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  ค ำน ำ 
 

 วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ขึ้น สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
คุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งรายงาน
ฉบับนี้ ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ       
การสรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมิน
ตนเองและข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  
 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จัดท าขึ้นเป็นรายงานผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัย
และสาธารณชน โดยมีรอบระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 หากท่านผู้อ่านรายงานฉบับนี้มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน  
     วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4  
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมาตรา 17 (2) (6) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 และครั้งที่ 
6/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 จึงออกประกาศให้จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่   25 กรกฎาคม 2551 
      หัวหน้าหน่วยงานปัจจุบันชื่อ นายภาณุมาศ  สุยบางด า  ซึ่งแบ่งส่วนการบริหารงาน ออกเป็น 
3 ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายบริหารและวางแผน ฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้การจัด
การศึกษาและการบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพก าหนดมีการจัดการเรียนการสอน 3 สาขา 
คือ 

1) สาขาอุตสาหกรรม  จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา  ได้แก่ สาขาวิชา 
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า  
          2) สาขาบริหารธุรกิจ  จัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 3 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3) สาขาศึกษาท่ัวไป ไม่มีสาขาวิชาที่เปิดสอน 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
  การด าเนินงานของวิทยาลัยรัตภูมิ  ตามกรอบและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ได้ด าเนินการประเมินตนเอง และมีผลการด าเนินงานโดยสรุปภาพรวมตามเกณฑ์การ
ประเมินตนเองของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยฯ ระดับ
คณะ ทั้งนี้การประเมินตนเองในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจ านวน 19 ตัวบ่งชี้ คิดค านวณค่าเฉลี่ยผลการ
ด าเนินงานจาก 19 ตัวบ่งชี้ พบว่าการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ที่ 3.72 อยู่ในระดับดี โดยภาพรวมของ
วิทยาลัยรัตภูมิด าเนินการโดยมีระบบและกลไกใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนการ
ท างานที่สามารถตรวจสอบและประเมินได้ง่าย รวมทั้งสามารถปรับปรุงผลการด าเนินงานให้วิทยาลัยรัตภูมิ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดแต่ละตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต  ผลการประเมิน  3.02 ระดับพอใช้ 
  ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมเฉลี่ย 3.70 อาจารย์

ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 20 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 35 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ร้อยละ -82.15 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีด าเนินการ 6 ข้อ  5.00 คะแนน และกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีด าเนินการ 6 ข้อ 5.00 คะแนน  
ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ร้อยละ 0 และร้อยละ
ของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ร้อยละ 0 
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องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย  ผลการประเมิน  3.66 ระดับดี   
ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยรัตภูมิ มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยด าเนินการได้ 

6 ข้อ 5.00 คะแนน มีเงินสนับสนุนงานวิจัย  114,493.75บาทต่อคน  5.00 คะแนน  และ ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ร้อยละ  18 คิดเป็น  3.00 คะแนน  และจ านวนผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 1 เรื่อง คิดเป็น 1.67 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ  ผลการประเมิน  5.00 ระดับดีมาก 
ในปีการศึกษา 2562  วิทยาลัยรัตภูมิ    มีการบริการวิชาการแก่สังคมด าเนินการได้ 6  ข้อ 5.00  

คะแนน และร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน  อย่างน้อย 1 
ด้าน ร้อยละ 55 คิดเป็น 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมิน 5.00 ระดับดีมาก 
ในปีการศึกษา 2562  วิทยาลัยรัตภูมิ มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ด าเนินการได้ 6  ข้อ  5.00 คะแนน และร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน ร้อยละ 16 คิดเป็น 5 คะแนน 

 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ  ผลการประเมิน 3.94  ระดับดี 
 ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยรัตภูมิ มีการบริหารของคณะเพ่ือก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะด าเนินการได้  7 ข้อ 5.00 คะแนน และระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรด าเนินการได้ 5 ข้อ  4.00 คะแนน และร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ 39.39 คิดเป็น 2.81 คะแนน 
 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ตาม
องค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง:  - 
จุดควรพัฒนา  1. จ านวนนักศึกษาใหม่ที่เข้ามามีจ านวนน้อยกว่าเป้าหมายก าหนดไว้ 
                   2. ส่งเสริมใหอ้าจารย์พัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ 
แนวทางการพัฒนา: 1. พัฒนากระบวนการแนะแนวนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
                          2. ให้อาจารย์จัดท าแผนพัฒนาตนเอง 

 
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 

จุดแข็ง:  1. ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณภายนอกเพ่ิมมากขึ้น 
จุดควรพัฒนา: 1. ควรส่งเสรมิให้อาจารย์ได้ท าผลงานวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
แนวทางการพัฒนา: 1. ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรท าวิจัยเพิ่มข้ึน 
 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง:  - 
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จุดควรพัฒนา: 1.ควรน าผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนมาพัฒนาแผนด าเนินการ
ในปีต่อไป 

แนวทางการพัฒนา: - 
 
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง: - 
จุดควรพัฒนา: 1.ควรวางแผนการท างานและติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ เพ่ือปรับปรุง

พัฒนา 
แนวทางการพัฒนา: - 

 
องค์ประกอบที่ 5 :  

จุดแข็ง : -  
จุดควรพัฒนา:  - 
แนวทางการพัฒนา: - 
 

แนวทางพัฒนาเร่งด่วน:  
1. จ านวนนักศึกษาที่มีน้อยเมื่อเทียบกับอาจารย์ประจ า 
2. จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
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บทที่ 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 

      Email: rpc@rmutsv.ac.th    
      http: \\ rattaphum.rmutsv.ac.th\ 
       
      เนื้อท่ี  167  ไร่ 

 
 
 

mailto:rpc@rmutsv.ac.th
file://///rattaphum.rmutsv.ac.th
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ควำมเป็นมำของวิทยำลัยรัตภูมิ 
             วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4  แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมาตรา 17 (2) (6) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 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.)  
      หัวหน้าหน่วยงานปัจจุบันชื่อ นายภาณุมาศ  สุยบางด า  ซึ่งแบ่งส่วนการบริหารงาน ออกเป็น 3 ฝ่าย
ได้แก่ ฝ่ายบริหารและวางแผน ฝ่ายวิชาการและวิจัย และฝ่ายพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษาและการ
บริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 3 สาขา คือ 

1. สาขาอุตสาหกรรม  จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี มี 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา 
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ แล ะสาขาวิชาช่างไฟฟ้า  

2. สาขาบริหารธุรกิจ  จัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มี 3 สาขาวิชา 
ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3. สาขาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนให้สาขาอุตสาหกรรมและสาขาบริหารธุรกิจ โดยไม่มี    
หลักสูตรที่เปิดสอน 
 
1.2 ปรัชญำ ปณิธำน เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ 

 
ปรัชญำ 
     สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม 
 
ปณิธำน 

ผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีองค์ความรู้ด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ยกระดับชุมชนและสังคมด้วยเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์ 

ผลิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม เชี่ยวชาญวชิาการ มีทักษะปฏิบัติ ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อยกระดับ 
ชุมชนและสังคม ด้วยงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและยั่งยืน 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพ  
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          2. ผลิตงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
หรือน าไปสู่เชิงพาณิชย์  
          3. บริการวิชาการเพ่ือยกระดับชุมชนและสังคมให้มั่นคงและยั่งยืน  
          4. สืบทอดวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานวิถีชีวิตแบบพอเพียง 

  
เป้ำประสงค์ 

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี  
2. ส าเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ  
3. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะที่เหมาะสม 
4. งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม น าไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อสังคม  
5. ชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน 

  
ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. พัฒนาด้านการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติ มีความสามารถ
พร้อมเข้าสู่อาชีพ 

2. บริหารจัดการวิทยาลัยเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพระดับสากล 
4. พัฒนาศักยภาพด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  และเป็นที่ยอมรับของชุมชน

และสังคม 
5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่บุคลากรและ

นักศึกษา 
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1.3 โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร 
โครงสร้ำงกำรบริหำรในวิทยำลัยรัตภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
1.4 รำยช่ือผู้บริหำร กรรมกำรบริหำร ชุดปัจจุบัน 

1. ดร.ภาณุมาศ        สุยบางด า               ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 
2. ผศ.ดร.อาริษา       โสภาจารย์              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. ผศ.ดร.อาริษา       โสภาจารย์              รักษาการหัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ 
8. นายอารีย์             เต๊ะหละ              หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. รองศาสตราจารย์พฤทธิกร   สมิตไมตรี    
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลวดี   ลิ่มอุสันโน    
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลวรรณ   วีระธรรมโม   
4. นายศิวัตน์     สุวรรณวงศ์ 

      
 
 

ผู้อ ำนวยกำร 

วิทยำลัยรัตภมูิ 

 

กรรมกำรประจ ำวิทยำลัย 

รองผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

สำขำศึกษำทั่วไป สำขำบริหำรธุรกจิ สำขำอุตสำหกรรม 

กลุ่มงำนวิชำกำรและวิจัย 

กลุ่มงำนบริหำรและวำงแผน 

กลุ่มงำนพัฒนำนักศึกษำ 
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1.5 หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 

ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ 
คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จ านวน 5 หลักสูตร  ปริญญาตรี จ านวน 2 หลักสูตร และปริญญาโท จ านวน 
- หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 7 หลักสูตร โดยหลักสูตรปริญญาตรีเป็นหลักสูตร TQF ทั้งหมด รวม 2 หลักสูตร  หลักสูตร 
มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชา จ านวน - หลักสูตร โดยจ าแนกตามหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนดังนี้ 

หน่วยงำน 
จ ำนวนหลักสูตรและสำขำที่เปิดสอน 

ปวส. ปริญญำตรี ปริญญำโท รวม 

วิทยาลัยรัตภูมิ 5 2 - 7 

 

หลักสูตร/สำขำวิชำ 
ระดับกำรศึกษำ 

ปวส. ปริญญำตรี ปริญญำโท 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า    
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์    
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี    
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ    

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด    
6. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์     

7. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร      

 
1.6 จ ำนวนนักศึกษำ 

ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาใหม่ จ านวน 117 คน นักศึกษาทั้งหมด 
จ านวน 339 คน และนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 146 คน ดังนี้ 

จ ำนวนนักศึกษำที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 2561  

จ ำนวนนักศึกษำใหม่  
ปีกำรศึกษำ  2562 

จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด  
ปีกำรศึกษำ 2562 

ปวส. ปริญญำตรี รวม ปวส. ปริญญำตรี รวม ปวส. ปริญญำตรี รวม 
113 33 146 95 22 117 238 101 339 

ข้อมูล ณ วันที่ 30มิถุนำยน  2563 อ้ำงอิงข้อมูลจำกงำนทะเบียน 



 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

-6- 
 

 
 
1.7 จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 

ปีการศึกษา 2562  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 30 มิถุนำยน  2563  อ้ำงอิงข้อมูลจำกงำนบุคลำกร 
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จ านวนนักศึกษาทีส่ าเรจ็การศึกษา
ปีการศึกษา 2561(ก่อนปีประเมิน)

จ านวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2562 (ปีประเมิน)

จ านวนนักศึกษาทัง้หมด ปีการศึกษา 
2562(ปีประเมิน)

จ ำนวนนักศึกษำ วิทยำลัยรัตภูมิ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ปีกำรศึกษำ 2561

ปวส.

ปริญญาตรี

รวม
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1.8 ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ  
       1.8.1 ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมำณ      

   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 
  

ในปีงบประมาณ 2563  วิทยาลัยรัตภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน เป็นเงิน    
32,511,010 บาท  จ าแนกตามประเภทงบประมาณ ได้ดังนี้ 

งบประมาณแผ่นดิน  23,652,700 บาท  คิดเป็นร้อยละ  72.75  ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
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คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ



 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

-8- 
 

งบประมาณเงินรายได้  8,858,310 บาท คิดเป็นร้อยละ  27.25  ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
 

สรุปงบประมำณแผ่นดินและเงินรำยได้ จ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 

หมวดรำยจ่ำย 
งบประมำณ     

แผ่นดิน 
งบประมำณ             
เงินรำยได้ 

รวม ร้อยละ 

งบบุคลากร 2,736,600.00 1,699,080.00 4,435,680.00 12.66 
งบด าเนินงาน 0.00 4,551,190.00 4,551,190.00 13.00 
งบลงทุน 5,178,500.00 116,000.00 5,294,500.00 15.11 
งบเงินอุดหนุน 18,255,100.00 603,650.00 18,858,750.00 53.84 
งบรายจ่ายอื่น 0.00 623,990.00 623,990.00 1.78 
งบกลาง                       -          1,264,400.00  1,264,400.00 3.61 

รวม 26,170,200.00 8,858,310.00 35,028,510.00 100.00 
 
     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  
อัตลักษณ์นักศึกษำวิทยำลัยรัตภูมิ 
 ปฏิบัติเด่น  เน้นคุณธรรม  เลิศล้ าเทคโนโลยี  มีจิตสาธารณะ 
 
ตังบ่งชี้อัตลักษณ์ 

1. มีทักษะปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความอดทน ใฝ่รู้ สู้งาน 
2. มีทักษะเทคโนโลยีด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ และทักษะการสื่อสารด้วย

ภาษาต่างประเทศ 
3. มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะและด ารงชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. สนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
นักศึกษำและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยำลัยรัตภูมิ 

1. มีความรู้ความช านาญด้านวิชาการ และมีทักษะปฏิบัติในวิชาชีพ ตลอดจนสามารถบูรณาการกับ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ 

2. คิดเป็น ท าเป็น สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
3. มีทักษะสื่อสารภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมพูนความรู้ใน

วิชาชีพได้อย่างเชี่ยวชาญ 
4. มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดีทั้งในฐานะ

ผู้น าและผู้ตาม 
5. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
เอกลักษณ์ คือ สร้ำงนักปฏิบัติมืออำชีพ 
 
1.10 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรปีท่ีผ่ำนมำ แนวทำงปรับปรุง/พัฒนำจำกข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต  
1. การจัดท าแผนการพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ 
 
 
2. ควรให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพให้กับ
นักศึกษาอย่างทั่วถึง  

-วิทยาลัยได้จัดท าแผนพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์โดย
ให้อาจารย์ระบุในแผนที่ได้จัดท าถึงช่วงเวลาใน
การศึกษาต่อหรือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
-ปรับรูปแบบและจัดกิจกรรมการให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
1. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์รับการสนับสนุน
งบประมาณวิจัยจากภายนอก 
 
2. ควรตั้งเป้าหมายในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของ
แต่ละหลักสูตร เพ่ือการขับเคลื่อนในการพัฒนา
คุณภาพงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 

-สนับสนุนให้อาจารย์รับการสนับสนุนงบประมาณ
วิจัยภายนอกผ่านการประชาสัมพันธ์ นโยบาย และ
การประเมินความดีความชอบ 
-วางนโยบายขับเคลื่อนผลงานการตีพิมพ์ผ่านหัวหน้า
สาขา และหัวหน้าหลักสูตร ให้มีเป้าหมายจ านวน
ผลงานของแต่ละหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
1. ควรมีการท าวิจัยติดตามประเมินผลการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท าการวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อชุมชนที่เกิดจากการบริการวิชาการ 
 

-จัดท าแผนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง โดยวิเคราะห์
ผลกระทบการการใช้บริการวิชาการเปรียบเทียบกับ
ก่อนการให้บริการวิชาการ เพ่ือน าข้อมูลมาสะท้อน
และหาแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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1. ควรจัดท าแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
คณะให้สอดคล้องกับพันธกิจกับกลยุทธ์และสรุปผล
ความส าเร็จของแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
อย่างเป็นรูปธรรม 

- จัดท าแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับพันธกิจกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
- จัดท าสรุปผลความส าเร็จของแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้ชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 
1. การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงด าเนินการได้
หลายแนวทาง เมื่อได้ประเด็นมาแล้วควรจัดล าดับ
ความส าคัญ และเลือกประเด็นที่ส าคัญล าดับต้นๆ มา
บริหารจัดการก่อน ไม่ควรเกิน 5 ประเด็น เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการก าหนด
มาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงได้ชัดเจน 
 
2. ควรน าต้นทุนต่อหน่วยมาวิเคราะห์ต้นทุนที่ใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการแต่ละหลักสูตร โดยเปรียบเทียบ
ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรเดียวกันกับมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
 
 
3. ควรก าหนดกิจกรรมในการจัดการความรู้ให้
สอดคล้องกับประเด็นที่ก าหนด 
 
 

-ด าเนินการประชุมคณะกรรมความเสี่ยงของวิทยาลัย
เพ่ือท าการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดข้ึนในปีงบประมาณ 2563 เพ่ือจัดล าดับ
ความส าคัญ และเลือกประเด็นที่ส าคัญล าดับต้นๆ มา
บริหารจัดการก่อนโดยการก าหนดมาตรการ เพ่ือลด
ความเสี่ยงให้ชัดเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ 
-งานการเงินได้จัดท าวิเคราะห์ต้นทุนที่ใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการแต่ละหลักสูตร โดยเปรียบเทียบต้นทุน
ต่อหน่วยของหลักสูตรเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจและแจ้งให้กับทางหลักสูตร
ทราบเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับแผนการด าเนินงาน
ของหลักสูตรต่อไป 
-ด าเนินการประชุมร่วมกันของบุคลากรเพ่ือก าหนด
ประเด็นการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นที่
ก าหนดและด าเนินการจัดการความรู้ตาม 
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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 
 1.7 ร้อยละของนวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม 

ร้อยละของนวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

 1.8 ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่าน
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่าน
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

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 

 2.4 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน 
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องค์ประกอบในกำรประกัน
คุณภำพคณะ 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจำรณำ 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
 3.2 ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่

บูรณาการกับการเรียนการสอนและ
พันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน 

ร้อยละผลงานบริการวิชาการท่ี
บูรณาการกับการเรียนการสอน
และพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

 4.2 ร้อยละของผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียน
การสอนและพันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 
ด้าน 

ร้อยละของผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน
อีกอย่างน้อย 1 ด้าน 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ 
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
 5.3 ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 
 

ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2562 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาริษา  โสภาจารย์) 

  2. นายโฆษิต  รัตนบุรินทร์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :     
          ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่
คณะรับผิดชอบ 

 
ผลกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินตนเอง  

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จัดการเรียนการสอน 2  ระดับ คือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 5 สาขาวิชา  ปริญญาตรี จ านวน 2 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 7 
สาขาวิชา โดยในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีการด าเนินการในระดับ
การศึกษา 2 ระดับ คือระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์การบริหารจัดการหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 ปีการศึกษา 2562  มีการประเมินในระดับหลักสูตรทั้งสิ้น 2 สาขาวิชา เป็นหลักสูตรทั้งหมดที่วิทยาลัย
รับผิดชอบ และมีผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร จ านวน 2 สาขาวิชา คิดคะแนนที่ได้ 7.39 คะแนน
จากผลการประเมินมีหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐาน จ านวน 2 สาขาวิชา เป็นระดับปริญญาตรีจ านวน 2 
สาขาวิชา   
ผลกำรค ำนวณ 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลรวมจำกคณะ 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  2 
--ระดับปริญญาตรี  2 
--ระดับปริญญาโท  - 
จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตรฐาน  2 
ระดับปริญญาตรี  2 
ระดับปริญญาโท  - 
จ านวนหลักสูตรที่ไม่ผ่านการก ากับมาตรฐาน  0 
ระดับปริญญาตรี  0 
ระดับปริญญาโท  - 
คะแนนผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม  7.39 
 

 
 
 

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 

ผลกำรประเมิน
ในองค์ประกอบท่ี 

1 
 

(หลักสูตรเป็นไป
ตำมมำตรฐำน/
หลักสูตรไม่ได้
มำตรฐำน) 

คะแนนเฉลี่ย 
ของตัวบ่งช้ี

พัฒนำ 
ในองค์ประกอบท่ี 

2-6 ในระดับ
หลักสูตร 

ระดับ
คุณภำพ 

วิทยำลัยรัตภูมิ มีจ ำนวนหลักสูตร  ๒ สำขำวิชำ 3.70 ดี 
๑ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

3.60 ดี 

๒ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมเครี่องจักรกลเกษตร 

หลักสูตรเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

        3.79 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 3.70 ดี 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดสอน 7.39/2 

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

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมิน (ท ำ
เครื่องหมำย  หรือ ) 

สำ
ขำ

วิช
ำว

ิศว
กร

รม
คอ

มพ
ิวเ

ตอ
ร์ 

สำ
ขำ

วิช
ำว

ิศว
กร

รม
เค

รื่อ
งจ

ักร
กล

เก
ษต

ร 

1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน   
10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   

หมำยเหตุ ผลกำรประเมิน กรณี เครื่องหมำย แสดงถึง หลักสูตรเป็นไปตำมมำตรฐำน และ  แสดงถึง
หลักสูตรไม่ได้มำตรฐำน  
เกณฑ์กำรประเมิน  

: ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
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สูตรกำรค ำนวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

หมำยเหตุ   
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา

เห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
แทนค่ำ 
1. ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (1) 7.39 
2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ  (2) 2 

คะแนนเฉลี่ย  (1) ÷ (2) 3.70 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
3.93 คะแนน 3.70 คะแนน 3.70 คะแนน     ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 

 
เอกสำรหลักฐำน : 

หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
RPC-1.1-01 เล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 : ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2562 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองรองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะวิทย์  ทองวิเชียร) 

  2. นายศุภกร  แก้วละเอียด  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
       ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

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

 
ตำรำงท่ี 1.2-1 จ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ ำนวนอำจำรย์ตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ หน่วยวัด 
ปีกำรศึกษำ 

2562 

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.คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา
นั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสม
กว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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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      2.การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ใน
กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย ดังนี้ 

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

เกณฑ์กำรประเมิน :  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

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 
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ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน 
คะแนนกำรประเมิน

ตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 20  2.50 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

 
เอกสำรหลักฐำน : 

หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
RPC-1.2 -01 เอกสารอนุมัติ ป.เอก 
RPC-1.2 -02 สรุปข้อมูลบุคลากรของวิทยาลัยรัตภูมิประจ าปีการศึกษา 2562 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 : ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2562 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะวิทย์  ทองวิเชียร) 

2. นายศุภกร  แก้วละเอียด  ต าแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
    ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    
      สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็น
สิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
ตำรำงท่ี 13.1 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) 20 
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 40 ร้อยละ 35  2.92 คะแนน ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 

 
เอกสำรหลักฐำน : 

หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
RPC-1.2-02 สรุปข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิประจ าปีการศึกษา 2562 
RPC-1.3-01 เอกสารอนุมัติขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2562 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาริษา  โสภาจารย์) 

  2. นายโฆษิต  รัตนบุรินทร์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :      
      ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยง
ไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น คณะจึง
ควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสม 
เกณฑ์กำประเมิน :  
      ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็น
คะแนน 5 
           ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ค านวนหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐานและน าค่ าความแตกต่างมา
พิจารณาดังนี้ 
    ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อย
ละ 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 านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี 
(FTES)  = 

 Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี  

 จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 
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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 อยู่ในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
20:1 
 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) /จ านวนอาจารย์ประจ า = 71.41/20 = 3.57 
 1 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์อาจารย์ประจ าที่เป็นจริง คือ 3.57 
 2. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20:1  

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ = 20 
 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  

=  
3.57 - 20 

X100  = ร้อยละ – 82.15  ได้คะแนน 5 คะแนน 
20 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ -78.75 ร้อยละ – 82.15 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC -1.2-02 สรุปข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิประจ าปีการศึกษา 2562 
RPC- 1.4-01 สรุปค่า FTES ปีการศึกษา 2562 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 : กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2562 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางธมลชนก  คงขวัญ) 

  2. นางสาวกฤษณาพร  นวลสระ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน                                                 

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

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน: 
  มีกำรด ำเนิน 

กำรท ำ
เคร่ืองหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 
    วิทยาลัยรัตภูมิ ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการและ
บริการด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิต
ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีเพ่ือให้ด ารงชีวิตในวิทยาลัยอย่าง
คุ้มค่าและมีความสุข โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
ตั้งแต่จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือทราบ
แนวการเรียน การใช้ชีวิตในวิทยาลัย เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้กับนั กศึกษาใหม่  ก่อน เข้ ามาศึกษา ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ 
และเพ่ิมความรู้ในเรื่อง กฎระเบียบข้อบังคับและวินัย
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนแนวทางของการ
ปฏิบัติตนขณะที่อยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยฯ และชุมชน

RPC -1.5-1-01 โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา  
RPC-1.5-1-02 ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี ประจ าปี
การศึกษา 2562 
RPC-1.5-1-03 การให้
ค าปรึกษา 
RPC- 1.5-1-04 ทะเบียน
ประวัตินักศึกษา 
RPC-1.5-1-05 ตารางเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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  มีกำรด ำเนิน 
กำรท ำ

เคร่ืองหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ข้างเคียง และมีการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
เพ่ือเป็นที่พ่ึง รับฟังปัญหา และมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาชั้นปี ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือท าหน้าที่ให้
ค าแนะน า ดูแลนักศึกษาอย่างเป็นระบบ ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใน
ด้านการเรียน ด้านส่วนตัว ด้านสังคม ตลอดจนให้ความ
ช่วยเหลือ เมื่อนักศึกษาพบปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะ
เป็นสาเหตุท าให้ไม่ประสบความส าเร็จด้านการศึกษา 
ด้านการปรับตัวในการด ารงชีวิตในสถาบันการศึกษา 
ตลอดจนการช่วยพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความ
สมบูรณ์ทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ สติปัญญา 
สังคม อารมณ์ ร่างกาย และได้จัดท าระเบียนประวัติ
นักศึกษา โดยให้นักศึกษากรอกข้อมูลส่วนตัวผ่านระบบ 
เพ่ือใช้ในการค้นหาประวัติของนักศึกษาในกรณีที่จ าเป็น 
ท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการหาข้อมูลของ
นักศึกษาแต่ละคน ซึ่งในทุกวันพุธจะมีคาบกิจกรรม 
เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยกับนักศึกษา ตลอดจน
มีการจัดกิจกรรมโครงการวิทยาลัยรัตภูมิพบปะ
ผู้ปกครอง เพ่ือเป็นการชี้แจง ท าความเข้าใจในเรื่อง
ระบบการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ในการที่นักศึกษามีผลการเรียนที่ต่ ากว่าเกณฑ์รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้ปกครองนักศึกษาได้รับ
ทราบโดยทั่วกัน      
     คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการ 4.19 จากคะแนนเต็ม 5 

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 
       วิทยาลัยฯ ได้จัดท าค าสั่งคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยรัตภูมิ เพื่อก ากับติดตามดูแลและก ากับการ
บริหารงานของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และได้จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

RPC -1.5-2-01 ค าสั่ง
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
รัตภูมิ 
RPC -1.5-2-02 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารกิจกรรม
นักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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  มีกำรด ำเนิน 
กำรท ำ

เคร่ืองหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ต่อนักศึกษา เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษา
ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ และข่าวสารอื่น ๆ ผ่านทางเว็บไซต์
ของ มหาวิทยาลัย และบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายใน
วิทยาลัย ตลอดจนมีการ จัดส่งข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้อง
กับนักศึกษาส่งไปที่อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง โดยการท า
หนังสือแจ้งเวียนทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ติดประกาศ ประชาสัมพันธ์แจ้ง
ให้นักศึกษาได้รับทราบ รวมถึงการสื่อสารผ่านสังคม
ออนไลน์ (facebook) วิทยาลัย เป็นต้น 
     คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการ 4.22 จากคะแนนเต็ม 5 

RPC-1.5-2-03 เว็บไซต์ของ
วิทยาลัยรัตภูมิ  
RPC-1.5-2-04 ภาพบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
RPC-1.5-2-05 เฟชบุ๊คของ
วิทยาลัยรัตภูมิ  
 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
     วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะ 
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา โดยมี
จุดเน้นที่ส าคัญเพ่ือพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัย ดังนี้ 
      1. การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่
ก าลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพ่ือควบคุม
สถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่าง
รวดเร็ว วิทยาลัยจึงปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศนักศึกษา เป็นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์มีการ
ส่งข้อมูลข่าวสารการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นจะต้องเตรียมตัว
ให้กับนักศึกษา ประกอบด้วยบุคลิกภาพ ความคล่องตัว 
ความอดทน ความเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบดี เป็นต้น 
การเรียนรู้เรื่องต่างๆ ในการหางานหรือไปสมัครงาน
เป็นสิ่งจะเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือเตรียมตัวเพ่ือสมัครงาน และ
เพ่ือให้สามารถหางานท าได้เร็วยิ่งขึ้น 
     2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ รุ่นที่ 2 ด าเนินการโดยศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใน

RPC-1.5-3-01 เอกสารความรู้ 
RPC-1.5-3-02 สรุปผลการจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านการเป็นผู้ประกอบการ รุ่น
ที่ 2 
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  มีกำรด ำเนิน 
กำรท ำ

เคร่ืองหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

วันพุธที่  19 กุมภาพันธ์ 2563 ในหัวข้อ สร้างแรง
บรรดาลในการเป็นผู้ประกอบการ 
     คะแนนประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการ 4.14 จากคะแนนเต็ม 5 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
ในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 
     ข้อ 1 คะแนน 4.19 จากคะแนนเต็ม 5 
     ข้อ 2 คะแนน 4.22 จากคะแนนเต็ม 5 
     ข้อ 3 คะแนน 4.14 จากคะแนนเต็ม 5 
   เฉลี่ยทั้ง 3 ข้อ 4.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

RPC -1.4-4-01 เอกสารการ
ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการให้บริการ 

 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
     วิทยาลัยฯ ได้น ารายงานผลการประเมินคุณภาพ
ของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ วิทยาลัยรัตภูมิ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ให้บริการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยน าเข้า
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 
3/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา  
     ข้อ 1 ด้ำนบริกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและ
กำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำ คะแนน 4.19  จำกคะแนน
เต็ม 5  
            1 .  ความเต็ม ใจและเอาใจใส่ ในการ ให้
ค าปรึกษา และให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา คะแนน 4.28 
            2 .  ความเต็ม ใจและเอาใจใส่ ในการ ให้
ค าปรึกษา และให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาของ
เจ้าหน้าที่  คะแนน 4.17 
            3. การให้ค าปรึกษา แนะแนววิธีการแก้ไข
ปัญหาที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา คะแนน 4.17 
            4. ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์
ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล คะแนน 4.20 

RPC-1.5-5-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 3/2563 
ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 
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  มีกำรด ำเนิน 
กำรท ำ

เคร่ืองหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

            5. ระดับคุณภาพของการให้บริการค าปรึกษา
ที่นักศึกษาได้รับ คะแนน 4.13 
            6. การให้บริการให้ค าปรึกษาที่ต้องการให้
พัฒนาเพิ่มเติม  คะแนน  4.22           
ข้อ 2 ด้ำนกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร
กิจกรรมนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและนอก
เวลำ คะแนน 4.22 จำกคะแนนเต็ม 5 
            1. ช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลาย เช่น website Facebook ป้ายประกาศ/
ประชาสัมพันธ์ คะแนน 4.20 
            2. ความทันสมัยและชัดเจนของการให้ข้อมูล
ให้บริการนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรม
นักศึกษา การบริการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ทุนการศึกษา การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
กองประจ าการ การประกันอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาล 
การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมถอนรายวิชาเรียน การใช้
อินเตอร์เน็ตในมหาวิทยาลัย คะแนน 4.22 
            3. การให้บริการข้อมูลข่าวสาร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาเรียนมีความทันสมัย รวดเร็ว 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คะแนน 4.17 
            4. ระดับคุณภาพการให้บริการที่นักศึกษา
ได้รับ คะแนน 4.30 
            5. รูปแบบการให้บริการข้อมูลและข่าวสารที่
ท าให้วิทยาลัยพัฒนาหรือเพ่ิมเติม คะแนน 4.25 
ข้อ 3 ด้ำนกำรจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำร
ท ำงำนเม่ือส ำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ คะแนน 4.14 
จำกคะแนนเต็ม 5  
            1. ความหลากหลายของกิจกรรมเตรียมความ
พร้อม คะแนน 4.08 
            2. การประชาสัมพันธ์และความสะดวกในการ
เข้าถึงกิจกรรมเตรียมความพร้อม คะแนน 4.17  
            3. ประโยชน์ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงกับการ
เตรียมความพร้อม เช่น การกรอกใบสมัคร การเขียน
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  มีกำรด ำเนิน 
กำรท ำ

เคร่ืองหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ประวัติ การสัมภาษณ์งาน การเสริมสร้างบุคลิกภาพ 
คะแนน 4.19 
       โดยให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ผลการประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ เพ่ือ
น ามาปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 

 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่
ศิษย์เก่า 
       วิทยาลัยฯ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่องโดยผ่านทางเว็บไซต์ 
เช่น เว็บไซต์ มหาวิทยาลัย
(http://www.rattaphum.rmutsv.ac.th/) และได้มี
การประชาสัมพันธ์แจ้งให้ศิษย์เก่าได้ทราบข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ เช่นเกร็ดความรู้ด้านการท างาน ข้อมูล
การสมัครงาน ทางสื่อออนไลน์ ( facebook) คือ เพจ
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาลัยรัตภูมิ และ Line Group แนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน 

RPC-1.5-6-01 เพจ Facebook 
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC-1.5-6-02 Line Group 
แนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 
                    6 ข้อ 

( ข้อ 1,2,3,4,5 และ6) 
 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 : กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2562 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางธมลชนก  คงขวัญ) 

  2. นายหรอเฉด  เส่หล๊ะ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :      
      คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการ
พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่
ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) 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 ำเคร่ืองหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม 
     ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยฯ มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
วิทยาลัยรัตภูมิ  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทั้ง 5 
ด้าน โดยมีตัวแทนนักศึกษาเข้ามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนานักศึกษา โดยสอดคล้องกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดและสโมสร
นักศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตาม

RPC 1.6-1-01 แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2562 และ 2563  
RPC 1.6-1-02 แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562  
RPC1.6-1-03 ค าสั่งแต่งตั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC-1.6-1-04 แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 
หน่วยงานสโมสรนักศึกษา 
วิทยาลัยรัตภูมิ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเคร่ืองหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในการก าหนดแผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาของสโมสรนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562  
          การจัดกิจกรรมนอกจากจะสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้านยังจัด
ให้ครอบคลุมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้ง 5 ประเภทอีก
ด้วย ซึ่งได้แก่ 
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
    และได้น าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยรับทราบและเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

RPC-1.6-1-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 7 
มิถุนายน  2562 
RPC-1.6-1-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยฯ มีการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ดังนี้ 
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน  3 โครงการ ได้แก่ 
     1. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 

RPC-1.6-2-01 แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
RPC-1.6-2-0 2 สรุปผลการ
ประเมินตามตัวชี้วัดตามแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเคร่ืองหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

     2. โครงการสถานศึกษา 3 D 
     3. โครงการ รอมฎอนสัมพันธ์ 
2) ด้านความรู้ จ านวน 2 โครงการ คือ 
     1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
     2. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
3) ด้านทักษะทางปัญญา จ านวน 1 โครงการ คือ 
     1. โครงการวิทยาลัยรัตภูมิบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ จ านวน 5 โครงการ คือ  
     1.โครงการเตรียมความพร้อมพิธีรับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงประจ าปีการศึกษา 2561 
     2. โครงการประกวดดาว – เดือน 
     3. โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรดศรีวิชัยเกมส์        
       ครั้งที่ 12 
     4 . โครงการแข่ งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 12 
     5. โครงการเชียร์และแข่งขันกีฬา มทร.ศรีวิชัย         
ครั้งที่ 12 
     6. โครงการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร   
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 โครงการ  
     1. โครงการโรโบติกแคมป์ 
     วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ โดยมีโครงการที่อยู่ใน 

 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
          วิทยาลัยรัตภูมิ ได้มีกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาโดยมี
การส่งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมการ
สัมมนาคณะกรรมการองค์การนักศึกษาและสโมสร
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ ล่องแก่งหนาน

RPC-1.6-3-01 โครงการสัมมนา
คณะกรรมการองค์การนักศึกษา
และสโมสรนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 
RPC-1.6-3-02 ก าหนดการ
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเคร่ืองหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

มดแดง และล่องแก่งลุงทันโฮมสเตย์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง และมีการให้ความรู้แก่นักศึกษาใน
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ ฐาน
ทัพเรือสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
       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 การศึ กษา  2561  โ ดยสาขาวิ ช าวิ ศวกรรม
คอมพิวเตอร์ มีผลประเมิน 4.00 คะแนน และสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มีผลประเมิน 4.27 
คะแนน  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

RPC-1.6-4-01 สรุปผลการ
ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
RPC-1.6-4-02 แผนการน าผล
ประเมินไปปรับปรุงแผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2562 
RPC-1.6-4-03 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 
RPC-1.6-4-04 ผลการประเมิน
ผู้ใช้บัณฑิตประจ าปีการศึกษา 
2561 

 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
     วิทยาลัยฯ มีการด าเนินการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม
มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โดยก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
2 ด้าน  ดังนี้  

RPC-1.6-5-01 สรุปผลการ
ประเมินตามตัวชี้วัดของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
RPC-1.6-5-02 สรุปผลการจัด
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2562 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเคร่ืองหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

1.เพ่ือพัฒนานักศึกษาและด าเนินกิจกรรมนักศึกษา
ส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
ผลการประเมินตามตัวชี้วัด จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ครบทั้ง 5 ด้าน 
1.1 คุณธรรมจริยธรรม จ านวน  3  โครงการ 
1.2 ความรู้ จ านวน 3  โครงการ 
1.3 ทักษะทางปัญญา จ านวน  5  โครงการ 
1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ จ านวน 17 โครงการ 
1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี จ านวน 1  โครงการ 
2.เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 
ประการ 
ผลการประเมินตามตัวชี้วัด จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ครบทั้ง 5 ด้าน 
2.1 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 4   โครงการ 
2.2  พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  จ านวน 3
โครงการ 
2.3  พัฒนาบุคลิกภาพ จ านวน 4 โครงการ 
2.4 พัฒนาสุขภาพ  จ านวน  1 โครงการ 
2.5 ท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จ านวน  6
โครงการ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.แผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาบรรลุเป้าหมายไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 
     วิทยาลัย ฯ ด าเนินโครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 16 โครงการ บรรลุเป้าหมายไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 
2.โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกโครงการ บรรลุ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการไม่น้อย
กว่า  ร้อยละ 80 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเคร่ืองหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ผลการประเมินตามตัวชี้วัด 
     วิทยาลัย  ฯ ด า เนินโครงการกิจกรรมพัฒนา
นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก โ ค ร ง ก า รบ ร รลุ ค ว าม ส า เ ร็ จ ต าม
วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
     จากการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม
แผนการพัฒนานักศึกษา วิทยาลัย ฯ ได้ประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา จึงมีผลการประเมินของแผนการจัดกิจ
กิจกรรมตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100   

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
     จากการประเมินผลแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ทางวิทยาลั ย  ฯ  ได้มี
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาในเรื่องของกิจกรรมเยอะ
เกินไปอาจท าให้มีผลกระทบกับการเรียนการสอน โดย
สโมสรนักศึกษาชุดใหม่ได้น าปัญหาและอุปสรรคที่พบ
เข้าร่วมประชุมเพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
จัดท าร่างแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ในประจ าปี
การศึกษา 2562  โดยด าเนินการปรับปรุง ในเรื่องของ
การปรับลดกิจกรรมและยุบรวมกิจกรรมเ พ่ือให้
สอดคล้องกับการเรียนการสอนของนักศึกษาใน   
วิทยาลัย ฯ อาทิเช่น โครงการสืบสานประเพณีการหล่อ
เทียนพรรษา ด าเนินการพร้อมกับกิจกรรมวันไหว้ครู
และบายศรีสู่ขวัญ เมื่อปีการศึกษา 2561 ทางวิทยาลัยมี
การจัดกิจกรรม จ านวน 30 โครงการ และในปี
การศึกษา 2562 ทางวิทยาลัยมีการปรับลดกิจกรรม
เหลือ 22  โครงการ 

RPC-1.6-6-01 แผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 
RPC-1.6-6-02 แผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 
 6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5และ6) 
5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 : ร้อยละของนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนสู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อ
สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2562 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา  โสภาจารย์ ) 

  2. นางสาวพณิตา  คชกูล ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                      
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีศักยภาพและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรร มและ
สิ่งแวดล้อม จึงสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสน านวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมสู่
การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม เพ่ือท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ตำรำงท่ี 1.7-1 จ ำนวนนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนสู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
 

ผลกำรค ำนวณ 
ข้อมูลพื้นฐำน ผลรวมจำกคณะ 

จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์
ต่อสังคม 

0 

จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนทั้งหมด 0 
ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม 

0 
 

 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 ค่าร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
  
สูตรกำรค ำนวณ : 

1. ค ำนวณค่ำร้อยละของนวัตกรรมหรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนสู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
 
 

 
จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม  x 100 

                    จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนทั้งหมด 



 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
                                          

-37- 
 

2. แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
     คะแนนที่ได้  =  
 
 
แทนค่ำ 
1. จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม   0 
2. จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนทั้งหมด 0 
3. ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 0 
4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้  ( (3) / 20) 0 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ำกับ 0 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ 15 ร้อยละ 0 0 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

 
เอกสำรหลักฐำน : 

หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
RPC 1.7 -01 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562  รอบ 12 เดือน 

 (1ต.ค.61-30 ก.ย. 62) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม  
  ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
                                          

-38- 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8 : ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่ำนสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2562 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา  โสภาจารย์) 

  2. นางสาวพณิตา  คชกูล  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน                           

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    

      ผู้สอนต้องมีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์มาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่ง ดังนี้  

ประเภทกำรทดสอบภำษำอังกฤษ 
เกณฑ์มำตรฐำนผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษขั้นต่ ำ 

บุคลำกรสำยสนับสนุน บุคลำกรสำยวิชำกำร 

(1) TOEFL   
Paper Based (คะแนนเต็ม 677) 420 คะแนน 500 คะแนน 
Computer Based ( ค ะ แ น น เ ต็ ม 
300) 

120 คะแนน 180 คะแนน 

Internet Based (คะแนนเต็ม 120) 40 คะแนน 60 คะแนน 
(2) IELTS (คะแนนเต็ม 9) 3.5 คะแนน 5 คะแนน 
(3) TOEIC (คะแนนเต็ม 990) 390 คะแนน 550 คะแนน 
(4) CU-TEP (คะแนนเต็ม 120) 45 คะแนน 60 คะแนน 
(5) TU-GET (คะแนนเต็ม 1,000) 400 คะแนน 500 คะแนน 
(6) PSU-TEP ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

ทั้งนี้ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุผลการทดสอบจนถึงรอบการประเมิน 
หากไม่มีผลการประเมินในระดับคะแนน ผู้สอนต้องเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  
SPEEXX เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและทดสอบภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงทาง
ภาษาของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for Language: CEFR) ต้อง
พัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ระดับหลักสูตร จาก 8 ระดับหลักสูตร A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, 
C1.2 ในระยะเวลา 2 รอบการประเมิน 

ตำรำงท่ี 1.8-1 จ ำนวนผู้สอนที่สอบผ่ำนสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

ผลกำรค ำนวณ 
ข้อมูลพื้นฐำน ผลรวมจำกคณะ 

จ านวนผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 0 
จ านวนผู้สอนที่เข้าสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษทั้งหมด 33 
ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 0 
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เกณฑ์กำรประเมิน :   

โดยการแปลงค่าร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5 
 ค่าร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
สูตรกำรค ำนวณ : 
1. ค ำนวณค่ำร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่ำนสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 

 
 
 
 

2. แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =  
 

แทนค่ำ 
1. จ านวนผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 0 
2. จ านวนผู้สอนที่เข้าสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษทั้งหมด 33 
3. ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 0 
4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้  ( (3) / 20) 0 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ำกับ 0 
 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 0 0.00 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

 

เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC 1.8-01 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562  รอบ 12 
เดือน (1ต.ค.61-30 ก.ย. 62 (เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 183-11/2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด x 100 
                   จ านวนผู้สอนที่เข้าสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษทั้งหมด 

ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
  ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 
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องค์ประกอบที่ 2  กำรวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2562 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา  โสภาจารย์) 

  2. นายศุภกร  แก้วละเอียด  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                   
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :     
      สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน
ที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
สถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่ง
รวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 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: 
 

มีกำรด ำเนิน 
กำรท ำ

เคร่ืองหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
      วิทยาลัยรัตภูมิ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยดังนี้ 

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

- การ UPLOAD งานวิจัยระบบ NRMS ส าหรับ
ข้อเสนอโครงการงบประมาณแผ่นดิน 

RPC-2.1-01 Print out หน้าเว็บไซต์
สืบค้นข้อมูล 
RPC-2.1-1-02 Print out การ 
Upload งานวิจัย ระบบ NRMS 
RPC-2.1-1-03  Print out 
ประชาสัมพันธ์งานวิจัยผ่านหน้าเว็ป
ไซต์วิทยาลัยรัตภูมิ 

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


 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
                                          

-41- 
 

มีกำรด ำเนิน 
กำรท ำ

เคร่ืองหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

- การส่งข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ง าน วิ จั ย ผ่ า นสื่ อ ออน ไลน์  ไ ด้ แ ก่  Email, 
Facebook , line ของกลุ่มวิทยาลัยรัตภูมิ 

        นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนให้นักวิจัยเข้าร่วม
โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานวิจัย 

 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     
     -ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์  หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
     -ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
     -สิ่ งอ านวยความสะดวกหรือการรั กษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ 
     -กิจกรรมวิชาการที่ ส่ ง เสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์  
        วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
     -ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์  หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
     * มีการจัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุน พันธกิจด้าน
การวิจัยอย่างเพียงพอ และมีการรวบรวมแหล่งทุนวิจัย
ต่าง ๆ เพ่ือให้คณาจารย์ใช้เป็นข้อมูลในการขอทุนวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย 
  -ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
     * มีการสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย ใช้ฐานข้อมูล
การวิจัยร่วมกัน อาทิ ฐานข้อมูลงานวิจัยและงาน

RPC-2.1-2-01 เอกสารการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
RPC-2.1-2-02 แบบสรุปงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
RPC-2.1-2-03 ห้องปฏิบัติการไบโอ
ดีเซล 
RPC-2.1-2-04 Print out หน้า
เว็บไซต์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และ
ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์การสืบค้น 
RPC-2.1-2-05 Print out หน้า
เว็บไซต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของ สวพ. (RISS) 
RPC-2.1-2-06 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการ 
RPC-2.1-2-07 ภาพถ่ายห้องสมุด 
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มีกำรด ำเนิน 
กำรท ำ

เคร่ืองหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

สร้างสรรค์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสืบค้น
สิทธิบัตรทั่วโลก ฐานข้อมูลวิจัยไทยของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มทร.ศรีวิชัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (ระบบ 
RISS) 
-สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์  เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
     * 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 หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
-กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์  
     * มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ
อาจารย์โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้
อาจารย์ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ดูงาน น าเสนอ 
ผลงานในประเทศ และน าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ 
ต่างประเทศ 
     * มีการสนับสนุนและส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย และสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ในวารสารวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาส
แสวงหาความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
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มีกำรด ำเนิน 
กำรท ำ

เคร่ืองหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
     วิทยาลัยฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยโดย
แบ่งออกเป็นทุน 3 ประเภท ประกอบด้วยทุนอุดหนุน
วิจัยเงินรายได้, ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน และ
ทุนอุดหนุนการวิจัยงบภายนอก โดยใช้ระบบกลไกของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาในการยื่นขอทุน รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
           ทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
- โครงการ “การพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบแอน
ดรอยด์เพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างข้อมูล” 
จ านวนเงิน 20,000 บาท 
- โครงการ “พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
มหาวิทยาลัยจังหวัดสงขลา”  
จ านวนเงิน 40,000 บาท 
- โครงการ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์การสอบและ
แนวทางแห่งความส าเร็จในการสอบสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ RMUTSV-Test ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย”  
จ านวนเงิน 39,500 บาท 
          สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดหาข้อมูลแหล่ง
เงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ โดยประกาศไว้บนหน้า
เว็บไซต์ และแจ้งผ่านอีเมล์ ของนักวิจัยทุกท่าน ที่มีแหล่ง
ทุนแจ้งมาทางสถาบันวิจัยและพัฒนาและแจ้งผลการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ
มายังวิทยาลัยฯ 

RPC-2.1-3-01  ตัวอย่างเอกสารการ
จัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2562 
RPC-2.1-3-02  Print out หน้า
เว็บไซต์ สวพ. ส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุน
วิจัยภายนอก 
RPC-2.1-3-03 ตัวอย่างการแจ้งผล
การพิจารณาข้อโครงการวิจัยจาก 
สวพ. 
RPC-2.1-3-04 ประกาศรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
RPC-2.1-3-05 โครงการวิจัยและ
สัญญา 
 

 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
     การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ภายในประเทศรวมถึงค่าตอบแทนในการตีพิมพ์วารสาร

RPC-2.1-4-01 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
บุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2559 
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มีกำรด ำเนิน 
กำรท ำ

เคร่ืองหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

จะใช้เงินทุนจากกองทุนวิจัยของหน่วยงานหรือใช้เงิน
ส าหรับการเดินทางไปราชการในการประชุมวิชาการเพ่ือ 
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 
     โดยในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2562 
มีจ านวนอาจารย์ขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากวิทยาลัย 
จ านวน 6 ราย รวมจ านวนเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัย
ทั้งสิ้น 37,192.- บาท 
     การน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานานชาติ  ณ 
ต่ า งประ เทศ จะใช้ เ งิ นทุนจากกองทุนวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลั ย เทคโน โลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย  โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้พิจารณารายละเอียดในการ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

RPC-2.1-4-02 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จาก
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
RPC-2.1-4-03 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
เพ่ือการวิจัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2559 
RPC-2.1-4-04 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย เรื่อง การติดตามและ
ประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับ
อุดหนุนเพ่ือการวิจัย พ.ศ.2559 
RPC-2.1-4-05 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย ติดตามและ 
ประมวลผล งานวิจัยและต้นฉบับ
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 
พ.ศ.2556 
RPC-2.1-4-06 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ พ.ศ. 2559 
RPC-2.1-4-07 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมพัฒนา
งานวิจัยวิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC-2.1-4-08 ทะเบียนคุม
เงินกองทุนวิจัย 



 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
                                          

-45- 
 

มีกำรด ำเนิน 
กำรท ำ

เคร่ืองหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

RPC-2.1-4-09  ประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย เรื่อง การรับ การจ่าย การก่อ
หนี้ผูกพันและการเก็บรักษา
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 

 5. การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
     วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัยโดยการส่งนักวิจัย เข้าร่วม 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียน
เอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ”  
2. โครงการเพื่อจัดท าแผนบูรณาการด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม 
     วิทยาลัยฯ สนับสนุนให้นกัวิจัยทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนได้มีการพัฒนาในด้านการเขียนงานวิจัย
เพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ
และวิทยาลัยรัตภูมิ ได้อ้างอิงประกาศหลักเกณฑ์การ
สนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ ในปี 2561 วิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ตามหลักเกณฑ์การสนับสนุน
ค่าตอบแทนจ านวน 2 ผลงาน ได้แก่ 1. ผลงานของ นาย
สุห์ดี  นิเซ็ง เรื่อง กำรพัฒนำเครื่องผลิตไบโอดีเซลจำก
น้ ำมันพืชใช้แล้วโดยใช้ใบกวนแบบ 450 two-blade 
paddle ร่วมกับ 6-blade disc turbine ในวารสาร
ชื่อ วิศวกรรมสาร มก ปีที่ 31 ฉบับที่ 105  ปี 2561 
หน้า 29-38 ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai 
Journal Citation Index) กลุ่มที่ 2  ได้รับค่าตอบแทน
เป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ตามประกาศ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวาสารวิชาการ พ.ศ.2559 

RPC-2.1-5-01 
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุน
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ พ.ศ.2559 
RPC-2.1-5-02 
ผลงานที่ได้รับสนับสนุนค่าตอบแทน
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
RPC-2.1-5-03 
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเชิญส่ง
บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง 
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 
RPC-2.1-5-04 
บันทึกข้อความ เรื่อง ประกาศ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการ
วิจัย และทบทวนพิจารณา
โครงการวิจัย 
RPC-2.1-5-05 
บันทึกข้อความ ขอเชิญเข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรม
การใช้เครื่องมือทางสถิติเพ่ือการวิจัย 
RPC-2.1-5-06 
บันทึกข้อความ ขอเชิญเข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาแผนบูรณาการวิจัย 
RPC-2.1-5-07 
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2. ผลงานของ นายสุห์ดี  นิเซ็ง เรื่อง กำรศึกษำผลของ
ขนำดช่องระบำยควำมชื้นส ำหรับกำรอบแห้งพริกด้วย
เครื่องอบแห้งพลังงำนผสมผสำน ในวารสารชื่อ 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีที่ 
11 ฉบับที่ 1  ปี 2562 หน้า 158-168 ซึ่งเป็นวารสารที่
อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) 
กลุ่มท่ี 1  ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพัน
บาทถ้วน) ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวาสารวิชาการ 
พ.ศ.2559 

บันทึกข้อความ เรื่อง ติดตาม
รายงานบทความที่เข้าร่วมโครงการ 
“การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ” ปี 2562 
 

 6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
     วิทยาลัยฯ อ้างอิงระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์  โดยปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย การด าเนินการด้าน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอันเกิดจากการประดิษฐ์มาใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2562  
วิทยาลัยฯ มีผลงานวิจัยที่ต้องการคุ้มครองสิทธิ “อนุ
สิทธิบัตร” จ านวน 4 ผลงาน ได้แก่  

ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน 
1.ระบบผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันแบบ
วิวิธพันธุ์ประเภทอัลคาไลน์เอิร์ทบน
เซรามิกริงค์ความพรุนสูง 

ผศ.ดร.อาริษา  
โสภาจารย์ 

2.ตู้ อบชาสมุนไพรแบบฮีต เตอร์
อินฟราเรดโดยใช้ไฟฟ้าจากชุดเก็บ
พลังงานโซลาร์เซลล์แบบแยกส่วน 

ผศ.ดร.อาริษา  
โสภาจารย์ 

3.เครื่องเตรียมวัสดุก้อนเช้ือเห็ดและ
อัดก้อนเห็ดแครง 

ผศ.ดร.อาริษา  
โสภาจารย์ 

4.ชาส าเร็จส าหรับชงจากใบพลูผสม
ตะไคร้และหญ้าหวาน 

ผศ.ดร.อาริษา 
 โสภาจารย์ 

RPC-2.1-6-01 Print out เว็ปไซต์ 
ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรียวิชัยว่าด้วยการด าเนินการ
ด้านสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอัน
เกิดจากการประดิษฐ์ 
RPC-2.1-6-02 ระบบกลไกเบื้องต้น
ส าหรับการพัฒนางานวิจัยภายใน
วิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC-2.1-6-03 ระบบเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
RPC-2.1-6-04 ผลงานยื่นขอจดอนุ
สิทธิบัตร 
 



 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
                                          

-47- 
 

มีกำรด ำเนิน 
กำรท ำ

เคร่ืองหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

5.แอพพลิเคชันควบคุมการใช้งาน
อุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับผู้สูงอายุและ
ผู้ป่ วยติด เตียงโดยใ ช้ เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง 

ผศ.วันประชา  
นวนสร้อย 

 
ซึ่งอยู่ในการด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. เจ้าของผลงาน แจ้งความประสงค์การคุ้มครอง
สิทธิ์ 

2. บริการให้ค าปรึกษาและจัดเตรียมเอกสาร
เบื้องต้น 

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

มหาวิทยาลัยน าไปขอรับการคุ้มครองสิทธิ์จากหน่วยงาน
ที่ได้รับความเชื่อถือและตรวจสอบเอกสาร                            

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 
6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5และ6) 
5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า  (ปีงบประมาณ) 
กำรคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 2563 (ปีประเมิน + 1 ปี) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา  โสภาจารย์) 

  2. นายศุภกร  แก้วละเอียด  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                   
      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 

ข้อมูลพื้นฐาน 
  

วิทยาลัยรตัภูม ิ

กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 2,230,375 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 59,500 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) - 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่ - 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 20 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ - 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรายกลุม่ 114,493.75 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่ม 5.00 
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ตำรำงแสดงงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ าแนกตามหน่วยงานและกลุ่มสาขาวิชา ปีกำรศึกษำ 2562(ปีงบประมำณ2563) 

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 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  - 59,500 2,230,375 2,289,875 114,493.75 5.00 

 
 
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 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 

หมายเหตุ : 
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินน้ันๆ ไม่ใช่จ านวนเงิน

ที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ หลักฐานจากการตก

ลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วม
วิจยัของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดย
อาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

  
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
3.33 คะแนน 5.00 คะแนน             5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมายย 

 

  
เอกสำรหลักฐำน : 

หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
RPC 1.2-02 สรุปข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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 2563 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ 
 
 

: 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา  โสภาจารย์) 
  2. นายศุภกร  แก้วละเอียด  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                  
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  

วิทยาลัยรัตภูมิ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 20 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.2 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ ระดับชาติ 

1.4 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.4 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ หรือที่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ

0.8 
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เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.6 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานขอ้มูล TCI  กลุ่มที่ 2 

0.6 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 0.8 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับ
แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.8 

ผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนัก 1.0 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาตีที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจยัที่หน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 0.2 
- งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 0.4 
- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
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ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 0.6 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 0.8 
- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 

ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 1.0 
- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

เกณฑ์มำตรฐำน 

ล ำดับ รำยกำร ผลกำรด ำเนินงำน 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ  

1 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3.6 

2 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด 20 

3 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

18 

4 ค่าคะแนน (ข้อ 3 /30)*5 3 

9 คะแนนเฉลี่ย กรณีมี 2 กลุ่ม (ข้อ 4+ข้อ 8) / 2 3.00 

 
เกณฑ์การประเมิน :  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 

1. เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

2. กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
 

 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
x  100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
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 2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ใน ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

X 5 
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงาน ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพงำนวิจัย 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ ระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

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

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
กลุ่มที ่2 

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

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจยัที่หน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
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การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  
(Full Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ ดังนี้ 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

ระดับคุณภำพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online  

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
 ร้อยละ 45 ร้อยละ 18 3.00 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

 
เอกสำรหลักฐำน : 

หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
RPC 1.2-02 สรุปข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิประจ าปีการศึกษา 2562 
RRC-2.3-01 ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
RPC-2.3-02 ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 : จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2563 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา  โสภาจารย์) 

  2. นายศุภกร  แก้วละเอียด  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย                                   
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    
การน าผลงานการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบการ

เผยแพร่ ต่อยอดองค์ความรู้ สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีผลผลิตจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เป็น 2 ลักษณะ คือ 
นวัตกรรม และองค์ความรู้ โดยมีลักษณะการใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

1. ด้ำนพำณิชย์ เป็นการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการสร้างอาชีพและทางเลือกให้กับผู้ประกอบการเกษตร
และผู้ประกอบอาชีพ 

2. ด้ำนนโยบำย เป็นการน าความรู้ไปใช้ในกระบวนการก าหนดนโยบาย เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ โดยอาจเป็นนโยบายระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาคระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น หรือระดับหน่วยงาน 

3. ด้ำนสำธำรณะ เป็นการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไปใช้เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพ
และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

4. ด้ำนชุมชนและพื้นที่ เป็นการน ากระบวนการ วิธีการ องค์ความรู้ และการเปลี่ยนแปลงอันเป็น
ผลกระทบที่เกิดจากการวิจัย พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

5. ด้ำนวิชำกำร เป็นองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น วารสารระดับ
นานาชาติ ระดับชาติ หนังสือ ต ารา บทเรียน ไปเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ การเรียนการสอน รวมถึง
น าไปต่อยอดในการการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ตำรำงท่ี 2.4-1 จ ำนวนผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
 

จ ำนวน หน่วยวัด/เรื่อง 
จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2561) 

0 เรื่อง 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ในปีปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2562) 

1 เรื่อง 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

         1 เรื่อง 
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เกณฑ์กำรประเมิน :  
โดยการแปลงจ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมขึ้น  

เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น  ให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 3 ผลงาน ขึ้นไป 
 

สูตรกำรค ำนวณ : 
1. ค ำนวณจ ำนวนผลงำนวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น  
 

 
 

2. แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =  
 
 

แทนค่ำ 
1. จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในปีท่ีผ่านมา 0 
2. จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบัน 1 
3. จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 1 
4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้   (ข้อ3) ÷ 3 ) * 5 1.67 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ำกับ 1.67 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่

น าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึน
จ านวน 2 ชิ้น 

จ านวนผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 1 ชิ้น 

1.67 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

Srivijaya-2.4-01 ค าขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร เรื่อง ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ าจากน้ ามันกรด
ไขมันอิสระต่ าโดยใช้คลื่นไมโครเวฟร่วมกับท่อผสมแบบสถิต 

 
 
 

จ านวนผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ปีปัจจุบัน – จ านวนผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ปีที่ผ่านมา     
 

จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น    x 5 
จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น   

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 : กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 2562 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา  โสภาจารย์) 

  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: 
มีการ 

ด าเนินการ 
ท าเครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ
ในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
และเสนอกรรมการประจ าวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
     วิทยาลัยฯ ได้จัดด าแผนการบริการวิชาการที่
สอดคล้องกับชุมชนภายใต้การบริการชุมชนเข็มแข็ง 
คือ กลุ่มแม่บ้านท่ามะปรางสามัคคี บ้านท่ามะปราง ม.
8 ต าบลท่าชะมวง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (RPC-
3.1-1-01  ภาพการประชุมร่วมกับชาวบ้าน) และได้
บริการวิชาการตามความเชียวชาญของอาจารย์โดยได้
ส ารวจความต้องการของหน่วยการงาน/ชุมชน/บุคคล 

RPC-3.1-1-01  แผนด าเนิน
โครงการบริการทางวิชาการแก่
สังคม ประจ าปี 2560 -2561 
RPC-3.1-1-02 แบบส ารวจ
ความต้องการโครงการบริการ
วิชาการและภาพประกอบ 
RPC -3.1-1-03 คู่มือการ
ปฏิบัติงานSrivijaya PM 05“
การบริการทางวิชาการแก่
สังคม” 
RPC -3.1-1-04 บันทึกข้อความ
เรื่องรายงานการประชุมเพ่ือ
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท าเครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

(RPC-3.1-1-02 แบบส ารวจความต้องการโครงการ
บริการวิชาการและภาพประกอบ) 
            เมื่อได้ข้อมูลวิทยาลัยฯได้น าข้อมูลจากการ
ประชุมและข้อมูลจากการส ารวจความต้องการ จัดท า
แผนโครงการบริการวิชาการพร้อมก าหนดตัวชี้วัดของ
โครงการ (RPC-3.1-1-03  แผนด าเนินโครงการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ประจ าปี 2563 ) และเสนอขอ
อนุมัติต่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจากนั้นด าเนินการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามแผนด าเนินงานที่วางไว้  
โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแต่ละ
โครงการ  ตลอดจนท าการสรุปและการด าเนินตาม
แผนโดยแบ่งออกเป็น 
    บริการวิชาการที่ก่อให้ เกิดราย ได้  จ านวน 3  
โครงการ   
คือ 1. โครงการเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป Microsoft Office 2013  
     2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Microsoft 
Power Point 2013 
         บริการวิชาการด้านการสร้างชุมชนยังยืน 
จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการ เรียนรู้ร่วมกันสรรค์
สร้างชุมชน (กลุ่มแม่บ้านท่ามะปรางสามัคคี) กลุ่ม
แม่บ้านท่ามะปรางสามัคคี บ้านท่ามะปราง ม.8 ต าบล
ท่าชะมวง อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยก าหนด
เป็น 4 กิจกรรม แต่วิทยาลัยได้ด าเนินกิจกรรมแล้ว
เสร็จจ านวน  กิจกรรมย่อย ดังนี้ 
กิจกรรมย่อยที่  1 โครงการออกแบบและพัฒนา
เครื่องอบขนมไข่กรอบชุมชนบ้านท่ามะปราง 
กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการตลาดและขั้นตอนการท าแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์
ขนมไข่กรอบ กลุ่มแม่บ้านท่ามะปรางสามัคคี 

จัดท าแผนการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 
 

 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

RPC -3.1-3-01 กิจกรรมย่อยที่ 
1 โครงการออกแบบและพัฒนา
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท าเครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

         วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ 
ตลอดจนผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการทางวิชาการ มีการประเมินผล
ที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย์ และชุมชน ทั้งในด้านการ
น าความรู้ ความเชี่ยวชาญไปประยุกต์ใช้ในด้านการน า
ความรู้ ความเชี่ยวชาญไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
แก่สังคม โดยใช้แบบสอบถามติดตามและประเมินผล  
จากผู้รับบริการวิชาการจากโครงการเรียนรู้ร่วมกัน
สรรค์สร้างชุมชน  ทั้ ง  4 กิจกรรมย่อย (ขณะนี้
ด าเนินการตามระยะเวลา 2 กิจกรรมย่อย คือกิจกรรม
ย่อยที่ 1 โครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องอบขนม
ไข่กรอบชุมชนบ้านท่ามะปราง 
กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการตลาดและขั้นตอนการท าแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์
ขนมไข่กรอบ กลุ่มแม่บ้านท่ามะปรางสามัคคี 

เครื่องอบขนมไข่กรอบชุมชน
บ้านท่ามะปราง 
RPC -3.1-3-02 กิจกรรมย่อยที่ 
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการตลาดและขั้นตอน
การท าแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์
ขนมไข่กรอบ กลุ่มแม่บ้านท่า
มะปรางสามัคคี 
 

 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อย
ต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
     วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการในข้อ 
1 แบบให้เปล่า ทั้งหมด ได้แก่ 
บริการวิชาการด้านการสร้างชุมชนยังยืนจ านวน 1 
โครงการ คือ โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน  
ทั้ง 4 กิจกรรมย่อย (ขณะนี้ด าเนินการตามระยะเวลา 
2 กิจกรรมย่อย) คือกิจกรรมย่อยที่  1 โครงการ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องอบขนมไข่กรอบชุมชนบ้าน
ท่ามะปราง 
กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการตลาดและขั้นตอนการท าแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์
ขนมไข่กรอบ กลุ่มแม่บ้านท่ามะปรางสามัคคี 

RPC -3.1-3-01 กิจกรรมย่อยที่ 
1 โครงการออกแบบและพัฒนา
เครื่องอบขนมไข่กรอบชุมชน
บ้านท่ามะปราง 
RPC -3.1-3-02 กิจกรรมย่อยที่ 
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการตลาดและขั้นตอน
การท าแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์
ขนมไข่กรอบ กลุ่มแม่บ้านท่า
มะปรางสามัคคี 
 

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

RPC -3.1-4-01 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท าเครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

     ผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการ  
คณะกรรมการด าเนินงาน มีการประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด มีการจัดท ารายงานสรุป
โครงการ มีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดจน
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการติดตามประเมินผล
กระทบและประโยชน์ของโครงการ โดยวิทยาลัยฯ ได้
มีการประเมินผลโครงการเพ่ือทดสอบผลการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่วางไว้  และสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลความส าเร็จ
โดยใช้แบบประเมิน FM 05-05 ที่ก าหนดในคู่มือการ
ปฏิบัติงาน Srivijaya PM 05“การบริการวิชาการแก่
สังคม” โดยได้มีการเชิญเจ้าของโครงการเข้ารับการ
ประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย มีรายละเอียดดังนี้  ซึ่งในงบประมาณ 2562   
บริการวิชาการ จ านวน 1 โครงการ 2 กิจกรรมย่อย 
และได้น าเข้าการประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2562 ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.3.4 การพิจารณาผลการด าเนินงานด้านบริการ
วิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
มีมติที่ประชุมว่า ดังนี้  
        1. บริการวิชาการโดยใช้ความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ให้จัดบริการวิชาการแบบให้เกิดรายได้โดยให้
วิชาการท าแผนการบริการตามความต้องการของ
ชุมชนทั้งปี  
        2. บริการวิชาการด้านการสร้างชุมชนยังยืน 
กลุ่มแม่บ้านท่ามะปรางสามัคคี แก่น ต.ท่าชะม่วง อ.
รัตภูมิ จ.สงขลา โดยให้ปีงบประมาณ 2563 มุ่งเน้น
ไปสู่การจ าหน่ายพร้อมมาตรฐานสินค้า OTOP ชวน
ชิม โดยให้ฝ่ายวิชาการด าเนินการปรับโครงการตาม
มติที่ประชุม 

RPC -3.1-4-02 แผนปฏิบัติงาน
ด้านบริการวิชาการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  
RPC -3.1-4-03 สรุปโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ได้ด าเนินเสร็จสิ้น  
RPC-1.6-1-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
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มีการ 
ด าเนินการ 

ท าเครื่องหมาย
หน้าข้อที่
ด าเนินการ) 

ข้อ การด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายเลขและรายการเอกสาร 

 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
     มีการน ามติที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยว่า
ด้วยการปรับปรุงระบบและกลไกการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมมาปรับปรุง พิจารณาโครงร่างของ
โครงการย่อย เ พ่ือคัดกรองกิจกรรมที่ก่อให้ เกิด
ประโยชน์และตรงตามความต้องการของชุมชนมาก
ที่สุด  นอกจากนี้ในที่ประชุมได้เสนอแนะให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ หรืออาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละด้านหาข้อมูลเพ่ือให้ส าหรับการท าวิจัย และ
นอกจากนี้มติที่ประชุม ได้ระบุว่าควรให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการที่มีการจัดท าในรูปของเครื่องมือ 
หรือเครื่องจักร ควรจะจัดท าคู่มือการใช้ การซ่อม
บ ารุงเครื่องมือ เครื่องจักร พร้อมทั้งจัดอบรมการใช้
งานดังกล่าวด้วย 

RPC -3.1-5-01 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 
RPC-1.6-1-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
 

 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
สถาบัน 
     วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการขออนุมัติโครงการเครื่อง
นึ่งก้อนเห็ดแครงภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนภายใต้การพัฒนาองค์ความรู้จากบริการวิชาการ
มืออาชีพสู่ชุมชนท่าข้าม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการผลิตและบริการ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการในระดับ
ภูมิภาคโดยน าองค์ความรู้ ในรายวิชาเรียน และ
รายวิชาต่าง ๆ ได้ เช่น รายวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ทางการเกษตร รายวิชาออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร 
รายวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 
รายวิชาโครงงานด้านช่างยนต์ และรายวิชาโครงงาน
ด้านช่างไฟฟ้าเพ่ือให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์
ความรู้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และชี้น าสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

RPC -3.1-6-01 หนังสืออนุมัติ
โครงการเครื่องนึ่งก้อนเห็ดแครง 
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ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 
6  ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5และ6) 
5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2               : ร้อยละผลงำนบริกำรวิชำกำรที่บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอื่น       
อย่ำงน้อย 1 ด้ำน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2562 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา  โสภาจารย์) 

  2. นางสาวปิยนุช  ศรีรีภพ  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    
      ผลงานบริการวิชาการที่สามารถบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และ

งานวิจัยหรืองานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือการบริการวิชาการ/วิชาชีพ จึงหมายถึงการน าเอาศาสตร์ 
ของการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน มาผสมผสานเข้า
ด้วยกันให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน จนมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนในตัวเอง เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ ในด้าน
ต่างๆ เช่น เกิดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา ชุมชนที่รับบริการ และมหาวิทยาลัย เป็นต้น ตลอดจนการบริการ
วิชาการแก่สังคมนั้นน าผลจากการวิจัยมาใช้ประโยชน์ เพ่ือด าเนินการทางการวิจัยที่มีความชัดเจนมากขึ้น 
เพ่ือสร้างโครงการและงานบริการที่เป็นรูปธรรม เพ่ือก่อให้เกิดความหลากหลายของสหวิชาการที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการเรียน การวิจัย การบริการวิชาการ และสามารถเพ่ิมศักยภาพของคณาจารย์ด้านการบูรณา
การมาสู่การบริการวิชาการแก่สังคมได้มากขึ้น 

การบริการวิชาการมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยหรืองานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยให้ผู้สอนน าความรูจากประสบการณจริงมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการเรียนรูจากสถานการณจริง และไดใช้ความรู้ไปให้บริการวิชาการกับสังคม 

ตำรำงท่ี 3.2-1 ผลงำนบริกำรวิชำกำรที่บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอื่นอย่ำงน้อย 1 ด้ำน 

ผลการค านวณ 
ข้อมูลพื้นฐำน ผลรวมจำกคณะ 

จ านวนผลงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน 
อย่างน้อย 1 ด้าน 

5 

จ านวนผลงานบริการวิชาการท้ังหมด 9 
ร้อยละผลงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน 
อย่างน้อย 1 ด้าน      

55 
 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
โดยการแปลงค่าร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่าง

น้อย 1 ด้าน เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 ค่าร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน  ให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 15 ขึ้นไป 
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สูตรกำรค ำนวณ : 
1. ค ำนวณค่ำร้อยละผลงำนบริกำรวิชำกำรที่บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอื่นอย่ำงน้อย 1 
ด้ำน 
 

 
 
 
2. แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =  
 
 

แทนค่า 
1. จ านวนผลงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่าง
น้อย 1 ด้าน 

5 

2. จ านวนผลงานบริการวิชาการท้ังหมด 9 
3. ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่าง
น้อย 1 ด้าน 

55 

4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้  ( (3) / 15) 5.00 
ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ำกับ 5.00 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 55  5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

เอกสำรหลักฐำน : 
หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

RPC -3.1-4-02 แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
RPC -3.2-01 สรุปโครงการกิจกรรมที่บรูณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนกิจกรรมย่อย

ที่ 2   โครงการสร้างรถล าเลียงวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต 
รายวิชา 13-261-102 เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ 
กิจกรรมย่อยที่ 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขอใบอนุญาต
สถานที่ผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหาร (อย.) ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบแก้ว 
รายวิชา 13-123-201 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
กิจกรรมย่อยที่ 1 การสร้างส่วนควบคุมการทอดกล้วยกรอบแก้ว กลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
รายวิชา 13-222-303 เทคโนโลยีเซนเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน 
รายวิชา 13-132-101  คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

จ านวนผลงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน x 100 
                               จ านวนผลงานบริการวิชาการทั้งหมด 

ร้อยละผลงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน      
  ร้อยละผลงานบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
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กระบวนการอัดก้อนเห็ดแครงและสูตรการผลิตก้อนเชื้อเห็ดแครง รายวิชา 13-214-
102 รายวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2562 ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางธมลชนก  คงขวัญ) 

  2. นายหรอเฉด  เส่หล๊ะ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

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

 

เกณฑ์กำรประเมิน: 7 ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 - 7 ข้อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน: 
มีกำร 

ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
     วิทยาลัยฯ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการท าน า
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา      
2562 โดยก าหนดให้คณะครู – อาจารย์ทุกคน มีส่วน
ร่วมเป็นผู้รับผิดชอบงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การบริหารงาน เป็นไปเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ ตามค าสั่งวิทยาลัยรัตภูมิ ที่ 67 /2562 

RPC-4.1-1-01 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2562 

 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน 
     วิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติราชการ 

RPC-4.1-2-01 แผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 
RPC-4.1-2-02 แผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา ประกอบด้วย - 
กิจกรรม คือ 
1) กิจกรรมส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม ได้แก่ 
    1.1 โครงการวันรักกันม่ัน 
    1.2 โครงการสืบสานประเพณีการหล่อเทียนพรรษา 
    1.3 โครงการท าบุญประจ าปีเนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาวิทยาลัย 
    1.4 โครงการวันไหว้ครู 
    1.5 โครงการเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ
ภาคใต้ ครั้งที่ 2  
    1.6 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประจ าปี 2563 
2) กิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
    2.1 โครงการ Big Cleaning Day (กิจกรรมท าความ
สะอาดทุกวันพุธช่วงบ่าย) 
           วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัด มาตรการ/ค่า
เป้าหมาย ของโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       
บรรลุเป้าหมาย อย่างน้อยร้อยละ 80 ของโครงการ   

RPC-4.1-2-03 แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยรัตภมูิ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
RPC-4.1-2-04  สรุปกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
กิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

 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 2562 
RPC-4.1-3-02 สรุปการ
ประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ประจ าปีการศึกษา 2561 
RPC-1.6-5-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2562  
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
     วิทยาลัยฯ ได้มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  โดยการติดตามรายงานผลการ
ด าเนินโครงการตามแผนการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งก าหนด  โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมบรรลุเป้าหมายความพึงพอใจของ
ผู้ เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 ของแต่ละ
โครงการ ผลการด าเนินงาน ทั้งหมด 4 โครงการ บรรลุ
เป้าหมายร้อยละ 100 
1. โครงการวันรักกันมั่น มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 372 
คน ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  81.40 
2. โครงการวันไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ มีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น 279 คน ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรม  82.82 
3. โครงการ สืบสานประเพณีการหล่อเทียนพรรษา มี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 230 คน ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม  83.47 
4. โครงการท าบุญประจ าปี (วันสถาปนามหาวิทยาลัย) 
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 205 คน ร้อยละความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรม  83.43 
5. โครงการเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ
ภาคใต้ ครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 300  คน 
ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  89.25  
6. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประจ าปี 2563 มี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 336 คน ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรม  91.95 

RPC-4.1-4-01 สรุปผลการจัด
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2562 
RPC-4.1-4-02 สรุปการ
ประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปี
การศึกษา 2562 

 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     จากการประเมินผลแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ได้ด าเนินโครงการในปีการศึกษา 2561 ทางวิทยาลัย ฯ 

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

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

ได้มีการสรุปผลโดยสโมสรนักศึกษาได้น าข้อดีเกี่ยวกับ
การเข้าร่วมโครงการและปัญหาอุปสรรคมาวิเคราะห์
เพ่ือหาข้อปรับปรุงแล้วน าผลการเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
สรุปหาข้อเสนอแนะโดยมีข้อเสนอแนะจากนักศึกษาใน
เรื่องของการด าเนินโครงการและกิจกรรมเยอะเกินไป
ท าให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอน จึงได้ปรับลด
โครงการกิจกรรม ในการแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียนการ
สอนของนักศึกษาในวิทยาลัย ฯ และได้ด าเนินการ
โครงการและกิจกรรมตามแผนท านุศิลปวัฒนธรรม
ตามที่กล่าวข้างต้นท าให้ในปีการศึกษา 2562 ทาง
วิทยาลัยฯได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและ
นักศึกษาเกี่ยวกับห้วงเวลาในการจัดกิจกรรมจันทร์-ศุกร์ 
ท าให้ต้องมีการเรียนชดเชย ทางวิทยาลัยได้ปรับแผน
กิจกรรมของปีการศึกษา 2563 ต่อไป คือการจัด
กิจกรรมลงในวันพุธบ่ายเนื่องจากตารางการเรียนการ
สอนก าหนดไว้เป็นคาบกิจกรรมและไม่ให้กระทบกับการ
เรียนการสอนของนักศึกษา 

RPC-4.1-5-02 แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปี
การศึกษา 2562 

 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
     วิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กิจกรรม
บริ การด้ านท านุ บ า รุ ง ศิ ลปะและวัฒนธรรมต่ อ
สาธารณชน โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย เว็บเพจของ
วิทยาลัย เล่มจุลสารของมหาวิทยาลัย  

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

 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
   ไม่มีการด าเนินการ 

- 

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

 6  ข้อ 
 6 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5และ6) 
5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 : ร้อยละของผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน
และพันธกิจอื่นอีกอย่ำงน้อย 1 ด้ำน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2562 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (นางธมลชนก  คงขวัญ) 

  2. นายหรอเฉด  เส่หล๊ะ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    
      จากแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยระยะปานกลาง 5 ปี  (2561 – 2565) 
มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพสร้างสรรค์ ซึ่งต้องเกิดจากการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ คือด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม งานวิจัย สู่ระบบการเรียนการสอนโดยต่อยอดด้วยบริการวิชาการ เพ่ือ
หลอมให้บัณฑิตที่ออกไปสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

ตำรำงท่ี 4.2-1 ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอื่นอีกอย่ำง
น้อย 1 ด้ำน 

ผลกำรค ำนวณ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมจากคณะ 

จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจ
อ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน 

1 

จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 6 
ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ 
พันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน 

16 
 

 

เกณฑ์กำรประเมิน :  

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธ
กิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 ค่าร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีกอย่าง
น้อย 1 ด้าน  ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

สูตรกำรค ำนวณ : 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีก
อย่างน้อย 1 ด้าน 
 

 
 
 
 
 

จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน  x 100 
                               จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 
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2. แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =  
 
 

แทนค่ำ 
1. จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธ
กิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน   

1 

2. จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 6 
3. ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ
พันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน 

16 

4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้  ( (3) / 10) 5 
ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ากับ 5.00 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ 5 ร้อยละ 16 5.00 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

 
เอกสำรหลักฐำน : 

หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
RPC-4.2-01 แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา 2562 
RPC-4.2-02 แผนการสอนรายวิชา สนทนาภาษาอังกฤษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกจิอื่นอกีอยา่งน้อย 1 ด้าน     
ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกจิอื่นอกี อย่างน้อย 1 ดา้น 

ที่ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 : กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจและกลุ่มสถำบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 2562 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะวิทย์ ทองวิเชียร 

                                            ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อาริษา  โสภาจารย์ 
                                            นายศุภกร  แก้วละเอียด 
  2. นางสาวพณิตา  คชกูล ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ข้อ 1,3,5) 
      นางสาวแสงเทียน  จันทร์แสงทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ข้อ 2) 
      นางสิรินารถ ชูพันธ์     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ข้อ 4) 
      นายศุภกร  แก้วละเอียด  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป (ข้อ 6) 
      นางราตรี  สุยบางด า   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ข้อ 7)  

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

 

เกณฑ์กำรประเมิน:  7  ข้อ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 - 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
 7 ข้อ 

 

ผลกำรด ำเนินงำน: 
มีกำร 

ด ำเนินกำร 
ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

 1.      พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของสถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

RPC-5.1-1-01 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2563  วันที่ 20 
พฤศจิกายน 2562 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

     วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2562-2566 ให้สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี  ฉบับที่  2 (พ.ศ .  2551-2565)  และ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยให้บุคลากรทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ ในการร่วมกัน
ก าหนด วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ อัตลักษณ์  
และได้น าแผนกลยุทธ์เข้าวาระเพ่ือพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2562 และได้ท าการทบทวนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้
สอดคล้อง ปรัชญา “สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 
เป็นคนดีของสังคม”  
     ปณิธาน “ผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล มีองค์ความรู้ด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม สนับสนุนท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ยกระดับชุมชนและสังคมด้วยเทคโนโลยี 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ 
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”  

RPC-5.1-1-02  แผนกล
ยุทธ์วิทยาลัยรัตภูมิ ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) 
 

 2.     ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในกรแข่งขัน 
     วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ตามองค์ประกอบการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุนเพ่ือ
การบริหารหลักสูตรการจัดการศึกษาของวิทยาลัย โดย
ประสานกับหน่วยเบิกจ่ายในการค านวณต้นทุนต่อหน่วย 
เกี่ยวกับความคุ้มค่าในการลงทุนและทางวิทยาลัยได้น า
ข้อมูลของกองคลังมาวิ เคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อ
หลักสูตร/สาขา/คน/ปี เทียบกับคณะอ่ืนที่หลักสูตร
ใกล้เคียงกัน จากการวิเคราะห์สาขาวิชาวิศวกรรม

RPC -5.1-2-01 เอกสาร
วิเคราะห์ทางการเงิน.
ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
RPC -5.1-2-02 เอกสาร 
การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 
RPC- 5.1-2-03 เอกสาร 
การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

เครื่องจักรกลเกษตรเทียบกับสาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร คณะเกษตรศาสตร์  (ทุ่งใหญ่)  
จ านวนนักศึกษาของวิทยาลัยรัตภูมิเท่ากับ 50 คน คิดค่า 
FTES ได้ เท่ากับ 31.97 คิดเป็นจ านวนเงินเท่ากับ
158,778.45 บาท  ต้นทุนของคณะเกษตรศาสตร์  (ทุ่ง
ใหญ่) จ านวนนักศึกษาเท่ากับ 133 คน คิดค่า FTES ได้
เท่ากับ 117.08 คิดเป็นจ านวนเงิน เท่ากับ 111,761.60 
บาท เมื่อน าต้นทุนของวิทยาลัยรัตภูมิเปรียบเทียบกับ
คณะเกษตรศาสาตร์ ทุ่งใหญ่พบว่าต้นทุนของวิทยาลัยสูง
กว่าต้นทุนของคณะเกษตรศาสตร์ และการวิเคราะห์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เทียบกับสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ตรัง)  ต้นทุนต่อหลักสูตรสาขา/คน/ปี  
จ านวนนักศึกษาของวิทยาลัยรัตภูมิ เท่ากับ 63 คน คิด
ค่า FTES ได้เท่ากับ 49.86 คิดเป็นจ านวนเงิน เท่ากับ 
175,464.69 บาท  ต้นทุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ตรัง) จ านวนนักศึกษาเท่ากับ 108 คน คิดค่า 
FTES ได้ เท่ากับ 93.89 คิดเป็นจ านวนเงิน เท่ ากับ 
77,929.21 บาท เมื่อน าต้นทุนของวิทยาลัยรัตภูมิเทียบ
กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ตรัง) วิทยาลัย
รัตภูมิ มีค่าต้นทุนที่สูงกว่า แสดงว่าวิทยาลัยมีความคุ้มค่า
ต่อการลงทุนต่ ากว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
(ตรัง)  
     จากผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเมื่อเทียบกับคณะ
อ่ืน ๆ ในระดับเดียวกันพบว่าวิทยาลัยมีความคุ้มค่าที่น้อย
กว่าคณะอ่ืนๆ แต่อย่างไรก็ตามมีหลายปัจจัยที่ท าให้
ต้นทุนของวิทยาลัยสู งกว่าคณะอ่ืนอันเนื่องมาจาก
วิทยาลัยรัตภูมิก าลังพัฒนาและมีค่าใช้จ่ายในวัสดุการ
เรียนการสอนและครุภัณฑ์ที่เพ่ิมขึ้น จากจ านวนนักศึกษา
ที่น้อยแต่ก็ยังมีนักศึกษาไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละ
หลักสูตร ทั้ งนี้ วิทยาลัยฯได้ด า เนินการจัดสรรเงิน
งบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้ของวิทยาลัยเพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งทางตรง

RPC- 5.1 -2-04 ผลการ
เบิกจ่ายไตรมาส 4
ปีงบประมาณ 2562 
RPC -5.1-2-05 ผลการ
เบิกจ่ายไตรมาส 1 - 3
ปีงบประมาณ 2563 
RPC -5.1-2-06 เล่มแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี 2562 
RPC -5.1-2-07 เล่มแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี 2563 
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และทางอ้อม เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้วยวิชาการและทักษะ
แก่นักศึกษาอย่างครบถ้วน โดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติงานประจ าปีของวิทยาลัยและค่า
เป้าหมายการด าเนินงานตามแผนเป็นปัจจัยการบริหาร
จัดการงบประมาณ ภายใต้การพิจารณาจัดสรรและ
บริหารการเงินของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแบบมี
ส่วนร่วม รวมทั้งการแจ้งรายละเอียดการจัดสรรหมวดเงิน
และยอดเงินตามหมวดให้ทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบ
และขั้นตอนการด าเนินงานของงานงบประมาณและ
การเงิน 

 3.  ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สมารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม 
 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตามที่คณะกรรมการตรวจ
ประเมินในปี 2562 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ตามที่คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะมาคือให้จัดล าดับ
ประเด็นส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อวิทยาลัยโดย มีการ
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
      1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยง โดยมีผู้อ านวยการการและกรรมการบริหารวิทยาลัย
รวมไปถึงหัวหน้าสาขาวิชาร่วมเป็นคณะกรรมการ 
      2. มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์และระบุปัจจัยประเด็น
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยถึงหลักตามแผนกลยุทธ์ของ
วิทยาลัยและการด าเนินงานของวิทยาลัย โดยได้มีความ
เสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2563 
เรียงตามล าดับความเสี่ยง ดังนี้ 

ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
1.การรับนักศึกษา: ยอด
นักศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนรับ 

1.การประชาสัมพันธ์ใน
เชิงรุกยังไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย  

RPC-5.1-3-01 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
RPC-5.1-3-02 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงครั้งที่ 
4/2562 วันที่ 18 
พฤศจิกายน 2562 
RPC-5.1-3-03 เอกสาร
การระบุและประเมิน
ปัจจัยความเสี่ยง 
RPC-5.1-3-04 แผน
บริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ 2563 
RPC-5.1-3-05 แบบ
ติดตามการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
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2. มีการแข่งขันในระหว่าง
สถาบันสูงขึ้น 

2.การจัดหารายได้ของ
วิทยาลัยไม่เป็นไปตาม
แผน (แผน 500,000 
บาท) 

รายได้นอกเหนือจาก
ค่าลงทะเบียนของ
นักศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผน 

3.ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผน 

1. บุคลากรไม่ด าเนินตาม
ขั้นตอนของระเบียบ 
ข้อบังคับทางด้านการเงิน 
2. ระบบการเบิกจ่าย
ค่อนข้างมีความซับซ้อน 

4.งบประมาณสนับสนุน
โครงการวิจัยไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

1.ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่
ตอบโจทย์แหล่งทุน 

5.การบริหารจัดการพัสดุ
ให้เป็นปัจจุบัน 

1.การก ากับติดตามดูแล
พัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้
เป็นปัจจุบัน 

โดยมีการประเมินความเสี่ยง ดังนี้  
 1. การรับนักศึกษา: ยอดนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน
รับ ระดับความเสียง 25  
 2. การจัดหารายได้ของวิทยาลัยไม่เป็นไปตามแผน 
(แผน 500,000 บาท) ระดับความเสี่ยง 25  
 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
ระดับความเสี่ยง 20 
 4. งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ระดับความเสี่ยง 16 
 5. การบริหารจัดการพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ระดับความ
เสี่ยง 15 
      และได้หามาตรการควบคุมติดตามผลเพ่ือให้ความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม และหามาตรการควบคุมติดตามผล
เพ่ือให้ความเสี่ยงลดลงจากเดิม  จากการรายงานผลการ
ประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 4 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563  มีผลดังนี้ 
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ความเสี่ยง ผลการประเมินความเสี่ยง 
1.การรับนักศึกษา: ยอด
นักศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนรับ 

ความเสี่ยงยังไม่ลดลง 
นักศึกษา 7 สาขา ยังไม่
เป็นไปตามแผนรับ ยกเว้น
สาขาการบัญชีต่อเนื่องที่มี
จ านวนนักศึกษาเป็นไป
ตามแผน 

2.การจัดหารายได้ของ
วิทยาลัยไม่เป็นไปตาม
แผน (แผน 500,000บาท) 

ความเสี่ยงยังไม่ลดลง  
รายได้อ่ืนยังไม่เป็นไปตาม
แผน 

3.ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผน 

ความเสี่ยงลดลง สามารถ
เบิกจ่ายได้เร็วขึ้น และ
เบิกจ่ายได้ตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

4.งบประมาณสนับสนุน
โครงการวิจัยไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

ความเสี่ยงลดลง มีเงินทุน
สนับสนุนการวิจัยได้รับ
การจัดสรรสูงกว่าเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ
ภายในที่ตั้งไว้ 

5.การบริหารจัดการพัสดุ
ให้เป็นปัจจุบัน 

ความเสี่ยงลดลง มีการ
เบิกจ่ายพัสดุและ
ตรวจสอบตามไตรมาส  
ครุภัณฑ์มีความพร้อมใน
การใช้งาน 

 

 4.       บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 
10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
      วิทยาลัยได้ด าเนินการบริหารงานธรรมมาภิบาลดังนี้ 
 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการ  วิทยาลัยรัตภูมิสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามเป้าประสงค์ที่
วางไว้ คือ เริ่มจากทางวิทยาลัยมีการจัดท าแผนปฏิบัติ  
ราชการประจ าปี (อ้ำงอิง แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี)

RPC-5.1-4-01แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
RPC-5.1-4-02 ค าสั่งการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหาร 
RPC-5.1-4-03 ค าสั่งการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยรัตภูมิ 

http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTUyNzQ2
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTUyNzQ2
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTUyNzQ2
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTUyNzQ2
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTUyNzQ2
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และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาลัยน าไป
ปฏิบัติงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้จากนั้นทางวิทยาลัยจะ
ติดตามผลการปฏิบัติงานโดยน าผลการปฏิบัติงานของแต่
ละโครงการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการประจ าของวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (อ้ำงอิง 
รำยกำรกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและรำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัยรัตภูมิ) 
 2. หลักประสิทธิภำพ (Efficiency) วิทยาลัยได้ก ากับ
ดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการ
บริหารราชการได้อย่างครบถ้วน คือ ผู้อ านวยการได้ก ากับ
ดูแลและติดตามงบประมาณต่าง ๆ ให้มีการเบิกจ่ายที่ตรง
กับช่วงเวลาและต้องถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
โดยให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทางด้านต้นทุน แรงงาน 
และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัย ซึ่งได้ให้
บุคลากรทั้งด้านสายวิชาการและสายสนับสนุนได้มีการไป
อบรมเพ่ือพัฒนาตนเองที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติหน้าที่  
 3. หลักกำรตอบสนอง (Responsiveness)   วิทยาลัย
รัตภูมิได้จัดวางระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์
และนักศึกษาโดยก าหนดโครงการอาจารย์พบนักศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์ได้มีความใกล้ชิดกัน เรียนรู้
ร่วมกัน รวมทั้งได้ก าหนดแผนการพบนักศึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และสามารถขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ 
 4. หลักกำรรับผิดชอบ (Accountability)  วิทยาลัย
รัตภูมิ มอบหมายความรับผิดชอบแก่บุคลากรในการ
ผลักดันการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 
และได้แต่งตั้งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย และ
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและวางแผน รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายพัฒนา หัวหน้าสาขา หัวหน้าสาขาวิชา รับผิดชอบใน
ส่วนงานด้านการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้า
ส านักงานผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ ซึ่งจะมีหน้าที่
รับผิดชอบด้านบริหารจัดการที่ได้รับมอบหมายจาก

RPC-5.1-4-04 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ประจ าปี
การศึกษา 2562 
RPC-5.1-4-05 รายการ
การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2562 
RPC-5.1-4-06 ตารางการ
จัดกิจกรรมพบอาจารย์ที่
ปรึกษา) 
RPC-5.1-4-07Facebook 
ของอาจารย์ผู้สอน 
RPC-5.1-4-08 ค าสั่ง
แต่งตั้งรักษาการรอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
และวิจัย และค าสั่งแต่งตั้ง
หัวหน้าสาขาและหัวหน้า
หลักสูตร) 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ  และมอบหมายภาระงาน
ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน โดยบุคลากรทุกท่ าน
ด าเนินงานตามเป้าหมายของวิทยาลัยที่ได้วางไว้ ผลักดัน
การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ (อ้างอิง ค าสั่งแต่งตั้ง
ระดับต่าง ๆ)  
 5. หลักควำมโปร่งใส (Transparency)  นโยบายการ
บริหารงานของคณะในปีงบประมาณ  2561  ก าหนดให้มี
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยและการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย เพ่ือรับทราบผลการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยในช่วงเวลาที่ผ่านมา และ
ก าหนดให้ฝ่ายงานต่างๆ เสนอวาระเพ่ือเข้าประชุมของ
วิทยาลัยรัตภูมิ ได้รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะแก่ผู้บริหารได้ทราบ และ
จะด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยรัต
ภูมิต่อไป (อ้ำงอิง รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรวิทยำลัยรัตภูมิ/รายงานกาประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยรัตภูมิ 
 6.   หลักกำร มีส่วนร่ วม( Participation)   ทาง
วิทยาลัยได้น าแผนการปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ของวิทยาลัย และทุกครั้งจะมีข้อเสนอแนะจากบุคลากร
หรือผู้ปฏิบัติงานเพ่ือน ามาสู่การแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไป 
(อ้ำงอิง รำยกำรกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและ
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำวิทยำลัย               
รัตภูมิ) 
 7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization)  
วิทยาลัยรัตภูมิได้แต่งตั้งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและ
วิจัย เพ่ือจะได้บริหารจัดการงานด้านวิชาการและวิจัยและ
มีการมอบหมายงานให้กับหัวหน้าสาขาและหัวหน้า
สาขาวิชาทุกระดับ ได้มีการก ากับติดตาม ดูแล การบริหาร
จัดการงานด้านการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ใกล้ชิด (อ้ำงอิง ค ำสั่งแต่งตั้งรักษำกำรรองผู้อ ำนวยกำร
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

ฝ่ำย และค ำสั่ งแต่ งตั้ งหัวหน้ำสำขำและหัวหน้ำ
หลักสูตร)  
 นอกจากนี้วิทยาลัยรัตภูมิ ยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของวิทยาลัย ให้ท าหน้าที่ในการให้
การบริการวิชาการ แก่นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป ที่
เข้ามาขอใช้บริการด้านการบริการวิชาการทุกรูปแบบ 
อาทิ การจัดฝึกอบรม การบริการให้ความรู้เรื่องในด้าน
ต่าง ๆ เป็นต้น  ทั้ งนี้ เ พ่ือที่จะให้มีการกระจายการ
ให้บริการทางวิชาการ ได้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว นั้นเอง (อ้ำงอิง ค ำสั่งกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำร) 
 8.  หลักนิติ ธรรม (Rule of Law)   วิทยาลั ย  ได้
ปฏิบัติงานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน อาทิ ข้อบังคับว่าด้วยการ
บริหารจัดการหน่วยงานภายใน  พ.ศ. 2551  ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เป็นต้น 
 9. หลักควำมเสมอภำค (Equity) ทางวิทยาลัยได้จัด
สวัสดิการขั้นพ้ืนฐานให้แก่นักศึกษาและบุคลากรให้ได้รับ
การบริการอย่างเท่าเทียม (อ้ำงอิงแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี) เช่น ทางวิทยาลัยได้เสนอแผนของบประมาณ
ในส่วนของกิจกรรมทางด้านศาสนาโดยได้มีการส่งเสริม
กิจกรรมทั้งของไทยพุทธและมุสลิม อาทิเช่น ในส่วนของ
ไทยพุทธ เช่น กิจกรรมเข้าพรรษา พัฒนาวัด ในส่วนของ
มุสลิม เช่น กิจกรรมละศีลอด พัฒนามัสยิด วิทยาลัยได้จัด
ห้องพยาบาล  ห้องสมุด และห้องละหมาด สนามกีฬาใน
การออกก าลังกาย โรงอาหาร และจัดให้มีผู้ประกอบการ
ด้านอาหารขายอาหารทั้งที่เป็นไทยพุทธและมุสลิมเผื่อให้
นักศึกษาสามารถเลือกทานได้ และในส่วนของ ในส่วน
ของการแต่งกายทางวิทยาลัยเอ้ือต่อการแต่งกายของ
นักศึกษามุสลิมให้แต่งตามหลักศาสนาอิสลาม                
 10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus Oriented )
ทางวิทยาลัยได้ใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจาก
บุคลากรอยู่เสมอ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ ไม่ว่าจะเป็น
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

ด้านบรรยากาศ ก็ได้มีการพัฒนาสระน้ าทางด้านหน้าของ
มหาวิทยาลัย มีการจัดท าฐานอวโลกิเตศวร บริเวรณ
ด้านหน้าทางเข้าวิทยาลัยรัตภูมิเป็นสิ่งเคารพศักการะของ
ชาววิทยาลัยรัตภูมิ  และมีการปรับพ้ืนถนนทางเข้า
ด้านหน้าวิทยาลัยเพ่ือให้การจราจรเข้าออกด้านหน้ามี
ความปลอดภัยต่อตัวนักศึกษา และเพ่ิมจุดแสงสว่างใน
วิทยาลัยรัตภูมิ 

 5.  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 
 วิทยาลัยได้ ด าเนินการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ภายใน
หน่วยงาน โดยได้เชิญวิทยากรจากกองวิเทศสัมพันธ์มา
บรรยายให้ความรู้  และจัดท าแผนการจัดการความรู้ ปี
การศึกษา 2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพ่ือให้
บุคลากร ได้ร่วมกันผลักดันให้วิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  โดยคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ก าหนด
ประเด็นและขอบเขตการจัดการความรู้ ที่ มี คว าม
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยไว้  5 ประเด็น คือ   
 บัณฑิตนักนวัตกรรม  มีหัวข้อ ดังนี้  
 1. ประเด็นการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิต โดยมี
ขอบเขต การจัดการเรียนการสอนด้วยผู้สอนที่มีคุณสมบัติ 
SMART TEACHER เพ่ือพัฒนา 
   - รูปแบบและวิธีการสอน 
   - การพัฒนาสื่อการสอนแบบออนไลน์ 
   - การจัดการสอนรูปแบบ SMART TEACHER 
   - การสอนแบบ สะเต็ม (STEM Education) 
   - การจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning     
   - การสอนแบบ สะเต็ม (STEM Education) 
   - การจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning 
   - การสร้างแบบทดสอบใน LMS 

RPC- 5.1-5-01 แผนการ
ด าเนินงานการจัดการ
ความรู้วิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC- 5.1-5-02 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ภายใน 
RPC- 5.1-5-03 สรุปองค์
ความรู้แต่ละประเด็น 
RPC-5.1-5-04 เอกสาร
การน าองค์ความรู้พัฒนา
งานสู่การปฏิบัติจริงหรือ
ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดี
ไปใช้ประโยชน์ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำเครื่องหมำย
หน้ำข้อที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

   - การใช้ Lms ในการจัดการเรียนการสอน 
 2. ประเด็นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ขอบเขต 
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่
บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน  มีหัวข้อ 
ดังนี้ 
   -  งานวิจัย การจัดท าบัญชีด้วยโปรแกรม Microsoft 
Excel 
 3. ประเด็นการบริการวิชาการ  ขอบเขตการบริการ
วิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้   
   - การท าหลักสูตรบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ 
 4. ประเด็น การด าเนินงานของสายสนับสนุน ขอบเขต 
การน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการ
ด าเนินงานของสายสนับสนุน เพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  และมีประเด็นเพ่ิมเติม คือ ประเด็นการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ขอบเขต : 
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรมหรือ GREEN 
CAMPUS มีหัวข้อ ดังนี้ 
   - google form เพ่ือการท างาน 
   - การสร้างข้อความประกาศในแอฟพลิเคชั่นไลน์ 
   - แจ้งข้อมูลการขอใช้รถผ่านลิงก์ในระบบ google 
   - การเก็บข้อความและไฟล์ที่ส่งให้ทางไลน์ ไว้ใน Line 
Keep  
   - การจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจผ่าน google 
form   
   - การสร้างจดหมายเวียน 
   - การประยุกต์ใช้ Google Tool เพ่ือการพัฒนางาน
ประจ า 
- การสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google site 
 5.  ป ระ เด็ นการท านุ บ า รุ ง ศิ ลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 
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เอกสำร 

ขอบเขต : นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจวัฒนธรรมหรือ 
GREEN CAMPUS มี หั ว ข้ อ  น วั ต ก ร ร ม วั ฒ น ธ ร ร ม
สร้างสรรค์ “ สานศิลป์ราชมงคลศรีวิชัย”  

ซึ่งได้น าองค์ความรู้พัฒนางานสู่การปฏิบัติจริงเพ่ือเกิด
ประโยชน์ในวิทยาลัย พร้อมทั้งน าองค์ความรู้และแนว
ปฏิบัติที่ดี เข้าร่วมแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยอีกด้วย 

 6.  การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามสาย
งานและทักษะวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการ
ส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้มี
การพัฒนาตนเอง ในรอบปีที่ผ่านมาบุคลากรสายวิชาการ
ได้ เ พ่ิมความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพเ พ่ิมขึ้น 
บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 
62.50  สายสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 83.33   
 วิทยาลัยได้ด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน โดยได้รายงานผลบุคลากรที่ไม่ได้เข้ารับการ
อบรมและพัฒนาตนเองให้กับผู้บริหารรับทราบ และ
ผู้บริหารได้มอบหมายให้หัวหน้าสาขาและหัวหน้า
ส านักงานผู้อ านวยการก ากับให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วม
พัฒนาตนเองให้ครบทุกคน และวิทยาลัยได้รายงานการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลต่อมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง   

RPC- 5.1-6-01 เกณฑ์
ตัวชี้วัดในแบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
RPC-5.1-6-02  สรุปผล
การพัฒนาตนเองของ
บุคลากรรายบุคคล 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 7.  ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

RPC-5.1-7-01 คู่มือการ
ประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา  
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หมำยเลขและรำยกำร

เอกสำร 

 วิทยาลัยฯ ได้น าระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย คือระบบ ศรีวิชัย QA 
ตามคู่การปฏิบัติงาน Srivijaya PM 09 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ”มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของวิทยาลัยฯ ใน
ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าระบบให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปี 2557 และได้เพ่ิม
ตั ว บ่ ง ชี้ ข อ งมห า วิ ท ย าลั ย  เ พ่ื อ ให้ เ กิ ด ร ะ บ บ ที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยให้หน่วยงานภายในได้ปฏิบัติ 
ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตามระบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ดังนี้  
 1. ด าเนินการควบคุมคุณภาพโดยทบทวนระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพในระดับวิทยาลัยฯ ตาม ระบบ
ศรีวิชัย QA จากผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2561 โดย
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ศรี
วิชัย QA ของวิทยาลัยฯ โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการด้วยประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ
ด าเนินการ 
   - จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2562 จาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน
ในปี 2561 
   - ก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
   - จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา    
   - ก าหนดเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้และกระจายไปยัง
ผู้รับผิดชอบทั้งในระดับหลักสูตรและวิทยาลัย 
  น านโยบาย ฯ แผนการด าเนินงาน ฯ และเป้าหมาย
คุณภาพ เสนอคณะกรรมกรรมการบริหารเห็นชอบ และ
กระจายนโยบายแผนการด าเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ประกันคุณภาพการศึกษา ลงสู่ผู้ปฏิบัติ  
   - ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานด้านประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัยเพิ่มเติม 

RPC-5.1-7-02 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน Srivijaya PM 
09 ระบบและกลการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา  
RPC-5.1-7-03 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา และค าสั่ง 
ผู้รับผิดชอบการประกัน
คุณภาพ  
RPC-5.1-7-04 เอกสาร
ทบทวน ระบบและกลการ
ประกันคุณภาพ  
- แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปี การศึกษา 
2562 ตามผลการประเมิน 
ระดับคณะ 
 - นโยบายด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 - แผนการด าเนินงานด้าน
การประกัน คุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 
2562  
- เป้าหมายประกัน
คุณภาพการศึกษา ปี 
การศึกษา 2562 
 - ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวชี้วัดและ หน่วยงาน
ภายในวิทยาลัยรัตภูมิ 
ประจ าปีการศึกษา 2557-
2562 
 - ก าหนดผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้ สกอ. วิทยาลัยรัตภูมิ 
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เอกสำร 

        
 2. ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 
   - มีการจัดท าหนังสือเพ่ือติดตามการรายงานผลการ
ด าเนินงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 11 เดือน 
   - สรุปผลการด าเนินงานในแต่ละรอบมาวิเคราะห์ 
ตรวจสอบติดตาม SAR ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย
เพ่ือรายงานคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ประจ าพิจารณาเห็นชอบ 
   - ปรับปรุง พัฒนาผลการด าเนินงานจากการติดตาม
และตรวจสอบ SAR แต่ละรอบให้เป็นไปตามแผนและ
เป้าหมาย KPI ที่ก าหนดไว้ 
 3. ด า เนินการประเมินคุณภาพ โดยมีการติดต่อ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพที่มีคุณสมบัติตามที่
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้ และมี
การจัดท ารายงานประเมินตนเองทั้งระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ เ พ่ือด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาน าผลการประเมินรายงานผลผ่านระบบ Che 
qa online และจัดท าเล่มรายงานส่งให้มหาวิทยาลัยเพ่ือ
เก็บเป็นหลักฐานในการประเมินระดับสถาบันต่อไป 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  
RPC-5.1-7-05 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
ระบบประกันคุณภาพ QA 
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 
พฤศจิกายน 2562  
RPC-1.6-1-05 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยรัตภูมิ ครั้ง
ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2562 
RPC-5.1-7-06 เอกสารขอ
ความอนุเคราะห์รายงาน
ประเมินคุณภาพรอบ 6 
เดือน 9 เดือน และ 11 
เดือน 
RPC-5.1-7-07 รายงาน
ผลการติดตามผลรอบ 6 
เดือน 9 เดือน และ 11 
เดือน 
RPC-5.1-7-08 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ปีการศึกษา 2562 
RPC-5.1-7-09 ก าหนด 
การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
-ระดับหลักสูตร 
-ระดับคณะ  
RPC-5.1-7-10 เล่ม
รายงานประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร 
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-สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
-สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร 
RPC-5.1-7-11 เล่ม
รายงานประเมินตนเอง
ระดับคณะ 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

 7  ข้อ 
7 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6และ7) 
5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 : ระบบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา  2562 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริษา  โสภาจารย์) 

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

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    
           บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการ
ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมิน จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ 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
หน้ำข้อ

ที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

 1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบประกันคุณภาพหลักสูตร 
         วิทยาลัยรัตภูมิมีการจัดท าคู่มือการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดยระบบดังกล่าว
ด าเนินการตามกรอบและองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ระบบดังกล่าวมีการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานในระดับหลักสูตร ด้วยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ
ของ สกอ. ดังนี้  องค์ประกอบที่  1 การก ากับมาตรฐาน 
องค์ประกอบที่  2 บัณฑิต องค์ประกอบที่  3 นักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การ
เรียนการสอนการประเมินผู้เรียน และ องค์ประกอบที่ 6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  ทั้งหมด 14 ตัวบ่งชี้  ทั้งนี้ก าหนดให้

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
หน้ำข้อ

ที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ท าหน้าที่
ด าเนินการ ติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ให้ได้คุณภาพตามที่ก าหนด ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ ดังนี้ 
        1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือควบคุมดูแลนโยบายด าเนินงาน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
        2. วิทยาลัยแต่งตั้งหัวหน้างานหลักสูตรเพ่ือก ากับ
ติดตามการด า เนินงานของหลักสูตรตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
       3.  งานพัฒนาหลักสูตรแจ้งระเบียบข้อบังคับและ
แนวทางข้อบังคับข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการด าเนินงานของ
หลักสูตร 
       4.  วิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ประกอบด้วย 
       4.1 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ก ากับดูแล
การบริหารจัดการหลักสูตร 
       4.2 งานหลักสูตร ติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
       4.3 หัวหน้าสาขาวิชาฯ บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไป
ตามกรอบเกณฑมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา  
       4.4 อาจารย์ประจ าสาขาวิชา ด าเนินงานและสนับสนุน
กิจกรรมตามที่ก าหนด 
       4.5 งานการเรียนการสอนและงานทะเบียน สนับสนุน
และติดตามผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน เช่น การจัดท า มคอ. การจัดตารางเรียน การจัด
ตารางสอน การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษา
มีการพัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอนตลอดจนการ
ประเมินผลการเรียนของแต่ละสาขาวิชาในรอบปีการศึกษา 
       4.6 งานวิจัยสนับสนุนและติดตาม และส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการวิจัยของแต่ละหลักสูตร 

ปฏิบัติหน้าที่สายสนับสนุน
วิทยาลัยรัตภูมิ 
RPC5.1-7-04 เอกสารทบทวน
ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปี การศึกษา 2562 ตามผลการ
ประเมิน  ระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ 
 - นโยบายด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 - แผนการด าเนินงานด้านการ
ประกัน คุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2562  
- เป้าหมายประกันคุณภาพ
การศึกษา ปี การศึกษา 2562 
 - ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัด
และ หน่วยงานภายในวิทยาลัย
รัตภูมิ ประจ าปีการศึกษา 
2557-2562 
 - ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
สกอ. วิทยาลัยรัตภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  
RPC-5.2-1-01 ประกาศ  มทร.
ศรีวิชัย  กระบวนการขั้นตอน
การเปิด- ปิดหลักสูตรการเรียน
การสอน พ.ศ. 2551 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อ

ที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

       4.7 งานบริการวิชาการสนับสนุนและติดตามการ
ด าเนินงานด้านการบริการวิชาการของแต่ละสาขาวิชา 
       4.8 งานประกันคุณภาพการศึกษา สนับสนุนการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและติดตาม
ผลการด าเนินงานเพ่ือให้สาขาวิชาได้รายงานผลตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับหลักสูตร 
       5. หัวหน้าสาขาวิชารายงานผลการด าเนินงานของ
สาขาวิชาแก่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
           ในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยได้มีการทบทวน
บทบาทหน้าที่การท างานของงานต่าง ๆ  ของฝ่ายวิชาการและ
วิจัยประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีทบทวนบทบาทหน้าที่การ
ท างานของสายสนับสนุนเพ่ือรองรับการบริหารจัดการของ
หลักสูตรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นโดยให้สนับสนุนและ
ติดตามงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบพร้อมได้แต่งตั้งค าสั่งการ
ปฏิบัติหน้าที่การบริหารงานของวิทยาลัย และมอบหมายให้
หัวหน้าสาขาวิชาก ากับติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรโดยการประสานงานกับงาน
ประกันคุณภาพ งานทะเบียนงานหลักสูตรและงานการเรียน
การสอนของวิทยาลัย และให้รายงานผลการด าเนินงานใน
ระดับหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่วิทยาลัยก าหนด 
         งานประกันคุณภาพวิทยาลัยรัตภูมิได้ประสานงานกับ
หลักสูตรเพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือให้หลักสูตรเกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
ตามระบบและกลไกการท างานด้วยการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้หลักสูตรแต่ละสาขาวิชาโดยการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา    2562 พร้อมจัดท าปฏิทินเพ่ือให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการรายงานผลมายังงาน
ประกันคุณภาพของวิทยาลัยเพื่อรายงานผลต่อไป 

 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

RPC-5.1-7-03 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการระบบประกัน
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อ

ที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

          มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตาม
ให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
       วิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามระบบโดยมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานหลักสูตร
เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนหลักสูตรให้ด าเนินการตามระบบการ
บริหารหลักสูตร และแต่งตั้งงานประกันคุณภาพ เพ่ือท าหน้าที่
ก ากับติดตามการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรโดยการจัดท าแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีการศึกษาพร้อมปฏิทินการด าเนินการด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
ด าเนินการและรายงานผลการติดตามร่วมกั บอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้ในการด าเนินงานของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(มาตรฐาน TQF) รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 11 เดือน 

คุณภาพการศึกษา และค าสั่ง 
ผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพ  
RPC-5.1-7-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการระบบ
ประกันคุณภาพ QA ครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน  
RPC-5.1-7-07 เอกสารขอ
ความอนุเคราะห์รายงาน
ประเมินคุณภาพรอบ 6 เดือน 9 
เดือน 11 เดือน 
RPC-5.2-2-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 
  
 
 

 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ      
หลักสูตร  
       วิทยาลัยฯ ได้รับเงินจัดสรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 จากแหล่งรายได้หลัก 2 แหล่ง คือ 
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ทั้งนี้มีการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรของ
วิทยาลัย เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการโดยการจัดสรรทรัพยา
กรในการด าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยเตรียม
ความพร้อมของทรัพยากร ดังนี้  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ครุภัณฑ์และสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้มีความครอบคลุมตาม
เนื้อหาของหลักสูตร นอกจากนั้นวิทยาลัยได้จัดเตรียมห้องสมุด
ที่มีหนังสือ วารสาร ต าราประกอบการเรียนการสอนที่เพียงพอ 

RPC-5.2-3-01 เอกสารการ
จดัสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานของหลักสูตร 
RPC -5.2-3-02 ภาพสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อ

ที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

มีระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของวิทยาลัย มีการจัดการเรียนการสอนที่
ทันสมัย รวมไปถึงการการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการ
เรียนการสอนแต่ละหลักสูตรของวิทยาลัยอย่างเหมาะสม
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร 
และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณา 
     ในปีการศึกษาการ 2562 เมื่อระดับหลักสูตรและระดับ
คณะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาจากปีที่ผ่านมาแล้วเสร็จ 
งานประกันคุณภาพการศึกษาได้น าผลการประเมินคุณภาพเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือโปรดทราบ พร้อมกับน า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2562 ตามผลการ
ประเมินจากคณะกรรมการทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ
เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารและประจ าวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติเห็นชอบโดยมีมติที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามา
พัฒนาโดยมีประเด็นที่ต้องปับปรุงเร่งด่วนคือ นักศึกษาไม่
เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา ซึ่งมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการและ
วิจัยด าเนินการให้สาขาวิชาแนะแนวการศึกษาต่อซึ่งการน า
ผลงานของนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาไปน าเสนอสาธิตต่อ
นักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาเรียนต่อในวิทยาลัย
และมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
แนะน าสาขาวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยฯซึ่งเป็นการขับเคลื่อน
แนวทางการด าเนินงานตามแผนด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ด าเนินการอย่างครบถ้วน  

RPC-5.2-4-01 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562   
-ระดับหลักสูตร 
-ระดับคณะ 
RPC-1.6-1-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 
RPC-5.2-4-03 ภาพกิจกรรม
การแนะแนวนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย 
RPC-5.2-2-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 

 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะ
มาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
       วิทยาลัยฯ ได้น าผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 
เพ่ือมาวิเคราะห์ก าหนดแนวทางพัฒนาการด าเนินงานคุณภาพ
การศึกษาภายในทั้ง ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ดังนี้ 

RPC-5.2-4-01 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562   
-ระดับหลักสูตร 
-ระดับคณะ 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อ

ที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

   1 .  ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสู ตรทุกหลักสูตร
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2562 ระดับหลักสูตรและฝ่าย/งานด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับ
คณะ 
   2. น าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษาเสนอ
คณะกรรมการประจ าเพ่ือพิจารณาอนุมัติและเสนอแนะแนว
ทางการการพัฒนาหลักสูตร เช่น การพัฒนาคุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นและมีต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่องพร้อมกับสนับสนุนให้อาจารย์ได้ท าวิจัย
และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ิมทักษะการ
ด้านภาษาให้กับนักศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มี
ทักษะการฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติมในรายวิชา  
   3. มีการติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลมายัง
วิทยาลัย 6 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 
   4. มีการน าผลการด าเนินงานรายงานต่อผู้บริหารเพ่ือหา
แนวทางแก้ไขตัวบ่งชี้ที่ยังมีผลคะแนนไม่เป็นดังเป้าหมาย 
ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2562 จึงท าให้ผลการด าเนินงานใน
ระดับหลักสูตรโดยผลคะแนนของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรมีผลคะแนนดังนี้ 

ผลกำรประเมินเฉลี่ยระดับหลักสูตร 

       หลักสูตร 

ปี
กำรศึก

ษำ 
2560 

ปี
กำรศึกษำ 

2561 

ปี
กำรศึกษำ 

2562 

1.สาขาวิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

3.65 3.68 3.60 

2. สาขาวิชา
วิศวกรรม

3.27 3.87 3.79 

RPC-1.6-1-05 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 20 
พฤศจิกายน 2562 
RPC -5.1-7-10 เล่มรายงาน
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
-สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร 
-สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 
RPC-5.2-2-01 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
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มีกำร 
ด ำเนินกำร 

ท ำ
เครื่องหมำย
หน้ำข้อ

ที่
ด ำเนินกำร) 

ข้อ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยเลขและรำยกำรเอกสำร 

เครื่องจักรกล
เกษตร 

         เฉลี่ย 3.46 3.77 3.70 
 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน 
        วิทยาลัยฯมีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรและประเมินหลักสูตรตามแผน
ด าเนินงานที่ก าหนด โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็น
ระยะเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาและมีประเมินผลตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในหลักสูตร ตามองค์ประกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐานและการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตรด้วยระบบการติดตามของ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร  ตามกรอบระยะเวลาทั้ง 2 หลักสูตร ครบถ้วน 

RPC-5.2-6-01 เล่มรายงานผล
การประเมินคณุภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2562   
2 หลักสูตรวิชา ได้แก่ 
-สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร 
-สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

6 ข้อ 
5 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4 และ 6) 
4  คะแนน ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 : ร้อยละตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีบรรลุเป้ำหมำย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ ์
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา  2562 (ปีประเมิน) 
ผู้รับผิดชอบ : 1. รองผู้อ านวยการที่ก ากับตัวบ่งชี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะวิทย์  ทองวิเชียร) 

  2. นางสาวพณิตา  คชกูล  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      ผู้ที่รับผิดชอบรวบรวมและเขียนรายงาน 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี :    

      แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นแผน
ที่จัดท าขึ้นหลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วั ด งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการและผู้รับผิดชอบ ซึ่งภายใต้แผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
และระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 5 ด้าน 35 ตัวชี้วัด แต่ในระดับคณะ/
วิทยาลัยได้ด าเนินการ 33 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  
  - ด้านการจัดการศึกษา      14 ตัวชี้วัด  
  - ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม     7 ตัวชี้วัด  
  - ด้านการบริการวิชาการ        4 ตัวชี้วัด  
  - ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม     4 ตัวชี้วัด  
  - ด้านบริหารจัดการองค์กร (30-31 ภาพรวมมหาวิทยาลัย)      4 ตัวชี้วัด  
   รวม       33 ตัวช้ีวัด   

 โดยมหาวิทยาลัย มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารและสภา
มหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อไป 

ตำรำงท่ี 5.3-1 จ ำนวนตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีบรรลุเป้ำหมำย 

ผลกำรค ำนวณ 
ข้อมูลพื้นฐำน ผลรวมจำกคณะ 

จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย 13 
จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าทั้งหมด 33 
ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 39.39 
 

 
เกณฑ์กำรประเมิน :  

โดยการแปลงค่าร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 ค่าร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย  ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป 
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สูตรกำรค ำนวณ : 
1. ค ำนวณค่ำร้อยละตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีบรรลุเป้ำหมำย 
 
 
 
 

2. แปลงค่ำร้อยละท่ีค ำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้  =  

 

แทนค่ำ 

 
1. จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติงานประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย   13 
2. จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏบิัติงานประจ าทั้งหมด 33 
3. ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย 39.39 
4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้  ( (3) / 70) 2.81 

ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ำกับ  
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
ร้อยละ 60 ร้อยละ  39.39           2.81   คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

 
เอกสำรหลักฐำน : 

หมำยเลขเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
RPC 5.3 -01 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562  รอบ 12 เดือน 

(1 ต.ค. 61- 30 ก.ย. 62) 

จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย  x 100 
              จ านวนตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าทั้งหมด 

                 ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย  
ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5  
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บทที่ 3 กำรสรุปผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

3.1 วิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเอง ระดับคณะ ปีกำรศึกษำ 2562 
ตำรำงท่ี 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายตัวบ่งชี้ ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนกำร
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค านวณ 3.93 คะแนน 7.39         3.70 3.70 คะแนน 
2 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ค านวณ ร้อยละ 30 4*100 ร้อยละ 20*5/40 2.50 คะแนน 
20 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ค านวณ ร้อยละ 40 7*100 ร้อยละ 35*5/60 2.92 คะแนน 
20 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

ค านวณ ร้อยละ -78.75 3.57-20*100 ร้อยละ -82.15 5.00 คะแนน 
20 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ   (ข้อ
1,2,3,4,5,6) 

 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 
1,2,3,4,5,6) 

 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม (ใช้งบ 62) 

ค านวณ ร้อยละ 15 0*100 ร้อยละ 0 *5/20 0.00 คะแนน 
6 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ใช้งบ 62) 

ค านวณ ร้อยละ 15 0*100 ร้อยละ 0 *5/20 0.00 คะแนน 
33 
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ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนกำร
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 
1,2,3,4,5,6) 

 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ค านวณ 40,000 บาท/
คน 

2,289,875 114,493.75 บาท*
5/60,000 

5.00 คะแนน 
20 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ค านวณ ร้อยละ 45 3.6*100 ร้อยละ 18*5/30 3.00 คะแนน 
20 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จ านวนผลงานวจิัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น   

ค านวณ เพ่ิมข้ึน 2 ชิ้น เพ่ิมข้ึน 1*5    1.67 คะแนน 
3 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ
1,2,3,4,5,6) 

 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ร้อยละผลงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการ
สอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน 

ค านวณ ร้อยละ 10 5*100 ร้อยละ 55*5/15 5.00 คะแนน 
9 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 7 ข้อ 7 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 
1,2,3,4,5,6) 

 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการ
กับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 ด้าน 

ค านวณ ร้อยละ 5 1*100 ร้อยละ 16*5/10 5.00 คะแนน 
6 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

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

 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 6 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ (ข้อ 
1,2,3,4,6) 

 

 4.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนกำร
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุ
เป้าหมาย 

ค านวณ ร้อยละ 60 13*100 ร้อยละ 39.39*5/70 2.81 คะแนน 
33 

รวมตัวบ่งชี้สกอ.  13 ตัวบ่งชี้ 4.53 คะแนน   4.32 คะแนน 
รวมตัวบ่งชี้แผนมหำวิทยำลัย  6 ตัวบ่งช้ี 3.96 คะแนน   2.41 คะแนน 

เฉลี่ยรวม 19 ตัวบ่งชี้ 4.36 คะแนน   3.72 คะแนน 
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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 าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
   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 8 3.47 5.00 1.23 3.02 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

2 การวิจัย 4 5.00 5.00 2.33 3.66 การด าเนินงานระดับดี 

3 การบริการวิชาการ 2 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

2 - 5.00 5.00 5.00 
การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 การบริหารจัดการ 3  4.50 2.81 3.94 การด าเนินงานระดับดี 

เฉลี่ย  5 องค์ประกอบ 19 3.85 4.85 2.65 3.72 กำรด ำเนินงำนระดับด ี

ผลกำรประเมิน 

  
กำร 

ด ำเนินง
ำนด ี

กำร
ด ำเนินงำ
นดีมำก 

กำร
ด ำเนินงำ
นพอใช้ 

  

  
 

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
 
3.2 กำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ 
 
องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 
          - 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. จ านวนนักศึกษาใหม่ที่เข้ามามีจ านวนน้อยกว่าเป้าหมายก าหนดไว้ 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ 

 
องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 
จุดเด่น 

1. ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณภายนอกเพ่ิมมากขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนำ 

1.ควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้ท าผลงานวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 



  

 วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย  
 

 101 
 

 
องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 
จุดเด่น 
          - 
จุดที่ควรพัฒนำ 
         1. ควรน าผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนมาพัฒนาแผนด าเนินการในปีต่อไป 
 
องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 

- 
จุดที่ควรพัฒนำ 
         1.ควรวางแผนการท างานและติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงพัฒนา 
 
องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
จุดเด่น 

- 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 - 
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ภำคผนวก 

1. รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online 
2. ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2562 
 

ล ำดับ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

1 

จ า
นว

นห
ลัก

สูต
ร จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 7 

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

จ า
นว

นน
ักศ

ึกษ
า  จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 339 

6  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 238 

7  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 104 

8  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - 

9 

จ า
นว

นอ
าจ

าร
ย์จ

 าแ
นก

ตา
มต

 าแ
หน

่ง
ทา

งว
ิชา

กา
ร 

แล
ะค

ุณว
ุฒิก

าร
ศึก

ษา
 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 20 

10  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 1 

11  -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 15 

12 

 -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
 
 
 

4 
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ล ำดับ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

13 

 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 13 

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

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

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

17 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 7 

18  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

19  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 5 

20  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 

21 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 0 

22  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 

23  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 

24  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 
0 

25 

จ า
นว

นน
วัต

กร
รม

หร
ือง

าน
สร

้าง
สร

รค
์ขอ

ง
ผู้เ

รีย
น 

จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 0 

26 
จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนทั้งหมด 0 
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ล ำดับ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

 
จ า

นว
นผ

ู้สอ
น

ที่เ
ข้า

สอ
บ

สม
รร

ถน
ะ

ด้า
น

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ จ านวนผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 0 

 จ านวนผู้สอนที่เข้าสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษทั้งหมด 29 

25 

จ า
นว

นเ
งิน

สน
ับส

นุน
งา

นว
ิจัย

  

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน 59,500 
26  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 59,500 

27 
 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 - 

28 

 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน 2,230,375 
29  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,230,375 
30  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

31 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 20 

32  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 

33  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

34 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ลำศึกษำต่อ - 

35  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

36  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

37 จ า
นว น ผล
งา

นท
าง

วิช
าก าร ขอ
ง

อา
จา รย
์

ปร
ะ จ า แล
ะ

นัก
วิ

จัย
 

จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย  
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ล ำดับ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

38 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

7 

39  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 

40  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

41 

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

2 

42  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 

43  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

44 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 1 

45  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 

46  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
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ล ำดับ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

47 

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

1 

48  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 

49  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

50 

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

0 
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ล ำดับ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

-ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

51  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 

52  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

53 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
online 

- 

54  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

55  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

56 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

57  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

58  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

59 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

60  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

61  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

62 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

63  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

64  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
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ล ำดับ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

65 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ - 

66  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

67  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

 

จ า
นว

นผ
ลง

าน
วิจ

ัย
สิ่ง

ปร
ะด

ิษฐ
์ 

นว
ัตก

รร
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ละ
งา

น
สร

้าง
สร

รค
์ที่

น า
ไป

ใช
้ปร

ะโ
ยช

น์ จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบัน 1 

 
จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในปีที่ผ่านมา 0 

 

จ ำ
นว

นผ
ลง

ำน
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ิกำ
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ชำ
กำ
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ย่ำ

ง
น้อ

ย 
1 

ด้ำ
น 

จ านวนผลงานบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 1 ด้าน 5 

 
จ านวนผลงานบริการวิชาการท้ังหมด 9 

 

ผล
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 ำน
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ศิล
ปวั

ฒ
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ำร
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น
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อื่น
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่ำง

น้อ
ย 

1 
ด้ำ

น 

จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืนอีกอย่างน้อย 1 
ด้าน   

1 

 
จ านวนผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 6 
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ล ำดับ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

 
ตัว

ชี้วั
ดต

ำม
แผ

นป
ฏิบ

ัติง
ำน

ปร
ะจ

 ำป
ีบร

รล
ุ

เป
้ำห

มำ
ย 

จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย 13 

 
จ านวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าทั้งหมด 33 
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ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับผลงำนทำงวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย  (เชื่อมโยงกับเกณฑ์ในระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2) 
ตำรำงท่ี 4.2-1 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร ปีปฏิทิน 2562 
(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. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติ

เครื่องยนต์คอมมอนเรล 
ประชิต  พรหมสุวรรณ , สถาพร  ขุน
เพชร และภาวนา  พรหมสาลี 

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 11  19 มีนาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ กรุงเทพมหานคร หน้าที่ 224 - 230 

 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การใช้สื่อมัลติมีเดีย
ร่วมกับการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและการ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนตามปกติ เรื่อง การตั้ง
ศูนย์มุมล้อหน้ารถยนต์ 

ภำวนำ  พรหมสำลี , ประชิต  พรหม
สุวรรณ และสถาพร  ขุนเพชร 

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดบัชาติ ครั้งที่ 11 19 มีนาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ กรุงเทพมหานคร หน้าที่ 239 - 249 

 

3. ระบบจัดการ การล็อคประตูแบบหลายบนพื้นฐาน
ของอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง กรณีศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ 

ศุภชัย มะเดื่อ, วันประชา  นวนสร้อย 
และสุภาวดี  มากอ้น 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบ
สารสนเทศ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ (NCOBA-2019-2) ณ 
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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 

มหาวิทยาลัยทักษิณ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
หน้า 18-22 

4. แอปพลิเคชันแนะน าการดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ
บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ 

น้ าเพ็ญ  พรหมประสิทธิ์, สุภาวดี  
มากอ้น, สมชาย  ตุละ 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 
ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 
กรุงเทพมหานคร หน้า 38-42 

 

5. ระบบรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติสั่งการผ่านแอปพลิเคชัน สุภาวดี  มากอ้น, ศุภชัย  มะเดื่อ, 
กฤษณพงค์ สังขวาสี 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 11 วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 
ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 
กรุงเทพมหานคร หน้า 54-58 

 

6. ศึกษาวิถีข้าวที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตไทยภาคใต้ อัมรินทร์  สันตินิยมภักดี, สุพัตรา เพ็ง
เกลี้ยง, สมชาย ตุละ 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่14 ประจ าปี 2562 ใน
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
จ.กรุงเทพมหานคร หน้า 610-619 

 

7 เครื่องให้อาหารอัตโนมัติส าหรับบ่อปลาน้ าจืด
เศรษฐกิจ 

ทักษ์ดนัย เรืองฤทธ์ิ สักการีหยา ปูตีล่า 
และอำริษำ โสภำจำรย์. 

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งที่ 11, ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เมื่อ 25-26 กรกฎาคม 
2562 
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ตำรำงท่ี 4.2-2 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตรปีปฏิทิน 2562 (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 Development of Research-Based RRSDI 

Learning Modek for Telecomunication 
Engineering Education 

Nattapong Intarawise, Sivadol 
Noulnoppadol, Rattapon 
Jeenawong and Somsak 
Akatimagool 

ICL2019 22nd International Conference on 
Interactive Collabroative Learning, 
Intercontinental Bangkok, Thailand, 25-28 
September 2019, pp 1200-1209. 

 

ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 
ล าดับที่ ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ

จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออก
ให้เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

1 ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันกรดไขมันอิสระต่ าโดย
ใช้คลื่นไมโครเวฟร่วมกับท่อผสมแบบสถิต 

สุห์ดี นิเซ็ง, ธนะวิทย์ ทองวิเชียร, ศิว
ดล นวลนภดล, ฆนาพงศ์ บุญสุวรรณ, 
อานูวา มามุ, ปรัชทวี ทองมาก 

เลขที่อนุสิทธิบัตร 15316 
วันออกอนุสิทธิบัตร 24 มิถุนายน 2562 
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ตำรำงท่ี 4.2-3 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปีปฏิทิน 2562(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. เครื่องย่อยชานอ้อยส าหรับการเพาะเห็ด สุห์ดี นิเซ็ง, ภาณุมาศ สุยบางด า วารสารวิศวกรรมสาร มก. ฉบับที่ 107 ปีที่ 32, 

หน้า 23-30, มกราคม-มีนาคม, 2562 
 

 
ตำรำงท่ี 4.2-4 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ปีปฏิทิน 2562 (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 

บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
1. การศึกษาผลของขนาดช่องระบายความชื้นส าหรับ

การอบแห้งพริกด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานผสมผสาน 
นายสุห์ดี  นิเซ็ง วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1  ปี 2562 หน้า 158 – 167 
 

 
 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


