาม และส่งเสริม
สนับสนุนด้านการวิจัยของแต่ละหลักสูตร 
       4.7 งานบริการวิชาการสนับสนุนและติดตามการ
ด าเนินงานด้านการบริการวิชาการของแต่ละสาขาวิชา 

ปฏิบัติหน้าที่สายสนับสนุน
วิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC-5.1-7-04 เอกสารทบทวน 
ระบบและกลการประกัน
คุณภาพ  
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 ตามผลการ
ประเมิน ระดับคณะ 
 - แผนการด าเนินงานด้านการ
ประกัน คุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2561  
- เป้าหมายประกันคุณภาพ
การศึกษา ปี การศึกษา 2561 
RPC-5.2-1-01 ประกาศ  มทร.
ศรีวิชัย  กระบวนการขั้นตอน
การเปิด- ปิดหลักสูตรการเรียน
การสอน พ.ศ. 2551 
RPC-5.2-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งผู้
ปฏิบัติหน้าที่สายสนับสนุน
วิทยาลัยรัตภูมิ 
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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. หัวหน้าสาขาวิชารายงานผลการด าเนินงานของ
สาขาวิชาแก่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
           ในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยได้มีการทบทวน
บทบาทหน้าที่การท างานของงานต่าง ๆ  ของฝ่ายวิชาการ
และวิจัยประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีทบทวนบทบาท
หน้าที่การท างานของสายสนับสนุนเพ่ือรองรับการบริหาร
จัดการของหลักสูตรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นโดยให้
สนับสนุนและติดตามงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบพร้อม
ได้แต่งตั้งค าสั่งการปฏิบัติหน้าที่ การบริหารงานของ
วิทยาลัย และมอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาก ากับติดตาม
การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
โดยการประสานงานกับงานประกันคุณภาพ งานทะเบียน
งานหลักสูตรและงานการเรียนการสอนของวิทยาลัย และ
ให้รายงานผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่วิทยาลัยก าหนด 
         งานประกันคุณภาพวิทยาลัยรัตภูมิได้ประสานงาน
กับหลักสูตรเพ่ือด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือให้หลักสูตรเกิดความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระบบและกลไกการท างานด้วยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรแต่ละสาขาวิชาโดยการ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานในปีการศึกษา    
2561 พร้อมจัดท าปฏิทินเพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ด าเนินการรายงานผลมายังงานประกันคุณภาพของ
วิทยาลัยเพื่อรายงานผลต่อไป 

 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

RPC-5.2-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งผู้
ปฏิบัติหน้าที่สายสนับสนุน
วิทยาลัยรัตภูมิ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

         มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 
       วิทยาลัยฯ แต่ งตั้ งคณะกรรมการติดตามการ
ด า เนิ น งานให้ เป็ น ไปตามระบบโดยมี การแต่ งตั้ ง
ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรเพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนหลักสูตร
ให้ด าเนินการตามระบบการบริหารหลักสูตร และแต่งตั้ง
งานประกันคุณภาพ เพ่ือท าหน้าที่ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลักสูตรโดยการ
จัดท าแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษาพร้อมปฏิทินการด าเนินการด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
ด าเนินการและรายงานผลการติดตามร่วมกับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้ในการด าเนินงานของอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (มาตรฐาน TQF) รอบ 9 เดือน และ 
12 เดือน และมีการรายงานผลการด า เนินงานให้
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบเพ่ือหา
แนวทางการปรับปรุงตัวบ่งชี้ที่ยังมีผลคะแนนไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

RPC-5.1-7-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการระบบ
ประกันคุณภาพ QA ครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 31  ตุลาคม 
2561  
RPC-5.1-7-07 เอกสารขอความ
อนุเคราะห์รายงานประเมิน
คุณภาพรอบ 9 เดือนและ 12 
เดือน 
RPC-5.1-7-08 รายงานผลการ
ติดตามผลรอบ 9 เดือน  และ 
12 เดือน 
 
 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
     วิ ท ย าลั ย ฯ  ไ ด้ รั บ เ งิ น จั ด ส ร งบ ปร ะมา ณ จ า ก
มหาวิทยาลัยประจ าปี 2561 จากแหล่งรายได้หลัก 2 
แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ 
ทั้งนี้มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตรของวิทยาลัย เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการ
โดยการจัดสรรทรัพยากรในการด าเนินการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร โดยเตรียมความพร้อมของทรัพยากร ดังนี้  

RPC-5.2-3-01 เอกสารการ
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานของหลักสูตร 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

-~ 87 ~ 
 

มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์และสถานที่ ฝึ ก
ปฏิบัติงานให้มีความครอบคลุมตามเนื้อหาของหลักสูตร 
นอกจากนั้นวิทยาลัยได้จัดเตรียมห้องสมุดที่มีหนังสือ 
วารสาร ต าราประกอบการเรียนการสอนที่เพียงพอ มี
ระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของวิทยาลัย มีการจัดการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย รวมไปถึงการการสนับสนุนงบประมาณการ
จัดการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรอย่างเหมาะสมเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณา 
     ในปีการศึกษาการ 2560 เมื่อระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาแล้วเสร็จ งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาได้น าผลการประเมินคุณภาพเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือโปรดทราบ พร้อมกับ
น าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตาม
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ ทั้งระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะเพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารและประจ า
วิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเห็นชอบโดยมีมติที่ประชุ มให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและ
วิจัย ด าเนินการให้สาขาวิชาแนะแนวการศึกษาต่อซึ่งการ
น าผลงานของนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาไปน าเสนอ
สาธิตต่อนักเรียนนักศึกษาและขับเคลื่อนแนวทางการ
ด าเนินงานตามแผนด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ด าเนินการอย่างครบถ้วน และมีการน าผลการรายงาน
ประเมินตนเองรอบ 9 เดือนเสนอคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบหาแนวทางปรับปรุงตัวบ่งชี้ที่
ไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้พร้อมตรวจสอบความถูกต้องใน
รอบ 12 เดือน ต่อไป 

RPC-5.2-4-01 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561  ระดับ
หลักสูตร 
RPC-5.2-4-02 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561  ระดับคณะ 
RPC-1.6-1-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 26 
ธันวาคม  2561 
RPC-1.5-5-01รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20
มิถุนายน  2562 
 
 

 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ า
คณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

RPC-5.2-4-01 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

               วิทยาลัยฯ ทบทวนติดตามเพ่ือให้หลักสูตร
จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมคณะกรรมการจ าของวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 
2560 มีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาคุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นและมีต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องพร้อมกับสนับสนุนให้อาจารย์ได้
ท าวิจัยและมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ิม
ทักษะการด้านภาษาให้กับนักศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษาได้มีทักษะการฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติมในรายวิชา ส่งผล
ให้ในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ประจ ายื่นขอต าแหน่ง
ทางวิชาการเพ่ิมและมีผลงานทางวิชาการมากขึ้นจึงท า
ให้ผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตรโดยผลคะแนนของ
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตรมีผลที่สูงขึน้ดังนี้ 

ผลกำรประเมินเฉลี่ยระดับหลักสูตร 

       
หลักสูตร 

ปี
กำรศึกษำ 

2559 

ปี
กำรศึกษำ 

2560 

ปี
กำรศึกษำ 

2561 
1.สาขาวิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

3.58 3.65 3.68 

2. สาขาวิชา
วิศวกรรม
เครื่องจักรกล
เกษตร 

3.47 3.27 3.87 

         เฉลี่ย 3.53 3.46 3.77 
 

การศึกษา 2561  ระดับ
หลักสูตร 
RPC-5.2-4-02 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561  ระดับคณะ 
RPC-1.6-1-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 26 
ธันวาคม  2561 
RPC -5.1-7-10 เล่มรายงาน
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
RPC -5.1-7-11 เล่มรายงาน
ประเมินตนเองระดับคณะ 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 
1 การก ากับมาตรฐาน 
     วิทยาลัยฯ มีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
หลักสูตรและประเมินหลักสูตรตามแผนด าเนินงานที่
ก าหนด โดยมีการติดตามและประเมินผลตามระบบ
ประกันคุณภาพหลักสูตร ตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ

RPC-5.2-6-01 เล่มรายงานผล
การประเมินคณุภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2561   
2 หลักสูตรวิชา ได้แก่ 
-สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

มาตรฐานและการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตรด้วยระบบการติดตามของ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร  ตามกรอบระยะเวลาทั้ง 2 หลักสูตร 
ครบถ้วน 

-สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 
6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6) 
5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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บทท่ี 3 กำรสรุปผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

3.1 วิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีกำรศึกษำ 2561 
ตำรำงท่ี 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายตัวบ่งชี้ ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนกำร
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค านวณ 3.50 7.55 3.77 3.77 
2 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ค านวณ 2.62 4*100 ร้อยละ 20 2.50 
20 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ค านวณ 3.00 7*100 ร้อยละ 35 2.92 
20 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

ค านวณ 5.00 - ร้อยละ -77.70 5.00 
- 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 5.00 - 6 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 5.00 - 5 ข้อ 4.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ข้อ 5.00 - 6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ค านวณ 3.12 482,500 24,125 2.01 
20 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ค านวณ ร้อยละ 30 7.2*100 ร้อยละ 36 5.00 
20 
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ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนกำร
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 5.00 - 6 ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7 ข้อ 5.00  6  ข้อ 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 5.00 - 5 ข้อ 4.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 6 ข้อ 5.00 - 6 ข้อ 5.00 
เฉลี่ยรวม 19 ตัวบ่งชี้ 4.11   4.17 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ  จ าแนกรายองค์ประกอบ ระดับคณะ 

องค์ประกอบคุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

ตัว
บ่งชี้ 

I P O 
คะแน
นเฉลี่ย 

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

1 การผลิตบัณฑิต 6 3.47 4.50 3.77 3.87 การด าเนินงานระดับดี 

2 การวิจัย 3 2.01 5.00 5.00 4.00 การด าเนินงานระดับดี 

3 การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ 2 - 4.50 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 

เฉลี่ย  5 องค์ประกอบ 13 3.11 4.71 4.39 4.17 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

ผลกำรประเมิน 

  
กำร 

ด ำเนินงำ
นพอใช้ 

กำร
ด ำเนินงำ
นดีมำก 

กำร
ด ำเนิน 
งำนด ี

  
  

 

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
3.2 กำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ 
 
องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 

- 

จุดที่ควรพัฒนำ 
          - 
 
องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 
จุดเด่น 

1) มีการน าผลงานวิจัยมาเผยแพร่เพิ่มมากข้ึน 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1) ควรสนับสนุนให้อาจารย์ให้หาแหล่งทุนภายนอกให้มากยิ่งขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 
จุดเด่น 
           - 
จุดที่ควรพัฒนำ 
          - 
องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 
          - 
จุดที่ควรพัฒนำ 
          - 
องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
จุดเด่น 
          - 
จุดที่ควรพัฒนำ 
         1) นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับรับนักศึกษา 
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ภำคผนวก 

1. รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online 
2. ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2561 

ล ำดับ ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

1 
จ า

นว
นห

ลัก
สตู

ร จ ำนวนหลกัสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 7 

2  -ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 5 

3  -ระดับปรญิญาตร ี 2 

4  -ระดับปรญิญาโท -- 

5 

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
า  จ ำนวนนักศึกษำปจัจุบนัทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 441 

6  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด-ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 313 

7  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาตร ี 128 

8  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาโท - 

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 

13 
 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท่ีด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 13 

14  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 1 
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ล ำดับ ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

15  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 10 

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

17 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท่ีด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 7 

18  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

19  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 5 

20  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 

21 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท่ีด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 0 

22  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

23  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 

24 
 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

0 

25 

จ า
นว

นน
วตั

กร
รม

หร
ือง

าน
สร

้าง
สร

รค
์ขอ

งผ
ู้เรีย

น 

จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรยีนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม - 

26 
จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรยีนทั้งหมด - 

 

จ า
นว

น
ผู้ส

อน
ที่

เข
้าส

อบ
สม

รร
ถ

นะ
ด้า

น
ภา

ษา
อัง

กฤ
ษ จ านวนผู้สอนทีส่อบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด - 
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ล ำดับ ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

 
จ านวนผู้สอนที่เข้าสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท้ังหมด - 

25 
จ า

นว
นเ

งิน
สน

ับส
นุน

งา
นว

ิจยั
  

จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน 190}000 

26  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 190,000 

27 
 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 
 - 

28 

 

จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน 292,500 

29  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 292,500 

30  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

31 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีปฏบิัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 20 

32  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 20 

33  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

34 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีลำศกึษำต่อ 0 

35  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 

36  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

37 

จ า
นว

นผ
ลง

าน
ทา

งว
ิชา

กา
ร

ขอ
งอ

าจ
าร

ย์
ปร

ะจ
 าแ

ละ
นัก

วิจ
ัย จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนกัวิจยั 23 

38 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
11 
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ล ำดับ ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

39  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 11 

40  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

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 

7 

42  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 7 

43  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

44 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 2 1 

45  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 

46  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

47 

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

2 

48  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 
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ล ำดับ ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

49  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

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 
-ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้น ามาขอรับการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

0 

51  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 

52  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

53 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 

54  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

55  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

56 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

57  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

58  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 
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59 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

60  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

61  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

62 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

63  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

64  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

65 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ - 

66  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 

67  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 

 

จ า
นว
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วิจ

ยั
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ิษฐ
์ น

วัต
กร

รม
แล

ะ
งา

นส
ร้า

งส
รร

คท์
ี่น า

ไป
ใช

้
ปร

ะโ
ยช

น ์

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบัน - 

 
จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในปีท่ีผ่านมา - 

 

จ ำ
นว

นผ
ลง

ำน
บร

ิกำ
ร

วิช
ำก

ำร
ที่บ

ูรณ
ำก
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ร
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ำร
สอ

นแ
ละ

พัน
ธก

ิจ
อื่น

อย
่ำง

น้อ
ย 

1 
ดำ้

น 

จ านวนผลงานบริการวิชาการที่บรูณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอย่างน้อย 1 ด้าน - 

 
จ านวนผลงานบริการวิชาการทั้งหมด - 
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ล ำดับ ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

 
ผล

งำ
นท

 ำน
ุบ ำ

รุง
ศิล

ปว
ฒั

นธ
รร

มที่
บูร

ณ
ำก

ำร
กับ

กำ
รเรี

ยน
กำ

รส
อน

แล
ะ

พัน
ธก

ิจอ
ื่นอี

กอ
ยำ่

งน
้อย

 1
 ด

้ำน
 จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นอีกอย่างน้อย 1 ด้าน   - 

 
จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด - 

 

ตัว
ชี้ว

ัดต
ำม

แผ
นป

ฏิบ
ัติ

งำ
นป

ระ
จ ำ

ปีบ
รร

ลุ
เป

้ำห
มำ

ย 

จ านวนตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย - 

 
จ านวนตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิงานประจ าทั้งหมด - 
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ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับผลงำนทำงวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย  (เชื่อมโยงกับเกณฑ์ในระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2) 
ตำรำงท่ี 4.2-1 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร ปีปฏิทิน 2561 
(ค่ำน้ ำหนัก 0.20) 

ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร หลำยครั้งก็
ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
1. ศึกษาการควบคุมความชื้นสบู่จากสมุนไพรใบพลูด้วย

ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติโดยใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์
เซลล์ 

อำริษำ โสภำจำรย์ กฤษณพงค์ สังขวา
สี ภูวนนท์ มูสิกเจริญ และวีระพันธ์ 
ปากพู 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลครั้งที่ 10, โรงแรมเรืองรัษฎา อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง, 1-3 สิงหาคม 2561, 235-241. 

 

2. การพัฒนาเครื่องตัดแบ่งขนาดเส้นใบเตยหนามเพ่ือ
งานจักสาน.  

ธนะวิทย์ ทองวิเชียร ภำณุมำศ สุย
บำงด ำ และอำริษำ โสภำจำรย์ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลครั้งที่ 10, โรงแรมเรืองรัษฎา อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง, 1-3 สิงหาคม 2561, 780-786. 

 

3. การพัฒนารถตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สถาพร ขุนเพชร อำริษำ โสภำจำรย์ 
และ มูฮ าหมัด สะอะ 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลครั้งที่ 10, โรงแรมเรืองรัษฎา อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง, 1-3 สิงหาคม 2561, 724-737. 

 

4. การพัฒนาระบบให้น ้าและปุ๋ยอัตโนมัติส้าหรับแปลง
เกษตรแบบไฮโดรโปนิกส์โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

ศิวดล นวลนภดล,ภาวนา พุ่มไสว, 
ธนะวิทย์ ทองวิเชียร และคฑาวุธ ชุม
ขวัญ 

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั งที่ 
๔๑/หน้า ๒๒๘-๒๓๒ 
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ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร หลำยครั้งก็
ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

5. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือใช้
สนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาโครงสร้างข้อมูล
และอัลกอริทึม 

น ้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ และสุภาวดี 
มากอ้น 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
National and International Conference on 
Education, Leadership and Innovation in 
Learning Society, ๕-7 กรกฎาคม ๒๕๖๑/
ภูเก็ต/ประเทศไทย 

 

6. พัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วย
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย 

สุภำวดี มำกอ้น, วันประชา นวนสร้อย
, น ้าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์, ศิวดล นวล
นภดล 

ECTI-CARD 2018 การประชุมวิชาการ งานวิจัย 
และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั งที่ 10, 26-29 
มิถุนายน 2562/พิษณุโลก/ประเทศไทย/หน้า 
339- 

 

7. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
โควตาวิทยาลัยรัตภูมิ ผ่านสมาร์ทโฟน 

วันประชำ นวนสร้อย, สุภาวดี มาก
อ้น, พิเชฐ สุวรรณโณ 

Proceeding of the 10th Rajamangala 
University of Technology National 
Conference/ตรัง/ประเทศไทย/หน้า ๑๐๖-115 

 

8. การใช้หลักการลีนในการพฒันาระบบรับสมัครโควตา
ออนไลน์เพ่ือลดขั นตอนการท้างานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบ 
โดยใช้การพัฒนาโปรแกรมแบบ Agile กรณีศึกษา 
มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ 

วันประชำ นวนสร้อย, อาซัน วงค์
หมัดทอง และ โฆษิต รัตนบูรินทร์ 

Proceeding of the 10th Rajamangala 
University of Technology National 
Conference/ตรัง/ประเทศไทย/หน้า 480-488 
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ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร หลำยครั้งก็
ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

9. การสร้างแผนทีแ่ละระบบน้าทางส้าหรับหุ่นยนต์
อัตโนมัติบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

ศุภชัย มะเดื่อ, สุภาวดี มากอ้น, วัน
ประชา นวนสร้อย, ศิวดล นวลนภดล
,ยูซุฟ บุญเหม และอลิษา ปิ่นสุข 

Proceeding of the 10th Rajamangala 
University of Technology National 
Conference/ตรัง/ประเทศไทย/หน้า ๖๙๙-704 

 

10. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชา
ศึกษาทั่วไปของนักศึกษา วิทยาลัยรัตภูมิที่มีภูมิหลัง
ทางการศึกษาต่างกัน 

วันดี นวนสร้อย 
ภาวนา พุ่มไสว 
สุพัตรา เพ็งเกลี้ยง   
อารีย์ เต๊ะหละ 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 

 

11. แรงจูงใจในการออกก าลังกายของนักศึกษาวิทยาลัย
รัตภูม ิ

สมชาย ตุละ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
National and International Conference on 
Education 2018 (NICE) “Education, 
Leadership, and Innovation in Leaning 
Society” วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 จังหวัด
ภูเก็ต ประเทศไทย 

 

บทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
- 
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ตำรำงท่ี 4.2-2 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตรปีปฏิทิน 2561 (ค่ำน้ ำหนัก 0.40) 
ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร หลำยครั้งก็
ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
1 Image Processing Techniques for Line 

Following Robot on Android Application 
Suppacahi Maduea, Wanpracha 
Nuansoi and Supawadee Mak-on 

The 3rd International Conference on 
Engineering Science and Innovative 
Technology(ESIT2018), Phang-
Nga,Thailand, April 19-22 2018,page 
151- 154 

 

2 Durable Articles and Building Repairing 
Informing System: 
A Case Study of RMUTSV Rattaphum College 

Wanpracha Nuansoi, Supawadee 
Mak-on, Suppachai Maduea, 
Sivadol Noulnoppadol and 
Wandee Nuansoi  

Proceedings of the 9th Rajamangala 
University of Technology International 
Conference,Trung,Thailand/page 130-
137 

 

3. Language Learning Strategy Use of ESL 
Students: A Case Study of Vocational 
Education Students at Rattaphum College, 
RMUTSV 

Aree  Tehlah 
Taksuriya  Madsa 

Symposium of International Language and 
Knowledge (SiLK 2018). “Inspiration, 
Challenges and Evolution” 
March 30-31, 2018  
At Walailak University, Nakhon Si 
Thammarat, Thailand 
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ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร หลำยครั้งก็
ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

4. The Success Factors of Local Product Group 
in Songkhla Thailand 

Wandee Nuansoi, Amarin 
Suntiniyompukdee, Patcharin 
Bunnoon 

Proceedings of ISER 107th International 
Conference, Pattaya, Thailand, 10th-11th 
February 2018 

 

5. Ways to Develop English Proficiency of 
Industrial Students: Implementation of 
Content and Language Integrated Learning 
(CLILL) Approach   

Taksuriya  Madsa  
Aree  Tehlah 
 

Symposium of International Language and 
Knowledge (SiLK 2018). “Inspiration, 
Challenges and Evolution” 
March 30-31, 2018  
At Walailak University, Nakhon Si 
Thammarat, Thailand 

 

6. Developing an English Curriculum for Local 
Volunteer Guides of Ramdang Community, 
Thailand 

Kantarin Rugsakorn 
Udom Takkara 
Prayoon Thepnual 
Amarin Suntiniyompukdee 

Symposium of International Language and 
Knowledge (SiLK 2018). “Inspiration, 
Challenges and Evolution” 
March 30-31, 2018  
At Walailak University, Nakhon Si 
Thammarat, Thailand 

 

บทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
1. Optimization of Acid-Catalyzed Esterification 

in Mixed Crude Palm Oil Using Magnetic 
Stirrer Coupled with Microwave Irradiation  

Suhdee Niseng, Arrisa Sopajarn 
and Panumas Suybangdum 

International Conference on Energy 
Systems and Environmental Management 
(ESEM 2018) Golden Crown Grand Hotel, 
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ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร หลำยครั้งก็
ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

Hat Yai District,  Songkhla Province, 
THAILAND Friday, 22nd June 2018 

บทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรที่ไม่อยู่ในประกำศของ ก.พ.อ.แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันเพื่ออนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำร
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 
     
บทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรที่ไม่อยู่ในประกำศของ ก.พ.อ.แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันเพื่ออนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 
     
ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร (ค่ำน้ ำหนัก 0.40) 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก
ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 
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   ตำรำงท่ี 4.2-3 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปีปฏิทิน 2561 
   (ค่ำน้ ำหนัก 0.60) 

ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร หลำยครั้งก็
ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
1. การพัฒนาเครื่องผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชที่ใช้

แล้วโดยใช้ใบกวนแบบ 45° two-blade Paddle 
ร่วมกับ 6-blade disc turbine  

สุห์ดี นิเซ็ง.  วารสารวิศวกรรม มก. ปีที่ 31  ฉบับที่ 105 
(2561), 29-38. 

 

บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
     

  ตำรำงท่ี 4.2-4 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ปีปฏิทิน 2561 
  (ค่ำน้ ำหนัก 0.80) 

ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร หลำยครั้งก็
ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันเพื่ออนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบ
เป็นกำรทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 
 -    
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ล ำดับที่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับกำรตีพิมพ์สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร หลำยครั้งก็
ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำง
ประกอบ 

บทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันเพื่ออนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็น
กำรทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 
     
บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่ำน้ ำหนัก 0.80) 
1. เครื่องอัดอิฐตกแต่งจากทางปาล์มน้ ามันชนิดไฮดรอ

ลิกส์แฮนด์ปั้ม 
อำริษำ โสภำจำรย์ ภำณุมำศ สุยบำง
ด ำ และสุพัตรา เพ็งเกลี้ยง 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย. 10(3), 347-355. 

 

2. ความว่องไวของ Ni/SiO2 ในกระบวนการไฮโดรจิเน
ชันบางส่วนของไบโอดีเซลจากน้ามันพืชใช้แล้ว.  
 

จักรพงษ์ จิตต์จ านงค์ สุห์ดี นิเซ็ง นลพ
รรณ ขันติกุล านนท์ และณปภัช สม าน
วงศ ์

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 
(ฉบับพิเศษ), 101-106. สืบเนื่องจากงานประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 
ประจ า ปี 2561 (เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 
2561) 

 

บทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 
 -    

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


