
รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัด
ตามแผนการปฏบิัตงิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการด าเนินงานรอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย
กระทรวงศึกษาธิการ



จ านวนตัวชีว้ัดที่ จ านวนตัวชีว้ัดที่
บรรลุค่าเป้าหมาย ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

1. 30 14 46.67 16 53.33

1) แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 6 6 100.00 - -
2) แผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ 3 3 100.00 - -
3) แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7 3 42.86 4 57.14
4) แผนเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 3 - - 3 100.00
5) แผนบริหารจดัการและการประกนัคุณภาพ 2 - - 2 100.00
6) แผนควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง 1 - - 1 100.00
7) แผนจดัหารายได้ 1 - - 1 100.00
8) แผนการพัฒนามหาวทิยาลัยเป็น Green Campus 1 1 100.00 - -
9) แผนการอนุรักษ์พลังงาน 1 - - 1 100.00

10) แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวทิยบริการ 2 - - 2 100.00
11) แผนพัฒนาระบบบัญช ี3 มติิ 3 1 33.33 2 66.67

2. 1 1 100.00 - -
1) แผนท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม 1 1 100.00 - -

3. 9 6 66.67 3 33.33

1) แผนพัฒนางานคุณภาพงานวจิยั 9 6 66.67 3 33.33
4. 1 1 100.00 - -

1) แผนการบริการทางวชิาการแกสั่งคม 1 1 100.00 - -
41 22 53.66 19 46.34

สรุป ตัวชีว้ดัทีด่ าเนินการบรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 22 ตัวชีว้ดั
ตัวชีว้ดัทีด่ าเนินการไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 19 ตัวชีว้ดั

รวมทัง้สิน้ จ านวน 41 ตัวชีว้ัด

ผลการด าเนินงาน รอบ 10 เดือน 

สรปุผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏบิตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561
จ าแนกตามพันธกิจและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 16 ด้าน

รอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

ล าดับ พันธกิจ / แผนการพัฒนามหาวิทยาลัย จ านวนตัวชีว้ัด
ร้อยละ ร้อยละ

ผลติก าลงัคนดา้นวชิาชีพบนพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่มีคุณภาพ
และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม และสิ่งแวดลอ้ม  

สร้างงานวจิยั สิ่งประดษิฐ์และนวตักรรม  สู่การผลติ การบริการที่สามารถถ่ายทอด
และสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้บริการวชิาการแก่สงัคมเพ่ือพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถ
ในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวติที่ดขีึ้นอยา่งยั่งยนื

รวม



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

พันธกิจที ่1  :  ผลิตก าลังคนดา้นวิชาชพีบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
1. แผนการผลติบัณฑิต 1. ส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ นักศึกษามผีลงานส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ  ที่น าไปใชป้ระโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวนทั้งส้ิน  105 ผลงาน

นักปฏบิัติ ผลงานนักศึกษาที่น าไปใชป้ระโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นผลงานของ 13  คณะ/วทิยาลัย จากทั้งหมด 15 คณะ/วทิยาลัย  จ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
อยา่งน้อยคณะ/วทิยาลัยละ 2 ผลงาน

น าไปใช้ประโยชน์ ตพิีมพ์เผยแพร่ รวม
1) คณะศิลปศาสตร์ - 17 17 

2) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 16 16 

3) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 14 15 

4) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ 7 7 14 

5) คณะเกษตรศาสตร์ - 14 14 

6) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง - 9 9 

7) คณะวศิวกรรมศาสตร์ - 5 5 

8) คณะสัตวแพทยศาสตร์ - 4 4 

9) วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2 1 3 

10) วทิยาลัยรัตภมูิ - 2 2 

11) คณะบริหารธรุกจิ 2 - 2 

12) คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 1 1 2 

13) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี - 2 2 

14) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - - - O

15) คณะอตุสาหกรรมเกษตร - - - O

รวม 13 92 105 O

2. ทุกหน่วยงานส่งนักศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการ ทุกหน่วยงานส่งนักศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบัน  จ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
ระดับชาติ  นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบัน

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ ระหวา่งสถาบัน การบรรลเุป้าหมาย

1) คณะศิลปศาสตร์ 3 - 1 222 

2) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 5 - 2 190 

3) วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4 - 4 103 

4) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 2 2 83 

5) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 1 2 3 68 



จ านวนผลงานนักศึกษา

สรปุผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จ าแนกตามพันธกิจและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 16 ด้าน

รอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

หน่วยงาน การบรรลเุป้าหมาย



จ านวนกิจกรรมวชิาการ จ านวนนักศึกษา
หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม 

  (คน)



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ ระหวา่งสถาบัน การบรรลเุป้าหมาย

6) วทิยาลัยรัตภมูิ 1 2 6 63 

7) คณะบริหารธรุกจิ 3 - 5 63 

8) คณะเกษตรศาสตร์ 2 - 2 57 

9) คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 1 - 2 36 

10) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 4 - 1 34 

11) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ 3 - 5 33 

12) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 - - 20 

13) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 - 1 10 

14) คณะสัตวแพทยศาสตร์ - 2 - 9 

15) คณะอตุสาหกรรมเกษตร 1 - - 4 

รวม 42 8 34 995 

3. นักศึกษาได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทักษะวชิาการ/วชิาชพี นักศึกษาได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทักษะวชิาการ/วชิาชพี  หรือน าเสนอผลงานระหวา่งสถาบัน  ระดับชาติหรือนานาชาติ   จ านวน  163  รางวลั
หรือน าเสนอผลงานระหวา่งสถาบัน ระดับชาติ เป็นผลงานจาก 14 คณะ/วทิยาลัย จากทั้งหมด 15 คณะ/วทิยาลัย คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของจ านวนหน่วยงานทั้งหมด  จ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
หรือนานาชาติ  
อยา่งน้อยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั

1) คณะเกษตรศาสตร์ 25 

2) วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 21 

3) คณะบริหารธรุกจิ 20 

4) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 18 

5) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 17 

6) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 

7) วทิยาลัยรัตภมูิ 9 

8) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 

9) คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 8 

10) คณะศิลปศาสตร์ 7 

11) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 6 

12) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ 3 

13) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2 

14) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 

15) คณะอตุสาหกรรมเกษตร - O

รวม 163

จ านวนกิจกรรมวชิาการ จ านวนนักศึกษา
หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม 

  (คน)

หน่วยงาน จ านวนรางวลั การบรรลเุป้าหมาย





P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

4. นักศึกษามคีวามพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ นักศึกษามคีวามพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2560  เฉล่ียร้อยละ 96.38  จ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
อยา่งน้อยร้อยละ 85

ร้อยละความพึงพอใจ
ตอ่สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

1) วทิยาลัยรัตภมูิ 98.45 

2) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ 97.91 

3) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 97.57 

4) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 97.34 

5) คณะเกษตรศาสตร์ 97.14 

6) คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 97.07 

7) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97.06 

8) วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 96.82 

9) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 96.79 

 10) คณะบริหารธรุกจิ 96.18 

11) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 95.59 

12) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 95.39 

13) คณะศิลปศาสตร์ 94.38 

14) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 93.59 

15) คณะอตุสาหกรรมเกษตร 93.05 

เฉลี่ยร้อยละ 96.38 

หน่วยงาน การบรรลเุป้าหมาย

P



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

5. นักศึกษามคีวามพึงพอใจต่ออาจารยผู้์สอน นักศึกษามคีวามพึงพอใจต่ออาจารยผู้์สอน  ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2560 เฉล่ียร้อยละ 97.47  จ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
อยา่งน้อยร้อยละ 85 ร้อยละความพึงพอใจ

ตอ่อาจารยผู้์สอน
1) วทิยาลัยรัตภมูิ 98.67 

2) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 98.46 

3) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ 98.28 

4) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 98.13 

5) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 97.99 

6) คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 97.93 

7) คณะเกษตรศาสตร์ 97.84 

8) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 97.80 

9) วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 97.72 

10) คณะบริหารธรุกจิ 97.18 

11) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 96.83 

12) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 96.32 

13) คณะศิลปศาสตร์ 95.99 

14) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 95.81 

15) คณะอตุสาหกรรมเกษตร 95.78 

เฉลี่ยร้อยละ 97.47 

6. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคณะ/วทิยาลัย นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคณะ/วทิยาลัย สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี เฉล่ียร้อยละ 95.55
สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี อยา่งน้อยร้อยละ 80

ร้อยละของนักศึกษาชัน้ปีสดุท้าย

ทีส่อบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี
1) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 100.00 

2) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 100.00 

3) วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 100.00 

4) คณะศิลปศาสตร์ 99.83 

5) คณะบริหารธรุกจิ 99.03 

6) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97.52 

7) คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 97.05 

8) คณะเกษตรศาสตร์ 96.94 

9) คณะอตุสาหกรรมเกษตร 96.88 

10) วทิยาลัยรัตภมูิ 95.59 

11) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 95.35 



หน่วยงาน การบรรลเุป้าหมาย

P

หน่วยงาน การบรรลเุป้าหมาย



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

ร้อยละของนักศึกษาชัน้ปีสดุท้าย
ทีส่อบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี

12) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 93.57 

13) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ 89.42 

14) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 87.86 

14) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 84.14 

เฉลี่ยร้อยละ 95.55 

2. แผนสง่เสริมพัฒนา 7. นักศึกษาได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  ทุกคณะ/วทิยาลยัมนีักศึกษาได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  จ านวน 23  รางวลั จ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวนรางวลั การบรรลเุป้าหมาย
อยา่งน้อยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั 1) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 

2) วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3 

3) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2 

4) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 

5) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 2 

6) คณะศิลปศาสตร์ 2 

7) คณะบริหารธรุกจิ 1 

8) วทิยาลัยรัตภมูิ 1 

 9) คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 1 

10) คณะเกษตรศาสตร์ 1 

11) คณะอตุสาหกรรมเกษตร 1 

12) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 

13) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ 1 

14) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 1 

15) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 

รวม 23 



หน่วยงาน

หน่วยงาน การบรรลเุป้าหมาย



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

     หน่วยงาน ชื่อรางวลั
1) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1) นางสาวอรยา  มณีฉาย  - รางวลัเชดิชเูกยีรติ ด้านความประพฤติดี ประจ าปี 2561

   จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์
   กรุงเทพหมานคร

1) นางสาวอรยา  มณีฉาย  - รองชนะเลิศอนัดับ 1  การประกวดมารยาทไทย
2) นางสาวกชกร  ชภูกัดี    จากมหาวทิยาลัยราชภฎันครศรีธรรมราช
3) นางสาวณัฐชยากร  คันธะเนตร
4) นายกติติรัช  ฟองงาม

5) นายวรีะพงษ์  ปรานสุข  - นักศึกษารางวลัพระราชทาน  ระดับอดุมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2560
   กระทรวงศึกษาธกิาร

2) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 1) นายศุภชยั  ขวญัมี  - รางวลัเชดิชเูกยีรติ ด้านความประพฤติดี ประจ าปี 2561
   จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์
   กรุงเทพหมานคร

2) นายวรีพงษ์  พันธรังสี  - รางวลัเรียนดี 
   จากวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์
   กรุงเทพหมานคร

3) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 1) นายธรีะโชติ  เอี่ยมเสมสุข  - รางวลัเชดิชเูกยีรติ ด้านความประพฤติดี ประจ าปี 2561
   และเทคโนโลยี    จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์

   กรุงเทพหมานคร

2) นายจติรกร  ไพโรจน์  - รางวลัเยาวชนดีเด่น  ประจ าปี 2561
   จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์
   กรุงเทพหมานคร

4) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1) น.ส. ฮุสนา โสดาหวนั  - รางวลัเยาวชนรุ่นใหมท่ี่มคีวามสามารถโดดเด่น
   โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม ่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   จากส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั

2) นายธนาธปิ  เสนาะ  - รางวลัเชดิชเูกยีรติ ด้านความประพฤติดี ประจ าปี 2561
   จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์
   กรุงเทพหมานคร

ผู้ไดร้ับรางวลั



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

     หน่วยงาน ชื่อรางวลั
5) คณะบริหารธรุกจิ นางสาวโสรญา  สิทธยิากรณ์  - รางวลัเชดิชเูกยีรติ ด้านความประพฤติดี ประจ าปี 2561

   จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์
   กรุงเทพหมานคร

6) คณะศิลปศาสตร์ 1) นางสาวสุวชิาดา บุญสัตย์  - รางวลัเชดิชเูกยีรติ ด้านความประพฤติดี ประจ าปี 2561
   จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์
   กรุงเทพหมานคร

2) นายปริญญา  ชสุูวรรณ  - นักศึกษารางวลัพระราชทาน  ระดับอดุมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2560
   กระทรวงศึกษาธกิาร
   กรุงเทพหมานคร

7) วทิยาลัยรัตภมูิ นายจกัราวฒิุ  พรหมขจร  - รางวลัเชดิชเูกยีรติ ด้านความประพฤติดี ประจ าปี 2561
   จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์
   กรุงเทพหมานคร

8) คณะเทคโนโลยกีารจดัการ นายมนต์มนัส  ปลอดใจดี  - รางวลัเชดิชเูกยีรติ ด้านความประพฤติดี ประจ าปี 2561
   จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์
   กรุงเทพหมานคร

9) คณะเกษตรศาสตร์ นายอกุฤษฏ ์เกตุทอง  - รางวลัเชดิชเูกยีรติ ด้านความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
   โครงการ "คนดีศรีเกษตร"  คร้ังที่ 35
   จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย
   และสถาบันภาคี 4 จอบแห่งชาติ

10) คณะอตุสาหกรรมเกษตร นางสาวผกาภรณ์  เครือเตียว  - รางวลัเชดิชเูกยีรติ ด้านความประพฤติดี ประจ าปี 2561
   จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์
   กรุงเทพหมานคร

11) คณะสัตวแพทยศาสตร์ นางสาวอภญิญา ธนิกมงคลกลุ  - รางวลัเชดิชเูกยีรติ ด้านความประพฤติดี ประจ าปี 2561
   จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์
   กรุงเทพหมานคร

ผู้ไดร้ับรางวลั



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

     หน่วยงาน ชื่อรางวลั
12) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรม นายวงศ์ตะวนั  สุขศานต์ิ  - รางวลัเชดิชเูกยีรติ ด้านความประพฤติดี ประจ าปี 2561
    และการจดัการ    จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์

   กรุงเทพหมานคร

13) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายรุ่งโรจน์ นวนศรี  - รางวลัเชดิชเูกยีรติ ด้านความประพฤติดี ประจ าปี 2561
    การประมง    จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์

   กรุงเทพหมานคร

14) วทิยาลัยการโรงแรมและ 1) นางสาวชฎาพร แสงสวา่ง  - รางวลัเชดิชเูกยีรติ ด้านความประพฤติดี ประจ าปี 2561
    การท่องเที่ยว 2) นายอนัดามนั สนธชิว่ย    จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์

3) นายพีระพล ชาติภยั    กรุงเทพหมานคร

15) คณะวศิวกรรมศาสตร์และ นางสาวปราณีต เพ็ชรฉยุ  - รางวลัเชดิชเูกยีรติ ด้านความประพฤติดี ประจ าปี 2561
    เทคโนโลยี    จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์

   กรุงเทพหมานคร
8. ผู้ใชบ้ัณฑิตมคีวามพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต ผู้ใชบ้ัณฑิตมคีวามพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต  เฉล่ียร้อยละ 91.57  จ าแนกตามประเด็นและหน่วยงาน ดังนี้

อยา่งน้อยร้อยละ 80


ผู้ไดร้ับรางวลั

ประเด็นการประเมิน
ระดับคะแนน

(คะแนนเต็ม 5)
รอ้ยละความพึงพอใจต่อ

คุณภาพบณัฑิต

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.71 94.16

2) ด้านทกัษะความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 4.62 92.30

3) ด้านทกัษะปฏบิติั 4.61 92.24

4) ด้านอตัลักษณ์ความเปน็บณัฑิต มทร.ศรีวชิยั 4.60 92.00

5) ด้านทกัษะปญัญา 4.51 90.24

6) ด้านความรู้ 4.51 90.12

7) ด้านทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตัวเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 4.50 89.92

เฉลี่ยรวม 4.58 91.57



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

ระดบัคะแนน ร้อยละความพึงพอใจ
(คะแนนเตม็ 5) ตอ่คุณภาพบัณฑิต

1) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4.93 98.60 

2) คณะบริหารธรุกจิ 4.85 97.00 

3) คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 4.67 93.60 

4) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 4.63 92.60 

5) คณะศิลปศาสตร์ 4.62 92.40 

6) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 4.56 91.20 

7) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.55 91.00 

8) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ 4.39 87.80 

9) วทิยาลัยรัตภมูิ 4.38 87.60 

10) วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4.32 86.40 

11) คณะเกษตรศาสตร์ 4.26 85.20 

12) คณะอตุสาหกรรมเกษตร 4.10 82.20 

13) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4.05 81.00 

14) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 3.64 72.80 O

15) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.45 69.00 O

เฉลี่ยร้อยละ 4.58 91.57 

9. ภาวะการมงีานท าของบัณฑิตหรือประกอบอาชพีอสิระ บัณฑิตมงีานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี ค่าเฉล่ียร้อยละ 88.59  จ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
ภายใน 1 ปี  อยา่งน้อยร้อยละ 80

ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิต
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

1) วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 98.10 

2) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97.77 

3) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 97.77 

4) คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 97.00 

5) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 96.80 

หน่วยงาน การบรรลเุป้าหมาย

หน่วยงาน การบรรลเุป้าหมาย



ประเดน็การประเมิน ร้อยละ
1) บัณฑิตได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 88.59
2) บัณฑิตไมไ่ด้งานท าภายใน 1 ปี 9.93
3) มงีานท าระหวา่งศึกษาหรือมงีานท ามากอ่นศึกษา 5.02
4) เกณฑ์ทหาร 2.69
5) ศึกษาต่อ 0.88
6) อปุสมบท 0.19



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิต
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

6) คณะเกษตรศาสตร์ 96.15 

7) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 95.39 

8) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ 94.55 

9) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 90.32   
10) คณะบริหารธรุกจิ 90.07 

11) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 87.05 

12) คณะศิลปศาสตร์ 82.03 

13) คณะอตุสาหกรรมเกษตร 76.32 O

14) วทิยาลัยรัตภมูิ 55.56 O

15) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 47.37 O

เฉลี่ยร้อยละ 88.59 

3. แผนบริหารและ 10. อาจารยป์ระจ าทุกคนได้รับการพัฒนา อาจารยป์ระจ าได้รับการพัฒนา จ านวน 718 คน จากอาจารยป์ระจ าทั้งหมด  จ านวน 791 คน  คิดเป็นร้อยละ 90.77
พัฒนาทรัพยากรบุคคล อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง จ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี ้

จ านวน จ านวน ร้อยละของ
อาจารยป์ระจ า อาจารยป์ระจ า อาจารยป์ระจ า การบรรลเุป้าหมาย

ทั้งหมด ที่ไดร้ับการพัฒนา ที่ไดร้ับการพัฒนา (อยา่งน้อยร้อยละ 83.33)

1) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 94 94 100.00 

2) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 58 58 100.00 

3) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 25 25 100.00 

4) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 23 23 100.00 

5) วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 29 29 100.00 

6) วทิยาลัยรัตภมูิ 31 31 100.00 

7) คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 61 59 96.72 

8) คณะอตุสาหกรรมเกษตร 21 20 95.24 

9) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 40 38 95.00 

10) คณะศิลปศาสตร์ 90 85 94.44 

11) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ 47 44 93.62 

12) คณะบริหารธรุกจิ 55 48 87.27 

13) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 40 34 85.00 

14) คณะเกษตรศาสตร์ 66 52 78.79 O

15) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 111 78 70.27 O

รวม 791 718 90.77 



หน่วยงาน

หน่วยงาน การบรรลเุป้าหมาย



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

11. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาตามสายงาน

อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง จ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
จ านวนบุคลากร จ านวนบุคลากร ร้อยละของ
สายสนับสนุน สายสนับสนุน บุคลากรสายสนับสนุน การบรรลเุป้าหมาย

    ระดบัคณะ/วทิยาลยั ทั้งหมด ที่ไดร้ับการพัฒนา ที่ไดร้ับการพัฒนา (อยา่งน้อยร้อยละ 83.33)

1) วทิยาลัยรัตภมูิ 17 17 100.00 

2) วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 15 15 100.00 

3) คณะอตุสาหกรรมเกษตร 12 12 100.00 

4) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 6 6 100.00 

5) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ 44 43 97.73 

6) คณะศิลปศาสตร์ 31 30 96.77 

7) คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 29 28 96.55 

8) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 18 17 94.44 

9) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 24 92.31 

10) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 37 31 83.78 

11) คณะบริหารธรุกจิ 37 29 78.38 O

12) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17 11 64.71 O

13) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 58 34 58.62 O

14) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 28 15 53.57 O

15) คณะเกษตรศาสตร์ 54 25 46.30 O

     ระดบัส านัก/สถาบัน/กอง
16) กองบริหารงานบุคคล 12 12 100.00 

17) กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 9 9 100.00 

18) กองวเิทศสัมพันธแ์ละการประกนัคุณภาพ 8 8 100.00 

19) กองประชาสัมพันธ์ 7 7 100.00 

20) สถาบันวจิยัและพัฒนา 7 7 100.00 

21) สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 1 1 100.00 

22) ส านักงานวทิยาเขตนครศรีธรรมราช 100 97 97.00 

23) กองพัฒนานักศึกษา 15 14 93.33 

24) สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 25 22 88.00 

25) หน่วยตรวจสอบภายใน 6 5 83.33 

26) ส านักงานวทิยาเขตตรัง 73 56 76.71 O

27) กองนโยบายและแผน 8 6 75.00 O

28) ส านักงานสภามหาวทิยาลัย 4 3 75.00 O

      หน่วยงาน

O บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตามสายงาน จ านวน 657 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด  จ านวน 842 คน  คิดเป็นร้อยละ 78.03



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

     ระดบัส านัก/สถาบัน/กอง
29) กองคลัง 42 31 73.81 O

30) ส านักศิลปวฒันธรรมศรีวชิยั 3 2 66.67 O

31) ส านักงานนิติการ 6 4 66.67 O

32) ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 14 8 57.14 O

33) ส านักงานอธกิารบดี 14 7 50.00 O

34) ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 25 9 36.00 O

35) กองกลาง 34 12 35.29 O

รวม 842 657 78.03 O

12. จ านวนบุคลากรมตี าแหน่งทางวชิาการเพิ่มขึ้น ปี 2560 มผู้ีได้รับต าแหน่งทางวชิาการ ผศ. รศ. รวม 27 คน    และปี 2561 (ณ 1 ต.ค. 60 - 31 ก.ค. 61) มผู้ีได้รับต าแหน่งทางวชิาการ ผศ.  รวม รวม 12 คน 
อยา่งน้อย 15 คน เป็นบุคลากรจาก 6 คณะ/วทิยาลัย  จากทั้งหมด 15 คณะ/วทิยาลัย คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนหน่วยงานทั้งหมด ดังนี้

จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับต าแหน่งทางวชิาการเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน (คน) การบรรลเุป้าหมาย
ผศ. รศ. ศ. รวม (คณะ/วิทยาลัยละ 1 คน)

1) คณะศิลปศาสตร์ 3 - - 3 

2) คณะบริหารธรุกจิ 3 - - 3 

3) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2 - - 2 

4) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 - - 2 

5) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 1 - - 1 

6) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ 1 - - 1 

7) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - - - - O

8) วทิยาลัยรัตภมูิ - - - - O

9) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี - - - - O

10) คณะเกษตรศาสตร์ - - - - O

11) คณะสัตวแพทยศาสตร์ - - - - O

12) คณะเทคโนโลยกีารจดัการ - - - - O

13) คณะอตุสาหกรรมเกษตร - - - - O

14) วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว - - - - O

15) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี - - - - O

รวม 12 - - 12 O

O

หน่วยงาน



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

13. อาจารยป์ระจ าที่มคุีณวฒิุ ป.เอก เพิ่มขึ้น ปี 2560 มหาวทิยาลัยฯ มอีาจารยท์ี่มวีฒิุ ป.เอก จ านวน 12 คน  และปี 2561 (ณ 1 ต.ค. 60 - 31 ก.ค. 61)  มอีาจารยท์ี่มวีฒิุ ป.เอก เพิ่มขึ้น จ านวน 9 คน
อยา่งน้อย 15 คน ดังนี้

จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวฒิุ ป.เอก เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน (คน) การบรรลเุป้าหมาย
(คณะ/วิทยาลัยละ 1 คน)

1) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 3 

2) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 2 

3) คณะบริหารธรุกจิ 1 

4) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 1 

5) คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 1 

6) คณะเกษตรศาสตร์ 1 

7) คณะศิลปศาสตร์ - O

8) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - O

9) วทิยาลัยรัตภมูิ - O

10) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี - O

11) คณะสัตวแพทยศาสตร์ - O

12) วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว - O

13) คณะอตุสาหกรรมเกษตร - O

14) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ - O

15) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี - O

รวม 9 O

14. ความพึงพอใจของผู้รับบริการของทุกหน่วยงาน ผลการประเมนิความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของหน่วยงานต่างๆ ค่าเฉล่ียร้อยละ 86.87
อยา่งน้อยร้อยละ 80 ร้อยละความพึงพอใจ การบรรลเุป้าหมาย

    ระดบัคณะ/วทิยาลยั ของผู้รับบริการ

1) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 96.73 

2) วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 94.51 

3) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 94.20 

4) วทิยาลัยรัตภมูิ 92.33 

5) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ 90.89 

6) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 90.14 

7) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 90.06 

8) คณะบริหารธรุกจิ 89.20 

9) คณะศิลปศาสตร์ 86.73 

10) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 85.01 

O

      หน่วยงาน

O

หน่วยงาน



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

ร้อยละความพึงพอใจ การบรรลเุป้าหมาย
    ระดบัคณะ/วทิยาลยั ของผู้รับบริการ

11) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 84.20 

12) คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 82.11 

13) คณะเกษตรศาสตร์ 82.11 

14) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 81.20 

15) คณะอตุสาหกรรมเกษตร - O

     ระดบัส านัก/สถาบัน/กอง
16) ส านักศิลปวฒันธรรมศรีวชิยั 92.42 

17) กองนโยบายและแผน 91.40 

18) กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 91.02 

19) ส านักงานอธกิารบดี 90.10 

20) กองประชาสัมพันธ์ 90.00 

21) สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 89.27 

22) สถาบันวจิยัและพัฒนา 88.33 

23) กองวเิทศสัมพันธแ์ละการประกนัคุณภาพ 86.96 

24) หน่วยบริการทางวชิาการแกสั่งคม 86.93 

25) กองพัฒนานักศึกษา 86.13 

26) ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 85.76 

27) ส านักงานวทิยาเขตนครศรีธรรมราช 85.73 

28) ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 85.60 

 29) ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 83.40 

30) ส านักงานวทิยาเขตตรัง 82.00 

31) หน่วยตรวจสอบภายใน 81.83 

32) กองบริหารงานบุคคล 81.52 

33) กองกลาง 81.44 

34) ส านักงานนิติการ 80.15 

35) กองคลัง 74.33 O

เฉลี่ยร้อยละ 86.87 

      หน่วยงาน



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

15. ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจดัการองค์กร บุคลากรมคีวามพึงพอใจในการบริหารจดัการองค์กร ร้อยละ 86.48  จ าแนกตามประเด็น ดังนี้
อยา่งน้อยร้อยละ 80 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร การบรรลเุป้าหมาย

ในการบริหารจดัการองค์กร
1) ด้านเจตคติ 88.22 

2) ด้านความรู้ความสามารถ 87.97 

3) ด้านเพื่อนร่วมงาน 87.52 

4) ด้านระบบ/กลไก ขั้นตอนกระบวนการ 86.82 

5) ด้านการสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถ 86.76 

6) ด้านผู้บังคับบัญชา 86.71 

7) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบสารสนเทศ 86.39 

8) ด้านการพัฒนาองค์กร 85.89 

9) ด้านสวสัดิการและคุณภาพการท างาน 85.25 

10) ด้านการประชาสัมพันธ์ 83.27 

เฉลี่ยร้อยละ 86.48 

16. บุคลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ บุคลากรได้รับรางวลัระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 36 คน จ าแนกเป็นระดับชาติ จ านวน 30 คน  และระดับนานาชาติ  จ านวน 6 คน 
อยา่งน้อย 15 คน รายละเอยีดดังนี้

การบรรลเุป้าหมาย
ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม (คณะ/วิทยาลัยละ 1 คน)

1) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 9 - 9 

2) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 1 4 

3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 - 4 

4) คณะศิลปศาสตร์ 2 1 3 

5) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 2 1 3 

6) วทิยาลัยรัตภมูิ - 3 3 

7) คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 3 - 3 

8) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ 2 - 2 

9) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 2 - 2 

10) คณะเกษตรศาสตร์ 1 - 1 

11) วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 - 1 

12) คณะบริหารธรุกจิ 1 - 1 

13) คณะสัตวแพทยศาสตร์ - - - O

14) คณะอตุสาหกรรมเกษตร - - - O

15) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี - - - O

รวม 30 6 36 

หน่วยงาน
จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับรางวลั (คน)



ประเดน็การประเมิน





P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

1. คณะวศิวกรรมศาสตร์  จ านวน 9 คน
นายนราธร  สังขป์ระเสริฐ   - รางวลัยอดเยี่ยม การน าเสนอผลงานประเภทบรรยาย กลุ่มนวตักรรมและเทคโนโลยี

    ผลงาน "เคร่ืองเพาะขา้วกล้องงอกอตัโนมติั "
    จากโครงการประชมุวชิาการระดับชาติ คร้ังที่ 5 "นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อคุณภาพชวีติและสังคมที่ยั่งยนื"
    ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ  จงัหวดัสกลนคร

ผศ.ชาตรี หอมเขยีว   - รางวลัรางวลัผลงานวทิยานิพนธดี์เด่น ระดับดี สาขาวศิวกรรมศาสตร์และอตุสาหกรรมวจิยั
    ผลงาน "สูตรที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมทางกลและการคืบของวสัดุผสมพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและผงไมย้างพารา"
    (Optimal Formulation of Recyclesd Polypropylene/Rubberwood Flour Composites on
    Mechanical and Creep Behaviors)
    จากการประกวดผลงานวนันักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจ าปี 2561 
    ณ ศูนยน์ิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ผศ.เสนอ สะอาด   - รางวลับทความวจิยัดีเด่น
    ผลงาน "ระบบวดัอณุหภมูแิละความชื้นของคอนกรีตแบบไร้สายควบคุมการท างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์"
    จากการประชมุวชิาการเครือขา่ยวศิวกรรมไฟฟ้า คร้ังที่ 10 (EENET 2018)
    ณ โรงแรมราชศุภมติร อาร์.เอส.โฮเต็ล อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุรี
  - รางวลับทความยอดเยี่ยม
    ผลงาน "เคร่ืองวดัสถานะแบตเตอร่ีแบบไร้สายควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต"
    จากการประชมุวชิาการงานวจิยัและพัฒนาเชงิประยกุต์ คร้ังที่ 10
    ณ  ศูนยว์ฒันธรรมภาคเหนือตอนล่าง วงัจนัทร์ ริเวอร์ววิ จงัหวดัพิษณุโลก
  - รางวลัดีเด่น การน าเสนอผลงานการประเภท Oral Presentation
    ผลงาน "ชดุฝึกฉดียาบริเวณต้นแขนส าหรับนักศึกษาพยาบาล"
    การประชมุวชิาการระดับชาติพะเยาวจิยั คร้ังที่ 7
    ณ มหาวทิยาลัยพะเยา

1) ผศ.ธยา  ภริมย์ บุคลากรทั้ง 2 รายได้รับรางวลัดังนี้
2) นางสาวภทัราภา  จอ้ยพจน์   - รางวลับทความดีเด่น ด้าน Production and Operation Management (POM)

    ผลงาน "การประยกุต์ใชเ้ทคนิควศิวกรรมอตุสาหการเพื่อลดของเสียในแผนกเยบ็ของโรงงานผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป"
    การประชมุวชิาการราชมงคลด้านเทคโนโลยกีารผลิตและการจดัการ ประจ าปี 2561 (RMTC 2018) 
    ณ โรงแรมดิวาน่าพลาซ่ากระบี่ อา่วนาง รีสอร์ท จงัหวดักระบี่

ผู้ที่ไดร้ับรางรัลระดบัชาติ จ านวน 30 คน
หน่วยงาน ชื่อรางวลั



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

1) ผศ.สุรสิทธิ ์ ระวงัวงศ์ บุคลากรทั้ง 3 รายได้รับรางวลัดังนี้
2) ผศ.ชาตรี  หอมเขยีว   - รางวลับทความดีมาก ด้าน Production and Operation Management (POM)
3) ผศ.ซูไฮดี  สนิ     ผลงาน "การปรับปรุงประสิทธภิาพการซ่อมสีชิ้นส่วนแขนรถขดุระบบไฮดรอลิค  กรณีศึกษา โรงงานผลิตรถขดุดิน"

    จดัการประชมุวชิาการราชมงคลด้านเทคโนโลยกีารผลิตและการจดัการ ประจ าปี 2561 (RMTC 2018) 
    ณ โรงแรมดิวาน่าพลาซ่ากระบี่ อา่วนาง รีสอร์ท จงัหวดักระบี่

1) ผศ.ชาตรี  หอมเขยีว บุคลากรทั้ง 3 รายได้รับรางวลัดังนี้
2) ผศ.สุรสิทธิ ์ ระวงัวงศ์   - รางวลับทความดีเด่น ด้าน Materials Science and Application (MSA)
3) ผศ.วรพงค์  บุญชว่ยแทน     ผลงาน "สมบัติทางกลและทางกายภาพของแผ่นใยไมอ้ดัที่ไมม่ตัีวประสานที่ผลิตจาก ผงไมย้างพาราและผงไมป้าล์มน้ ามนั"

    จดัการประชมุวชิาการราชมงคลด้านเทคโนโลยกีารผลิตและการจดัการ ประจ าปี 2561 (RMTC 2018) 
    ณ โรงแรมดิวาน่าพลาซ่ากระบี่ อา่วนาง รีสอร์ท จงัหวดักระบี่

2. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ านวน 3 คน
ผศ.พนม  อนิทฤทธิ์   - รางวลั "ขา้ราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2560"

    จากกระทรวงศึกษาธกิาร  ณ ตึกสันติไมตรี  ท าเนียบรัฐบาล

นางสาวสุขกมล รัตนสุภา   - รางวลับทความดีเด่น เหรียญทอง ภาคบรรยาย ประเภทอาจารยแ์ละบุคลากร 
    ผลงาน "การส่ือสารขยายผลการผลิตขา้วอนิทรียในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง"
    จากโครงการประชมุสัมมนาเครือขา่ยการจดัการความรู้มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 
    สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คร้ังที่ 11 
    ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน จงัหวดันครราชสีมา

นายสราญพงศ์  หนูยิ้มซ้าย   - รางวลับทความยอดเยี่ยม
    ผลงาน "หุ่นยนต์เกบ็กู้และท าลายวตัถรุะเบิด"
    จากการประชมุวชิาการ งานวจิยั และพัฒนาเชงิประยกุต์ คร้ังที่ 10  (ECTI-CARD 2018)
    ณ มหาวทิยาลัยนเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก

หน่วยงาน ชื่อรางวลั



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน 4 คน
ผศ.กติติ  พิมเสน   - รางวลัเชดิชเูกยีรติผู้ท าคุณประโยชน์ด้านโยชน์ด้านศิลปะและวฒันธรรมประจ าปี 2560

    จากงานวฒันธรรมสัมพันธ ์2561
    ณ มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา  จงัหวดัสงขลา

นางสาวสิริมา  ส้ตยาธาร   - รางวลัชนะเลิศ ภาคโปสเตอร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์
    ผลงาน "ผ้าทอเกาะยอจากการพัฒนาเส้นด้ายยอ้มสีธรรมชาติในท้องถิ่น "
    จากการประชมุวชิาการระดับชาติคร้ังที่ 10  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั

นายนวตัทกร  อมุาศิลป์   - รางวลัชนะเลิศภาคบรรยาย
    ผลงาน "นวตักรรมส่ิงทอจากเส้นใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภณัฑ์แฟชั่นไลฟ์สไตล์"
    จากการประชมุวชิาการระดับชาติคร้ังที่ 10  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั

นางสาวงามเพชร อมัพรวฒันพงศ์   - รางวลัเหรียญเงิน
    ผลงาน "ส่ิงประดิษฐ์นวตักรรมเพื่อการเกษตร"
    จากการประชมุวชิาการระดับชาติคร้ังที่ 10  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั

4. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 2 คน
ผศ.นภดล โพชด าเหนิด   - รางวลัระดับดีมาก

    ผลงาน "การขบัเคล่ือนเศรษฐกจิชมุชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของบ้านโคกเมอืง ต.บางเหรียง
    อ.ควนเนียง จ.สงขลา"
    จากการประชมุวชิาการระดับชาติวลัยลักษณ์วจิยั คร้ังที่ 10
    ณ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์  จงัหวดันครศรีธรรมราช

นายยโูสบ ด าเต๊ะ   - รางวลัระดับดี
    ผลงาน "ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกและการฝึกสมอลไซด์เกมที่มต่ีอความคล่องตัวในนักกฬีาฟุตบอล
    มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั "
    จากโครงการประชมุวชิาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ คร้ังที่ 3
    ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั   จงัหวดัสงขลา

หน่วยงาน ชื่อรางวลั



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

5. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  จ านวน 2 คน
นางวรรณวภิา ไกรพิทยากร   - รางวลัระดับดีเด่น ภาคบรรยาย

    ผลงาน "การผลิตและสมบัติของกระถางเพาะช าชวีภาพจากกากกาแฟผสมปูนขาวจากเปลือกหอย"
    จากการประชมุวชิาการระดับชาติมหาวทิยาลัยทักษิณ
    ณ มหาวทิยาลัยทักษิณ  จงัหวดัสงขลา

นางสาวสุดคนึง ณ ระนอง   - รางวลัระดับดี ภาคบรรยาย
    ผลงาน "พฤติกรรมและผลกระทบจากการต้ังครรภใ์นมารดาวยัรุ่นโรงพยาบาลห้วยยอด จงัหวดัตรัง"
    จากการประชมุวชิาการระดับชาติมหาวทิยาลัยทักษิณ
    ณ มหาวทิยาลัยทักษิณ  จงัหวดัสงขลา

6. คณะเทคโนโลยกีารจดัการ  จ านวน 3 คน
นายณัฐพงศ์  แกว้บุญมา   - รางวลัผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการทดสอบทักษะมาตรฐาน

    ผลงาน "Microsoft office Specialist certifination Version 2016 รุ่นที่ 15"
    จาก บริษัท เออาร์ไอที จ ากดั

นางสาวสุพัตรา ค าแหง   - รางวลัรองชนะเลิสอนัดับ 2 ภาคโปสเตอร์  สาขางานวชิาการรับใชสั้งคม
    ผลงาน "การพัฒนาผลิตภณัฑ์ชมุชน เพื่อส่งเสริมการตลาดเพื่อส่ิงแวดล้อม"
    จากการประชมุวชิาการระดับชาติคร้ังที่ 10  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั

ผศ.อลิสา เล้ียงร่ืนรมย์   - รางวลับทความดีเด่น เหรียญทอง ภาคบรรยาย ประเภทอาจารยแ์ละบุคลากร 
    ผลงาน "การส่ือสารขยายผลการผลิตขา้วอนิทรียในพื้นที่ลุ่มน้้าปากพนัง"
    จากโครงการประชมุสัมมนาเครือขา่ยการจดัการความรู้มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 
    สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คร้ังที่ 11 
    ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน จงัหวดันครราชสีมา

หน่วยงาน ชื่อรางวลั



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

7. วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ จ านวน 2 คน
นายชเูกยีรติ ชสูกลุ   - รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2 ประเภทก าลังอดัตามเป้าหมาย

    การแขง่ขนัคอนกรีตมวลเบา ระดับอดุมศึกษา คร้ังที่ 12
    ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

นางสาวเสาวคนธ ์ชบูัว   - รางวลั IMPACT AWARD
    การศึกษาขอ้มลูและศักยภาพทางประวติัศาสตร์ เพื่อการจดัการท่องเที่ยวเชงิประวติัศาสตร์เมอืงขนอม 
    จงัหวดันครศรีธรรมราช
    ณ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ จงัหวดัเชยีงใหม่

8. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีจ านวน 2 คน
นายจกัรพงษ์   จติต์จ านงค์   - รางวลัระดับดีมาก

    ผลงาน "การศึกษาขอ้มลูและศักยภาพทางประวติัศาสตร์ เพื่อการจดัการท่องเที่ยวเชงิประวติัศาสตร์เมอืงขนอม"
    จากงานประชมุวชิาการระดับชาติ มหาวทิยาลัยทักษิณ คร้ังที่ 28 ประจ าปี 2561
    ณ โรงแรมบีพีสมหิลา บีช อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 

นางสาวบุษราคัม  ทองเพชร   - รางวลัชมเชย 
    ผลงาน "การพัฒนาระบบประเมนิหลักสูตรวชิาชพีแบบออนไลน์ในรูปแบบ ERPAI-2 ส าหรับสถานศึกษาในสังกดั
    ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา"
    จากการประชมุทางวชิาการ คร้ังที่ 56  ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

9. คณะเกษตรศาสตร์  จ านวน 1 คน
ผศ.วรรณิณี  จนัทร์แกว้   - รางวลัระดับดีเด่น ในการน าเสนอแบบบรรยาย ประเภทอาจารยแ์ละนักวชิาการ

    ผลงาน "ไฟโคบิลิโปรตีน โพลีฟีนอล และกจิกรรมต้านอนุมลูอสิระของสาหร่าย"
    จากโครงการประชมุวชิาการเกษตร คร้ังที่ 19 ประจ าปี 2561
    ณ มหาวทิยาลัยขอนแกน่

10. วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเที่ยว จ านวน 1 คน
นายธนินทร์ สังขดวง   - รางวลับทความดีเด่น

    ผลงาน "มติิใหมแ่ห่งการท่องเที่ยวชมุชนเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจนี"
    การประชมุวชิาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวโดยชมุชน คร้ังที่ 1 "การท่องเที่ยวโดยชมุชน เพื่อคุณภาพที่ดีและยั่งยนื"
    ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั

หน่วยงาน ชื่อรางวลั



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

11. คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 1 คน
ผศ.ชยัรัตน์ จสุปาโล   - รางวลับทความวจิยัดีเด่น

    ผลงาน "การประเมนิศักยภาพการจดัการการท่องเที่ยวโดยชมุชนบ้านร าแดง อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา"
    จากโครงการจดัประชมุวชิาการระดับชาติเครือขา่ยวจิยัสถาบันอดุมศึกษาทั่วประเทศ คร้ังที่ 12  
    “สานพลังเครือขา่ยอดุมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยนื” 
    ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จงัหวดัตรัง 

1. วทิยาลยัรัตภมูิ  จ านวน 3 คน

นายสุห์ดี นิเซ็ง   - รางวลั Silver Prize
  - รางวลั Special Award 
    ผลงาน "Biodiesel production reactor by circulation process through 
    microwave irradiation coupled with static mixer"
    งานการประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรมระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2017
    ณ  ประเทศเกาหลีใต้ 

นายทักษ์สุริยา  หมาดสะ   - รางวลั THE BEST COSTUME
นายอารีย ์เตะหล๊ะ     ผลงาน " Exploring Asean Culture Through Multiethnics Contemporary Dance "

    The 20th IMT-GT Varsity Carnival 2018.
    Universiti Teknologi MARA, Perlis Branch, Malaysia

2. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จ านวน 1 คน
ผศ.พรโรจน์  บัณฑิตพิสุทธิ์   - รางวลัเหรียญทอง 

    การแขง่ขนัแบดมนิตัน
    Astec ChiangMai Badminton Sawasdee Cup 2017

3. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 1 คน
ผศ.กนัทริน รักษ์สาคร   - รางวลั Best Paper

    ผลงาน "Develpoing an English Cruuiculum for Local Volunteer Giude of 
    Ramdang Community Thailand"
    จากงานประชมุวชิาการระดับนานาชาติ The 5Th Symposium of 
    Inernational Languages&Knowledge 2018 (SILK 2018)
    ณ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์  จงัหวดันครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ชื่อรางวลั

  ผู้ที่ไดร้ับรางรัลระดบันานาชาติ จ านวน 6 คน



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

4. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  จ านวน 1 คน
นางชมพูนุช โสมาลีย์   - รางวลั The Certificate of Outstanding paper is Awarded

    ผลงาน "The Study of Sensory Acceptance Nutritional Components and 
    Shelf Life of Seasoned Hard Clam (Meretrix casta) With a New Formulation"
    จากงานประชมุวชิาการระดับนานาชาติ The 6th International Conference on Creative Technology
    เมอืงพัทยา จงัหวดัชลบุรี

4. แผนเตรียมความพร้อม 17. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคณะสอบผ่านสมรรถนะ ศูนยภ์าษาประจ าพื้นที่ ด าเนินการจดัสอบสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST) มนีักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST) อยา่งน้อยร้อยละ 60 (RMUTSV TEST)  ร้อยละ 28.31  ดังนี้

 

18. ผลการสอบวดัสมรรถนะภาษาองักฤษของบุคลากรสาย
วชิาการ ผ่านเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด

อยา่งน้อยร้อยละ 50  

19. ร้อยละ 20 ของนักศึกษาที่เขา้สอบ TOEIC ศูนยภ์าษาประจ าพื้นที่ ด าเนินการจดัสอบ TOEIC และมผีลการทดสอบดังนี้
ได้คะแนนมากกวา่ 300

หน่วยงาน ชื่อรางวลั

O ไมม่ผีลการด าเนินงาน

O

O

ทัง้หมด เข้าสอบ
ต่ ากว่า 100 

คะแนน
100- 199
คะแนน

200- 299
คะแนน

300- 399
คะแนน

400- 499
คะแนน

500
คะแนนขึ้นไป

มทร.ศรีวิชัย 404 114 129.73 - 34 64 15 - 1 3.96
1. พืน้ทีส่งขลา ไมม่ผีลการด าเนินงาน
2. พืน้ทีส่งขลา (รัตภูม)ิ ไมม่ผีลการด าเนินงาน
3. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) ไมม่ผีลการด าเนินงาน
4. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ไสใหญ)่ ไมม่ผีลการด าเนินงาน
5. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ขนอม) 85 85 100.00 - 30 52 3 - - 3.53
6. พืน้ทีต่รัง 319 29 29.73 - 4 12 12 - 1 4.08

ร้อยละของนักศึกษา
ทีเ่ข้าสอบ TOEIC  

และไดค้ะแนนมากกว่า
 300 คะแนน

ล าดบั พ้ืนที่
จ านวนนักศึกษา  (คน) ร้อยละ

ของนักศึกษา
ทีเ่ข้าสอบ TOEIC

จ านวนผู้เข้าสอบไดร้ะดบัคะแนน  (คน) 

ทัง้หมด เข้าสอบ
ต่ ากวา่

รอ้ยละ 40
รอ้ยละ 
40-49

รอ้ยละ 
50-59

รอ้ยละ 
60-69

รอ้ยละ 
70-79

รอ้ยละ 
80-89

รอ้ยละ 
90 ขึ้นไป

ผ่าน 
()

ไม่ผ่าน 
(O)

มทร.ศรวีชิัย 3,016 2,805 1,940 548 206 64 35 10 2 794 2,011 28.31

1. พืน้ทีส่งขลา 1,431 1,352 736 379 152 46 29 8 2 616 736 45.56
2. พืน้ทีส่งขลา (รัตภมูิ) 39 37 34 3 - - - - - 3 34 8.11
3. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) 119 118 67 16 16 12 5 2 - 38 80 32.20
4. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 1,018 899 779 88 27 4 1 - - 62 837 6.90
5. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ขนอม) 90 87 66 17 3 1 - - - 21 66 24.14
6. พืน้ทีต่รัง 319 312 258 45 8 1 - - - 54 258 17.31

รอ้ยละของนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย

ทีส่อบผ่านสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

(RMUTSV TEST)

ล าดับ พ้ืนที่

จ านวนนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย (คน)

จ านวนผู้เข้าสอบได้ระดับคะแนน  (คน) 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ที่สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(RMUTSV TEST) (คน)



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

5. แผนบริหารจดัการและ 20. ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะอยู่ที่ระดับคะแนน 4.22 และสถาบันอยู่ที่ระดับคะแนน 4.21

การประกันคุณภาพ ระดับคณะและสถาบัน ไมต่่ ากวา่ 4.25 (อา้งองิรายงานการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน รอบ 12  เดือน  ประจ าปีการศึกษา 2560 )

คะแนนเฉลี่ย ระดบัคุณภาพ การบรรลเุป้าหมาย

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิัย 4.21 ระดบัดี 

ผลการประเมินระดบัคณะ เฉลี่ยรวม 4.22 ระดบัดี 

1) คณะอตุสาหกรรมเกษตร 4.79 ระดับดีมาก 

2) คณะเกษตรศาสตร์  4.67 ระดับดีมาก 

3) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 4.67 ระดับดีมาก 

4) คณะวศิวกรรมศาสตร์    4.47 ระดับดี 

5) วทิยาลัยรัตภมูิ 4.39 ระดับดี 

6) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.31 ระดับดี 

7) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4.27 ระดับดี 

8) คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 4.23 ระดับดี 

 9) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4.21 ระดับดี 

10) วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 4.10 ระดับดี 

11) คณะบริหารธรุกจิ 4.02 ระดับดี 

12) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 3.97 ระดับดี 

13) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ 3.92 ระดับดี 

14) คณะศิลปศาสตร์  3.66 ระดับดี 

15) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.63 ระดับดี 

หน่วยงาน

O

คะแนน ระดับคุณภาพ
4.51 - 5.00 ระดับดีมาก
3.51 - 4.50 ระดับดี
2.51 - 3.50 ระดับพอใช้
1.51 - 2.50 ระดับต้องปรับปรุง
0.00 - 1.50 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

21. ทุกหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2560  ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
มีหลกัสตูรที่ผ่านการประเมนิคุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. จ านวน 82 หลักสูตร จากหลักสูตรที่ประเมนิทั้งหมด 84 หลักสูตร

ระดับคุณภาพของคณะ

ระดับคุณภาพของหลักสูตร

 

 

O

คะแนน ระดับคุณภาพ
4.01 - 5.00 ระดับดีมาก
3.01 - 4.00 ระดับดี
2.01 - 3.00 ระดับปานกลาง
0.01 - 2.00 ระดับน้อย

คะแนน ระดับคุณภาพ
4.51 - 5.00 ระดับดีมาก
3.51 - 4.50 ระดับดี
2.51 - 3.50 ระดับพอใช้
1.51 - 2.50 ระดับต้องปรับปรุง
0.00 - 1.50 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน

หลกัสตูรทัง้หมด
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสตูร สกอ.
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

หลกัสตูร  สกอ.
อยูใ่นเกณฑ์ TQR

1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 13 13 - 13
2. คณะบริหารธรุกจิ  6 6 - 6
3. คณะศิลปศาสตร์ 5 5 - 5
4. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 5 5 - 5
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 4 - 4
6. วทิยาลัยรัตภูมิ 2 2 - 2
7. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 8 - 6

8. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 6 6 - 6

9. คณะเกษตรศาสตร์ 9 9 - 9
10. คณะอตุสาหกรรมเกษตร 4 4 - 4
11. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 1 - 1
12. วทิยาลัยเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจัดการ 6 6 - 6
13. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 9 8 1 8
14. วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 2 2 - 1
15. คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 3 1 2

84 82 2 78

คณะ/วิทยาลยั
จ านวนหลกัสตูร

รวม



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

คะแนนเฉลี่ย การผ่านเกณฑ์ ระดบัคุณภาพ
การประเมิน

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 3.56 ระดบัดี
1.1 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ 4.15  ระดับดีมาก
สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม 4.12  ระดับดีมาก
สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 3.93  ระดับดี
สาขาวศิวกรรมการผลิต 3.76  ระดับดี
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 3.74  ระดับดี
สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 3.49  ระดับดี
สาขาวชิาวศิวกรรมส ารวจ 3.36  ระดับดี
สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 3.33  ระดับดี
สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 3.28  ระดับดี
สาขาวชิาวศิวกรรมโทรคมนาคม 3.24  ระดับดี

1.2 หลกัสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหการ 3.59  ระดับดี
สาขาวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองกล 3.33  ระดับดี

1.3 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 3.02  ระดับดี

คณะบริหารธุรกิจ 3.36 ระดบัพอใช้
2.1 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวชิาการจดัการ 3.62  ระดับดี
สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกจิ 3.49  ระดับดี
สาขาวชิาการตลาด 3.30  ระดับดี
สาขาวชิาการเงิน 3.16  ระดับดี

2.2 หลกัสตูรบัญชีบัณฑิต
สาขาวชิาการบัญชี 3.45  ระดับดี

2.3 หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวชิาการจดัการธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 3.12  ระดับดี

หน่วยงาน



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

คะแนนเฉลี่ย การผ่านเกณฑ์ ระดบัคุณภาพ

การประเมิน

คณะศิลปศาสตร์ 3.33 ระดบัพอใช้

3.1  หลกัสตูรคหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาธรุกจิคหกรรมศาสตร์ 3.34  ระดับดี

สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 3.27  ระดับดี

3.2  หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับดี
สาขาวชิาการท่องเที่ยว 3.50  ระดับดี

สาขาวชิาการโรงแรม 3.27  ระดับดี

สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 3.25  ระดับดี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 3.23  ระดบัพอใช้

4.1  หลกัสตูรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ 3.41  ระดับดี

สาขาวชิาวศิกรรมอเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 3.25  ระดับดี

สาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 3.12  ระดับดี

4.2 หลกัสตูรเทคโนโลยบีัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยปีิโตรเลียม 3.24  ระดับดี

สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน 3.11  ระดับดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.33  ระดบัพอใช้

5.1 หลกัสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาสถาปัตยกรรม 3.68  ระดับดี

5.2 หลกัสตูรเทคโนโลยบีัณฑิต

สาขาวชิาการผังเมอืง 3.33  ระดับดี

5.3 หลกัสตูรศิลปบัณฑิต

สาขาวชิาทัศนศิลป์ 3.23  ระดับดี
สาขาวชิาการออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ 3.08  ระดับดี

หน่วยงาน



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

คะแนนเฉลี่ย การผ่านเกณฑ์ ระดบัคุณภาพ

การประเมิน

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.46 ระดบัพอใช้

6.1 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม 3.77  ระดับดี
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารยาง 3.75  ระดับดี

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.70  ระดับดี
สาขาวชิาชวีวทิยาประยกุต์ 3.69  ระดับดี
สาขาวชิาเทคโนโลยนี้ ามนัปาล์มและโอลิโอเคมี 3.40  ระดับดี

6.2 หลกัสตูรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต

สาขาวชิาการแพทยแ์ผนไทย 3.57  ระดับดี

6.3 หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล 2.89  ระดับปานกลาง

6.4 หลกัสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหการ 2.92  ระดับปานกลาง

คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 3.20 ระดบัพอใช้

7.1 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ 3.56  ระดับดี

สาขาวชิาการเงิน 3.39  ระดับดี

สาขาวชิาการจดัการตลาด 3.18  ระดับดี

สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.03  ระดับดี

สาขาวชิาการจดัการผู้ประกอบการ 3.03  ระดับดี

สาขาวชิาการบัญชี 3.03  ระดับดี

หน่วยงาน



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

คะแนนเฉลี่ย การผ่านเกณฑ์ ระดบัคุณภาพ

การประเมิน

คณะเกษตรศาสตร์ 3.41 ระดบัพอใช้

8.1 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 3.59  ระดับดี
สาขาวชิาพืชศาสตร์ 3.53  ระดับดี
สาขาวชิาเทคโนโลยภีมูทิัศน์ 3.48  ระดับดี
สาขาวชิาเคร่ืองจกัรกลเกษตร 3.48  ระดับดี
สาขาวชิาพัฒนาการเกษตรและการจดัการธรุกจิเกษตร 3.23  ระดับดี
สาขาวชิาประมง 3.22  ระดับดี

8.2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพืช 3.50  ระดับดี
สาขาวชิาสัตวศาสตร์ 3.38  ระดับดี
สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าและการจดัการทรัพยากรประมง 3.24  ระดับดี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3.26  ระดบัพอใช้

9.1 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 3.37  ระดับดี

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 3.32  ระดับดี

สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมอาหารและบริการ 3.16  ระดับดี

9.2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ 3.20  ระดับดี

คณะสตัวแพทยศาสตร์ 3.65  ระดบัดี

10.1 หลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์ 3.65  ระดับดี

หน่วยงาน



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

คะแนนเฉลี่ย การผ่านเกณฑ์ ระดบัคุณภาพ

การประเมิน

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 2.84  ระดบัพอใช้

11.1 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาอตุสาหกรรมอาหาร 3.61  ระดับดี
สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 3.38  ระดับดี
สาขาวชิาการจดัการประมงและธรุกจิสัตวน์้ า 3.26  ระดับดี
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม 3.19  ระดับดี
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางทะเล 3.08  ระดับดี
สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์้ า 2.63  ระดับปานกลาง

11.12 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต         

สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตวน์้ า 3.30  ระดับดี

สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 3.13  ระดับดี
สาขาวชิาการจดัการและพัฒนาทรัพยากรชายฝ่ัง 0.00 O ไม่ผ่านเกณฑ์

วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3.14  ระดบัพอใช้

12.1 หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2.94  ระดับปานกลาง

12.2 หลกัสตูรบัญชีบัณฑิต

สาขาวชิาการบัญชี 3.33  ระดับดี

วทิยาลยัรัตภมูิ 3.51  ระดบัดี

13.1 หลกัสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 3.68  ระดับดี
สาขาวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกลเกษตร 3.34  ระดับดี

หน่วยงาน



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

คะแนนเฉลี่ย การผ่านเกณฑ์ ระดบัคุณภาพ

การประเมิน

วทิยาลยัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมและการจดัการ 3.40  ระดบัพอใช้

14.1 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 3.39  ระดับดี
สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 3.28  ระดับดี

14.2 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกจิ 3.88  ระดับดี

สาขาวชิาการจดัการ 3.24  ระดับดี

14.3 หลกัสตูรบัญชีบัณฑิต

สาขาวชิาการบัญชี 3.44  ระดับดี

14.4 หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3.16  ระดับดี

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2.23  ระดบัตอ้งปรับปรุง

15.1 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 2.42  ระดับปานกลาง
15.2 หลกัสตูรเทคโนโลยบีัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 0.00 O ไม่ผ่านเกณฑ์

15.3 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 3.31  ระดับดี
สาขาวชิาวศิวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร 3.17  ระดับดี

หน่วยงาน



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

6. แผนควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง

22. ความเส่ียงที่สามารถด าเนินการควบคุมให้อยู่ในระดับที่
ลดลง  อยา่งน้อยร้อยละ 80

 

7. แผนจดัหารายได้ 23. ทุกคณะ/วทิยาลัย มรีายได้จากการให้บริการวชิาการ คณะ/วทิยาลัย ด าเนินการจดัโครงการบริการวชิาการที่กอ่ให้เกดิรายได้ จ านวน 4 คณะ  จากทั้งหมด 15 คณะ/วทิยาลัย ดังนี้
คิดเป็นร้อยละ 93.33  ของจ านวนหน่วยงานทั้งหมด จ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงาน
รายจา่ยโครงการ

(บาท)

1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4,990,000   4,491,000
2) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 140,000      126,000

 3) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 145,800      116,640
4) คณะศิลปศาสตร์ 129,500      103,600
5) สนง.วข.นครศรีธรรมราช 25,000       2,500  20,000

รวมทั้งสิ้น 5,430,300  4,857,240

25,900                   

572,310                

O

รายรับโครงการ
      (บาท)

สมทบมหาวทิยาลยั/
วทิยาเขต/  คณะ/วทิยาลยั

(บาท)499,000                 
15,750                   
29,160                   

O จ านวนประเด็นความเส่ียง ทั้งหมด 9 ประเด็นความเส่ียง และสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ลดลงได้ จ านวน 6 ประเด็นความเส่ียง คิดเป็นร้อยละ 66.67
(อา้งองิขอ้มลูรายงานการด าเนินงานตามแผนบริหารจดัการความเส่ียง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั รอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

ล าดบั ประเดน็ความเสีย่ง  ปจัจยัเสีย่ง
ระดบัความเสีย่ง 

(แผน)
ระดบัความเสีย่ง (ผล)

สถานะ 
(ระดบัความเสีย่ง)

1.นโยบายระดับมหาวทิยาลัย ไมต่อบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงของนโยบายภาครัฐ

โอกาส 5 / ผลกระทบ 4
(20) สูงมาก

โอกาส 1 / ผลกระทบ 1
(1) น้อย

ลดลง 

2.ผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการไม่
สามารถขับเคล่ือนแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุ
เป้าหมาย

โอกาส 4 / ผลกระทบ 4
(16) สูงมาก

โอกาส 5 / ผลกระทบ 5
(25) สูงมาก

สูงขึ้น

1.การบริหารหลักสูตรไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ./วชิาชีพ

โอกาส 5 / ผลกระทบ 4
(20) สูงมาก

โอกาส 1 / ผลกระทบ 1
(1) น้อย

ลดลง

2.คุณวฒิุและต าแหน่งทางวชิาการไมเ่ป็นไปตาม
เกณฑ์ สกอ./วชิาชีพ

โอกาส 5 / ผลกระทบ 3
(15) สูงมาก

โอกาส 1 / ผลกระทบ 3
(3) ปานกลาง

ลดลง

3.หลักสูตรไมส่อดคล้องกบัตลาดแรงงานส่งผลให้
การมงีานท าของบัณฑิตต่ ากวา่เกณฑ์

โอกาส 2 / ผลกระทบ 3
(6) ปานกลาง

โอกาส 2 / ผลกระทบ 3
(6) ปานกลาง

เท่าเดิม

4.ระบบการดูแลนักศึกษาไมเ่ข้มแข็ง ส่งผลให้
นักศึกษาออกกลางคันสูง

โอกาส 4 / ผลกระทบ 3
(12) สูง

โอกาส 3 / ผลกระทบ 3
(9) สูง

ลดลง

5.โครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ไม่
เอือ้ต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวติของนักศึกษาใน
ปัจจุบัน

โอกาส 2 / ผลกระทบ 3
(6) ปานกลาง

โอกาส 3 / ผลกระทบ 3
(9) สูง

สูงขึ้น

1.การละเลยต่อ พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560

โอกาส 2 / ผลกระทบ 4
(8) สูง

โอกาส 5 / ผลกระทบ 1
(5) สูง

ลดลง 

2.มผีลประโยชน์ทับซ้อนในการท างานและ
คุณธรรม จริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานในการจัดซ้ือ
จัดจ้าง

โอกาส 2 / ผลกระทบ 4
(8) สูง

โอกาส 1 / ผลกระทบ 4
(4) สูง

ลดลง

3. ความไมโ่ปร่งใสในการ
ด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง

คุณภาพภาพการจัดการศึกษา

การสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐ

1.

2.



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

8. แผนการพัฒนา 24. ทุกหน่วยงานมกีจิกรรมสนับสนุนมหาวทิยาลัยสีเขยีว หน่วยงานมกีจิกรรมสนับสนุนมหาวทิยาลัยสีเขยีว  (การก าจดัขยะ  การจราจร  ระบบบ าบัดน้ าเสีย  ภมูทิัศน์ ประหยดัพลังงาน) 
มหาวทิยาลยัเป็น  (การก าจดัขยะ  การจราจร  ระบบบ าบัดน้ าเสีย  จ านวน 16 หน่วยงาน  จาก 18 หน่วยงาน  ดังนี้
Green Campus  ภมูทิัศน์ ประหยดัพลังงาน) หน่วยงาน จ านวนกิจกรรม/โครงการสนับสนุนมหาวทิยาลยัสเีขียว

1) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 

2) ส านักงานวทิยาเขตตรัง 7 

3) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ 5 

4) คณะเกษตรศาสตร์ 4 

5) วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2 

6) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 1 

7) คณะศิลปศาสตร์ 1 

8) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 

9) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 

10) วทิยาลัยรัตภมูิ 1 

11) คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 1 

12) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 

13) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 

14) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 1 

15) ส านักงานวทิยาเขตนครศรีธรรมราช 1 

16) กองกลาง 1 

17) คณะบริหารธรุกจิ - O

18) คณะอตุสาหกรรมเกษตร - O

รวม 39 O

9. แผนการอนุรักษ์ 25. จ านวนหน่วย การใชพ้ลังงานไฟฟ้าลดลงจากปีกอ่น การใชพ้ลังงานไฟฟ้าของมหาวทิยาลัยฯ ประจ าเดือนตุลาคม - เดือนมถินุายน ลดลง 252,950.45 หน่วย  คิดเป็นร้อยละ 2.79
พลงังาน อยา่งน้อยร้อยละ 5



การบรรลเุป้าหมาย

O

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท)
จ านวนหน่วย

การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)
ค่าไฟฟ้า (บาท)

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเปน็รอ้ยละ

3,514,183.16      14,538,504.71     3,532,887.32      14,745,888.52     18,704.16        207,383.81     0.53        O

250,896.00         1,065,107.54      266,244.00         1,138,294.98      15,348.00        73,187.44      6.12        O

2,055,924.98      7,675,127.45      1,910,613.02      7,388,811.05      145,311.96-      286,316.40-    7.07-        

1,415,355.98      5,629,615.99      1,417,309.33      5,884,086.47      1,953.35         254,470.48     0.14        O

1,260,994.97      4,913,840.34      1,153,146.97      4,671,401.86      107,848.00-      242,438.48-     8.55-        

560,063.00         2,227,595.94      524,267.00         2,201,903.64      35,796.00-        25,692.30-      6.39-        

9,057,418.09      36,049,791.97    8,804,467.64      36,030,386.52    252,950.45-      19,405.45-      2.79-        O

ผลตา่งการใช้พลงังานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย หน่วยงานของมหาวิทยาลยัฯ

รวมทัง้สิน้

การบรรลุ
เปา้หมาย
  : บรรลุ
O  : ไม่บรรลุ

สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ

ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ใหญ่
ขนอม

พ้ืนทีก่ารจดั
การศึกษา

การใช้พลงังานไฟฟ้าประจ าเดอืนตลุาคม - เดอืนมิถุนายน



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

10. 26. นักศึกษาและบุคลากร มคีวามพึงพอใจต่อ
ระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยี เฉล่ียร้อยละ 70.65  จ าแนกหน่วยงาน ดังนี้
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการบริการ ร้อยละความพึงพอใจตอ่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การบรรลเุป้าหมาย
อยา่งน้อยร้อยละ 85 และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

    ระดบัคณะ/วทิยาลยั เพ่ือการศึกษาและการบริการ

1) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 80.00 O

2) คณะบริหารธรุกจิ 79.38 O

3) วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 77.77 O

4) วทิยาลัยรัตภมูิ 76.37 O

5) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 74.95 O

6) คณะศิลปศาสตร์ 72.36 O

7) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ 71.31 O

8) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 69.81 O

9) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 66.66 O

10) คณะอตุสาหกรรมเกษตร 64.40 O

11) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 63.48 O

12) คณะเกษตรศาสตร์ 63.02 O

13) คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 62.81 O

14) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 60.05 O

15) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 52.21 O

     ระดบัส านัก/สถาบัน/กอง
16) กองพัฒนานักศึกษา 88.54 

17) ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 87.09 

18) หน่วยตรวจสอบภายใน 86.25 

19) กองประชาสัมพันธ ์ 83.86 O

20) กองนโยบายและแผน 82.50 O

 21) ส านักงานอธกิารบดี 77.87 O

22) กองวเิทศสัมพันธแ์ละการประกนัคุณภาพ 76.41 O

23) สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 73.72 O

24) กองบริหารงานบุคคล 73.69 O

25) กองคลัง 72.09 O

26) ส านักงานวทิยาเขตนครศรีธรรมราช 70.85 O

27) กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ 64.79 O

แผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และวทิยบริการ

O นักศึกษาและบุคลากร มคีวามพึงพอใจต่อระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการศึกษาและการบริการ

      หน่วยงาน



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

     ระดบัส านัก/สถาบัน/กอง
28) ส านักงานวทิยาเขตตรัง 64.53 O

29) ส านักงานนิติการ 64.00 O

30) ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 60.50 O

31) กองกลาง 56.50 O

32) สถาบันวจิยัและพัฒนา 73.07 O

33) ส านักศิลปวฒันธรรมศรีวชิยั 40.56 O

เฉลี่ยร้อยละ 70.65 O

27. ผู้ใชบ้ริการมคีวามพึงพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร อยา่งน้อยร้อยละ 85

ร้อยละความพึงพอใจตอ่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การบรรลเุป้าหมาย
และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

    ระดบัคณะ/วทิยาลยั เพ่ือการศึกษาและการบริการ

1) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 84.64 O

2) คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 75.68 O

3) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 74.95 O

4) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 74.72 O

5) วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 74.40 O

6) คณะศิลปศาสตร์ 74.29 O

7) คณะบริหารธรุกจิ 73.05 O

8) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ 71.00 O

9) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 67.00 O

10) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 66.00 O

11) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 64.00 O

12) คณะเกษตรศาสตร์ 59.33 O

13) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 57.20 O

14) คณะอตุสาหกรรมเกษตร 56.00 O

15) วทิยาลัยรัตภมูิ 76.80 O

เฉลี่ยร้อยละ 69.94 O

      หน่วยงาน

O ผู้ใชบ้ริการมคีวามพึงพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหาร เฉล่ียร้อยละ 69.94   จ าแนกตามประเด็น ดังนี้



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

11. แผนพัฒนาระบบ 28. ทุกหน่วยเบิกจา่ยมขีอ้มลูในระบบบัญช ี3 มติิ ทุกหน่วยเบิกจา่ยมขีอ้มลูในระบบบัญช ี3 มติิ คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS (รอบ 10 เดือน : 1 ต.ค. 60 - 31 ก.ค. 61) เฉล่ียรวมร้อยละ 0.58 
บัญชี 3 มิติ คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ไมเ่กนิร้อยละ 2 จ าแนกตามหน่วยเบิกจา่ย ดังนี้

 



 : บรรลุ
ระบบ GFMIS ระบบ บญัชี 3 มิติ O : ไม่บรรลุ

1. สงขลา (ส านักงานอธกิารบดี)            358,902,189.42            357,093,399.03 0.50
2. สงขลา (วทิยาเขตภาคใต้)            129,829,719.79            128,190,457.60 1.26
3. วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)              24,295,351.59              24,259,869.50 0.15
4. วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ)่              68,886,150.77              68,884,950.77 0.00
5. วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่)              51,222,462.85              51,217,267.65 0.01
6. วทิยาเขตตรัง              98,097,058.96              97,381,556.24 0.73

รวม            731,232,933.38            727,027,500.79 0.58











(รอบ 10 เดอืน : 1 ต.ค. 60 - 31 ก.ค. 61)หน่วยเบกิจา่ย
ผลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณ (บาท)

ผลตา่ง
(ร้อยละ)

การด าเนินงาน







P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

29. ทุกหน่วยงาน เบิกจา่ยงบประมาณ ทุกหน่วยงาน เบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม 2560 - มถินุายน 2561) เฉล่ียร้อยละ 57.88 ดังนี้
รายจา่ยประจ าสะสม ไมน่้อยกวา่แผนการเบิกจา่ย
 ( แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 33.00 )
 ( แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 55.00 )
 ( แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 77.00 )
 ( แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 98.36 )

O

การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : บรรลุ

แผน  ผล แผน ผล
มทร.ศรีวิชัย (ส านักงานอธกิารบด)ี 511,432,709.09                     393,803,186.00    222,434,960.87    77.00 43.49 O

1. กองคลัง 4,400,000.00                         3,388,000.00        4,166,581.22        77.00 94.70 

2. หน่วยตรวจสอบภายใน 765,180.00                           589,188.60          697,788.48          77.00 91.19 

3. ส านักงานนิติการ 1,220,000.00                         939,400.00          1,094,421.00        77.00 89.71 

4. กองนโยบายและแผน 2,510,000.00                         1,932,700.00        2,222,104.00        77.00 88.53 

5. ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,100,000.00                         2,387,000.00        2,678,373.00        77.00 86.40 

6. กองบริหารงานบุคคล 3,523,800.00                         2,713,326.00        3,043,911.16        77.00 86.38 

7. กองออกแบบและพฒันาอาคารสถานท่ี 980,000.00                           754,600.00          840,948.00          77.00 85.81 

8. ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 3,169,960.00                         2,440,869.20        2,583,927.72        77.00 81.51 

9. โครงการจัดต้ังศูนย์ศิลปวฒันธรรมฯ 1,197,000.00                         921,690.00          930,323.00          77.00 77.72 

10. กองกลาง 2,990,000.00                         2,302,300.00        2,297,568.96        77.00 76.84 O

11. กองวเิทศสัมพนัธแ์ละการประกนัคุณภาพ 1,771,000.00                         1,363,670.00        1,351,412.14        77.00 76.31 O

12. กองพฒันานักศึกษา 7,440,000.00                         5,728,800.00        5,118,585.00        77.00 68.80 O

13. กองประชาสัมพนัธ์ 2,680,000.00                         2,063,600.00        1,803,022.00        77.00 67.28 O

14. สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ศรีวชิัย 450,000.00                           346,500.00          287,772.00          77.00 63.95 O

15. ส านักงานอธกิารบดี 470,745,769.09                      362,474,242.20     191,649,950.99     77.00 40.71 O

16. ส านักงานสภามหาวทิยาลัยฯ 4,490,000.00                         3,457,300.00        1,668,272.20        77.00 37.16 O

วิทยาเขตภาคใต ้(สงขลา) 120,839,180.00                     93,046,168.60      89,410,551.51      77.00 73.99 O

1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 30,686,100.00                       23,628,297.00      24,714,998.01      77.00 80.54 

2. วทิยาลัยรัตภูมิ 14,267,180.00                       10,985,728.60      11,180,850.95      77.00 78.37 

3. คณะศิลปศาสตร์ 22,969,200.00                       17,686,284.00      17,323,595.94      77.00 75.42 O

4. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 13,598,600.00                       10,470,922.00      10,167,759.96      77.00 74.77 O

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13,283,000.00                       10,227,910.00      9,238,305.34        77.00 69.55 O

6. ส่วนกลางสงขลา 10,739,200.00                       8,269,184.00        7,008,069.27        77.00 65.26 O

7. คณะบริหารธรุกจิ 15,295,900.00                       11,777,843.00      9,776,972.04        77.00 63.92 O

ว.เทคโนโลยอุีตสาหกรรมฯ (ขนอม) 21,219,510.00                       16,339,022.70      18,219,023.01      77.00 85.86 

1. วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจัดการ 21,219,510.00                       16,339,022.70      18,219,023.01      77.00 85.86 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ)่ 65,249,375.34                       50,242,019.01      56,742,712.35      77.00 86.96 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 15,538,300.00                       11,964,491.00      14,700,619.78      77.00 94.61 

2. ส านักงานวทิยาเขตนครศรีธรรมราช 6,057,760.00                         4,664,475.20        5,374,158.36        77.00 88.72 

3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 17,274,000.00                       13,300,980.00      14,686,968.34      77.00 85.02 

4. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26,379,315.34                       20,312,072.81      21,980,965.87      77.00 83.33 

คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ)่ 49,010,175.38                       37,737,835.04      40,883,931.74      77.00 83.42 

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16,054,036.51                       12,361,608.11      15,235,663.28      77.00 94.90 

2. คณะเกษตรศาสตร์ 14,074,840.00                       10,837,626.80      12,013,175.75      77.00 85.35 

3. คณะอตุสาหกรรมเกษตร 7,220,438.87                         5,559,737.93        5,689,300.04        77.00 78.79 

4. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,305,600.00                         1,005,312.00        996,749.41          77.00 76.34 O

5. ส านักงานวทิยาเขตนครศรีธรรมราช 10,355,260.00                       7,973,550.20        6,949,043.26        77.00 67.11 O

คณะวิทยาศาสตร์ฯ การประมง (ตรัง) 70,905,550.19                       54,597,273.65      57,693,356.14      77.00 81.37 

1. ส านักงานวทิยาเขตตรัง 12,145,620.00                       9,352,127.40        11,103,835.75      77.00 91.42 

2. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 26,701,115.32                       20,559,858.80      23,307,155.90      77.00 87.29 

3. วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 12,192,170.61                       9,387,971.37        9,393,037.07        77.00 77.04 

4. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 5,880,440.00                         4,527,938.80        4,277,082.84        77.00 72.73 O

5. คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 8,856,184.26                         6,819,261.88        6,281,253.87        77.00 70.93 O

6. สถาบันวจิัยและพฒันา 5,130,020.00                         3,950,115.40        3,330,990.71        77.00 64.93 O

838,656,500.00                     645,765,505.00    485,384,535.62    77.00 57.88 

 งบประจ า
ทีไ่ดร้ับจัดสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

ผลการเบกิจ่าย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย

รวม

ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 3



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

30. ทุกหน่วยงาน เบิกจา่ยงบประมาณ ทุกหน่วยงาน เบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทุนสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 (เดือนตุลาคม 2560 - มถินุายน 2561) เฉล่ียร้อยละ 34.04  ดังนี้
รายจา่ยลงทุนสะสม ไมน่้อยกวา่แผนการเบิกจา่ย
 ( แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 21.11 )
 ( แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 43.11 )
 ( แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 65.11 )
 ( แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 88.00 )

 

O

แผน ผล แผน ผล
สงขลา (ส านักงานอธกิารบด)ี 9,900,000.00                         7,623,000.00      3,993,026.00    65.11 40.33 O

1. ส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9,900,000.00                         7,623,000.00       3,993,026.00     65.11 40.33 O

สงขลา (วิทยาเขตภาคใต)้ 126,061,800.00                     97,067,586.00    28,313,674.00   65.11 22.46 O

1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 7,700,000.00                         5,929,000.00       2,394,000.00     65.11 31.09 O

2. คณะบริหารธรุกจิ 2,627,500.00                         2,023,175.00       2,612,400.00     65.11 99.43 

3. คณะศิลปศาสตร์ 3,750,000.00                         2,887,500.00       3,734,977.00     65.11 99.60 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17,338,300.00                        13,350,491.00     135,847.00       65.11 0.78 O

5. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 87,976,000.00                        67,741,520.00     17,759,550.00   65.11 20.19 O

6. วทิยาลัยรัตภูมิ 6,670,000.00                         5,135,900.00       1,676,900.00     65.11 25.14 O

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม) 5,000,000.00                         3,850,000.00      4,992,800.00    65.11 99.86 O

1. วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจัดการ 5,000,000.00                         3,850,000.00       4,992,800.00     65.11 99.86 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ)่ 7,990,000.00                         6,152,300.00      7,926,410.00    65.11 99.20 O

1. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,190,000.00                         3,226,300.00       4,150,210.00     65.11 99.05 

2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 3,800,000.00                         2,926,000.00       3,776,200.00     65.11 99.37 

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ)่ 52,881,500.00                       40,718,755.00    6,178,900.00    65.11 11.68 O

1. คณะเกษตรศาสตร์ 791,500.00                           609,455.00         791,500.00       65.11 100.00 

2. คณะอตุสาหกรรมเกษตร 2,500,000.00                         1,925,000.00       2,500,000.00     65.11 100.00 

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2,000,000.00                         1,540,000.00       -                 65.11 0.00 O

4. ส านักงานวทิยาเขตนครศรีธรรมราช 47,590,000.00                        36,644,300.00     2,887,400.00     65.11 6.07 O

วิทยาเขตตรัง 58,180,400.00                       44,798,908.00    37,102,731.00   65.11 63.77 O

1. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 2,420,000.00                         1,863,400.00       2,380,896.00     65.11 98.38 

2. วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 40,675,400.00                        31,320,058.00     27,850,400.00   65.11 68.47 

3. คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4,200,000.00                         3,234,000.00       2,894,977.00     65.11 68.93 

4. ส านักงานวทิยาเขตตรัง 9,840,000.00                         7,576,800.00       2,938,800.00     65.11 29.87 O

5. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1,045,000.00                         804,650.00         1,037,658.00     65.11 99.30 

260,013,700.00                     200,210,549.00   88,507,541.00   65.11 34.04 O

ณ สิ้นไตรมาส 3
ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย งบลงทนุ

ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไมบ่รรลุ

รวม

ล าดบั หน่วยเบกิจ่าย / คณะ / วิทยาลัย



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

พันธกิจที ่2  :  ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  
12. แผนท านุบ ารุง 31. โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม บรรลุตามวตัถปุระสงค์ โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  บรรลุตามวตัถปุระสงค์ คิดเป็นร้อยละ 90.63 จ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้

ศิลปวฒันธรรม อยา่งน้อยร้อยละ 80
และสิ่งแวดลอ้ม

 
 



บรรลุ ไม่บรรลุ อยูร่ะหวา่ง

วตัถุประสงค์ วตัถุประสงค์ ด าเนินโครงการ

1) ส านักงานวทิยาเขตนครศรีธรรมราช 19 16 - 3 100.00
2) วทิยาลัยรัตภมูิ 4 4 - - 100.00
3) ส านักศิลปวฒันธรรมศรีวชิยั 4 3 - 1 100.00
4) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2 2 - - 100.00
5) คณะศิลปศาสตร์ 2 2 - - 100.00
6) คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 2 2 - - 100.00
7) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 2 - - 100.00
8) คณะอตุสาหกรรมเกษตร 2 2 - - 100.00
9) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 2 2 - - 100.00

10) คณะบริหารธรุกจิ 1 1 - - 100.00
11) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 1 - - 100.00
12) คณะเทคโนโลยกีารจัดการ 1 1 - - 100.00
13) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 1 - - 100.00
14) สถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 1 - - 100.00
15) กองกลาง 1 1 - - 100.00
16) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจัดการ 6 5 1 - 83.33
17) ส านักงานวทิยาเขตตรัง 7 4 1 2 80.00
18) กองพฒันานักศึกษา 8 5 2 1 71.43
19) ส านักงานอธกิารบดี 3 2 1 - 66.67
20) คณะเกษตรศาสตร์ 2 1 1 - 50.00

71 58 6 7 90.63

จ านวนโครงการท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม (โครงการ)

หน่วยงาน

รวมทัง้สิ้น

โครงการตามแผน

รอ้ยละของโครงการทีบ่รรลุ
ตามวตัถุประสงค์



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

พันธกิจที ่3  :   สร้างงานวิจัย สิ่งประดษิฐ์และนวัตกรรม  สู่การผลิต
13. แผนพัฒนางานคุณภาพ 32. หน่วยวจิยัเดิมทุกหน่วย  ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด

งานวจิยั ของหน่วยวจิยั

 

P หน่วยวจิยัเดิมทุกหน่วย  ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดของหน่วยวจิยั  ดังนี้

ล าดบั ชื่อหน่วยวิจัย หวัหน้า/สมาชิก หน่วยวิจยั สงักัด

1. การจัดการสขุภาพสตัว์น้ า 1) ผศ.ดร.กิตตชินม์  อุเทนะพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์
2) น.ส.มณี ศรีชะนันท์ คณะเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ดร.วรรณิณี จันทร์แกว้ คณะเกษตรศาสตร์
4) ผศ.ธรรมนูญ ง่านวสุิทธพินัธ์ คณะเกษตรศาสตร์
5) นายสิริพงษ ์วงศ์พรประทีป คณะเกษตรศาสตร์
6) ผศ.ดร.พชร เพช็รประดับ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

2. ไม้ผลเมืองร้อนและไม้ยนืตน้ 1) ผศ.ชัยสทิธิ ์ปรีชา คณะเกษตรศาสตร์
2) รศ.นพ ศักดิเศรษฐ์ คณะเกษตรศาสตร์
3) ผศ.ชัยพร เฉลิมพกัตร์ คณะเกษตรศาสตร์
4) ผศ.ทิพาวรรณ ทองเจือ คณะเกษตรศาสตร์
5) ผศ.อรพนิ รัตนสุภา คณะเกษตรศาสตร์
6) ผศ.จรัญ ทองเจือ คณะเกษตรศาสตร์
7) นายเวที วสุิทธแิพทย์ คณะเกษตรศาสตร์
8) ดร.สกลุรัตน์ แสนปุตะวงษ์ คณะเกษตรศาสตร์

3. การบริหารการจัดการธรุกิจชุมชนชายฝ่ังอ่าวไทย 1) ดร.อรพรรณ จันทร์อินทร์ คณะบริหารธรุกิจ
2) น.ส.กติติยา อนิทกาญจน์ คณะบริหารธรุกจิ
3) น.ส.จันทิรา ภูมา คณะเทคโนโลยีการจัดการ
4) ผศ.ภาวนา พุม่ไสว วทิยาลัยรัตภูมิ

4. การจัดการสิง่แวดลอ้มเพ่ือการพัฒนาทีย่ัง่ยนื 1) ดร.จเร  สวุรรณชาต คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
2) นายพลากร พนัธุ์มณี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3) นางสาธนิี วฒันกจิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4) น.ส.ภัทฐิตา พงศ์ธนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5) นายสันติ สถิตวรรธนะ คณะวศิวกรรมศาสตร์
6) นายพทัิกษ ์สถิตวรรธนะ คณะวศิวกรรมศาสตร์

5. เทคโนโลยกีารแปรรูปวัสดุ 1) ดร.ชาตรี  หอมเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์
2) ดร.วรรธนพร ชีววฒิุพงศ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์
3) ผศ.สุรสิทธิ์ ระวงัวงศ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์
4) ผศ.จักรนรินทร์ ฉัตรทอง คณะวศิวกรรมศาสตร์
5) นายรอมฎอน บูรพา คณะวศิวกรรมศาสตร์
6) ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน คณะวศิวกรรมศาสตร์

6. การปอ้งกันและควบคุมภัยภิบตัธิรรมชาติ 1) ผศ.ดร.ภานุ  พร้อมพุทธางกูร คณะวิศวกรรมศาสตร์
เพ่ือสิง่แวดลอ้มทีย่ัง่ยนื 2) ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป์ คณะวศิวกรรมศาสตร์

3) นายพรนรายณ์ บุญราศรี คณะวศิวกรรมศาสตร์
4) นายสมมาตร สวสัด์ิ คณะวศิวกรรมศาสตร์



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

33. จ านวนเงินสนับสนุนการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ เงินทุนวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนทั้งส้ิน   61,466,931.00 บาท   ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 791 คน จ าแนกดังนี้
ต่อ อาจารยป์ระจ า เป็นไปตามเกณฑ์อดุมศึกษา  -  ด้านวทิย ์     94,128.99 บาท/คน บรรลุเป้าหมาย (50,000 บาท/คน)
 -  ด้านวทิย ์  60,000 บาท/คน  -  ด้านสังคม    34,818.04 บาท/คน บรรลุเป้าหมาย (23,833 บาท/คน)
 -  ด้านสังคม 25,000 บาท/คน

 

34. จ านวนเงินสนับสนุนการวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก เงินทุนวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก จ านวนทั้งส้ิน  8,002,546.00 บาท  ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 791 คน เฉล่ีย 10,117.00 บาท/คน  จ าแนกดังนี้
ต่ออาจารยป์ระจ า  อยา่งน้อย 25,000 บาท/คน

  

P

O

ดา้นวิทย์ ดา้นสงัคม รวม ดา้นวิทย์ ดา้นสงัคม รวม

1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 111 -       111 9,478,800.00     -               9,478,800.00     85,394.59      85,394.59     

2. คณะบริหารธรุกจิ   17 38 55 2,492,650.00     1,402,350.00   3,895,000.00     146,626.47    36,903.95     

3. คณะเกษตรศาสตร์ 66 -       66 12,694,831.00   -               12,694,831.00   192,345.92    -             - 

4. คณะอตุสาหกรรมเกษตร 21 -       21 4,059,100.00     -               4,059,100.00     193,290.48    -             - 

5. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 23 -       23 2,380,000.00     -               2,380,000.00     103,478.26    -             - 

6. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 58 -       58 11,350,270.00   -               11,350,270.00   195,694.31    -             - 

7. วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว -       29 29 -                 1,342,000.00   1,342,000.00     -             - 46,275.86     

8. วทิยาลัยรัตภูมิ 31 -       31 2,044,300.00     -               2,044,300.00     65,945.16      -             - 

9. คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 25 -       25 1,837,310.00     -               1,837,310.00     73,492.40      -             - 

10. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 10 51 61 565,500.00       2,311,000.00   2,876,500.00     56,550.00      45,313.73     

11. คณะศิลปศาสตร์ 41 49 90 1,198,300.00     1,367,500.00   2,565,800.00     29,226.83     O 27,908.16     O

12. วทิยาลัยเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจัดการ 28 19 47 1,222,000.00     577,300.00      1,799,300.00     43,642.86     O 30,384.21     O

13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 10 40 215,000.00       120,000.00      335,000.00       7,166.67      O 12,000.00    O O

14. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 40 -       40 1,594,300.00     -               1,594,300.00     39,857.50     O -             - O

15. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 71 23 94 2,709,420.00     505,000.00      3,214,420.00     38,160.85     O 21,956.52    O O

572 219 791 53,841,781.00   7,625,150.00   61,466,931.00   94,128.99     34,818.04     รวม

หน่วยงาน

     จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 
(คน)

จ านวนเงินสนับสนุนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
(บาท)

เฉลีย่เงินสนับสนุนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
ตอ่อาจารยป์ระจ า  (บาท/คน)

การประเมิน
  : ผ่านเกณฑ์

   O  : ไม่ผ่านเกณฑ์ดา้นวิทย์
(50,000 บาท/คน)

ดา้นสงัคม
(23,833 บาท/คน)

ดา้นวิทย์ ดา้นสงัคม รวม ดา้นวิทย์ ดา้นสงัคม รวม

1. คณะบริหารธรุกจิ  17 38 55 1,800,000.00  60,000.00     1,860,000.00  33,818.18                

2. วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว -       29 29 -              820,000.00    820,000.00    28,275.86                

3. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 111 -       111 2,481,900.00  -              2,481,900.00  22,359.46                

4. วทิยาลัยรัตภูมิ 31 -       31 600,000.00    -              600,000.00    19,354.84                

5. คณะศิลปศาสตร์ 41 49 90 200,000.00    1,350,000.00  1,550,000.00  17,222.22                

6. คณะวทิศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 58 -       58 442,000.00    -              442,000.00    7,620.69                 O

7. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 10 51 61 -              150,000.00    150,000.00    2,459.02                 O

8. คณะเกษตรศาสตร์ 66 -       66 98,646.00     -              98,646.00     1,494.64                 O

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 10 40 -              -              -              -                        O

10. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 40 -       40 -              -              -              -                        O

11. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 71 23 94 -              -              -              -                        O

12. คณะอตุสาหกรรมเกษตร 21 -       21 -              -              -              -                        O

13. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 23 -       23 -              -              -              -                        O

14. วทิยาลัยเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจัดการ 28 19 47 -              -              -              -                        O

15. คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 25 -       25 -              -              -              -                        O

572 219 791 5,622,546.00 2,380,000.00 8,002,546.00 10,117.00               O

หน่วยงาน

     จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 
(คน)

จ านวนเงินสนับสนุนการวิจยัจากแหลง่ทนุภายนอก
(บาท)

เฉลีย่เงินสนับสนุนการวิจยัจาก
แหลง่ทนุภายนอกตอ่อาจารยป์ระจ า 

(บาท/คน) (16,667 บาท/คน)

การประเมิน
  : ผ่านเกณฑ์

   O  : ไม่ผ่านเกณฑ์

รวม



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

35. อาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการหรือตีพิมพ์เผยแพร่ อาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ  จ านวน 257 คน  จากอาจารยป์ระจ าทั้งหมด 791 คน 
ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 32.49
อยา่งน้อยร้อยละ 20

 



ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม
1. คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 25 18 3 21 84.00 

2. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 58 38 10 48 82.76 

3. วทิยาลัยเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจัดการ 47 23 8 31 65.96 

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 23 2 9 11 47.83 

5. วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 29 10 3 13 44.83 

6. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 111 39 4 43 38.74 

7. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 61 14 2 16 26.23 

8. วทิยาลัยรัตภูมิ 31 4 4 8 25.81 

9. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 94 10 8 18 19.15 

10. คณะอตุสาหกรรมเกษตร 21 - 4 4 19.05 

11. คณะศิลปศาสตร์ 90 14 3 17 18.89 

12. คณะเกษตรศาสตร์ 66 3 9 12 18.18 

13. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 40 6 1 7 17.50 

14. คณะบริหารธรุกจิ 55 5 - 5 9.09 O

15. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 40 - 3 3 7.50 O

791 186 71 257 32.49 รวม

คณะ/วิทยาลยั
 จ านวนอาจารยป์ระจ า

ทัง้หมด(คน)

จ านวนอาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวิชาการหรือ
ตพิีมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบัชาตแิละนานาชาต ิ(คน) ร้อยละ

การบรรลเุปา้หมาย
(อยา่งน้อยรอ้ยละ 16.67)



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

36. หน่วยงานระดับคณะมบีทความวจิยัฉบับเต็มที่ตีพิมพ์ หน่วยงานระดับคณะมบีทความวจิยัฉบับเต็มที่ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ จ านวน 185 บทความ
ในเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ เป็นผลงานของ 14  คณะ/วทิยาลัย  จากทั้งหมด 15 คณะ/วทิยาลัย  จ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
อยา่งน้อย 120 บทความ

การบรรลเุป้าหมาย
ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม (อยา่งน้อย 7 บทความ)

1) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 37 2 39 

2) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ 21 6 27 

3) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 16 5 21 

4) คณะศิลปศาสตร์ 13 3 16 

5) คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 14 2 16 

6) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 6 13 

7) วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 9 3 12 

8) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 8 2 10 

9) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 8 1 9 

10) วทิยาลัยรัตภมูิ 4 4 8 

11) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 2 5 O

12) คณะบริหารธรุกจิ 5 - 5 O

13) คณะเกษตรศาสตร์ 1 1 2 O

14) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 - 2 O

15) คณะอตุสาหกรรมเกษตร - - - O

รวม 148 37 185 



หน่วยงาน
บทความวจิยัฉบับเตม็ที่ตพิีมพ์ในเอกสาร
ประกอบการประชุมวชิาการ (บทความ)



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

37. จ านวนบทความวจิยัที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ จ านวนบทความวจิยัที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  ที่อยู่บนฐานขอ้มลู  TCI  จ านวน 41 บทความ  เป็นผลงานของ 11 คณะ/วทิยาลัย  
และนานาชาติ  ที่อยู่บนฐานขอ้มลู  TCI  จากทั้งหมด 15 คณะ/วทิยาลัย  จ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
อยา่งน้อย 45 บทความ

การบรรลเุป้าหมาย
ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม (อยา่งน้อย 3 บทความ)

1) คณะเกษตรศาสตร์ 2 9 11 

2) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 9 - 9 

3) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 2 2 4 

4) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 1 4 

5) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4 - 4 

6) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 - 3 

7) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ 2 - 2 O

8) คณะสัตวแพทยศาสตร์ - 1 1 O

9) คณะศิลปศาสตร์ 1 - 1 O

10) คณะบริหารธรุกจิ 1 - 1 O

11) วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 - 1 O

12) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี - - - O

13) คณะอตุสาหกรรมเกษตร - - - O

14) คณะเทคโนโลยกีารจดัการ - - - O

15) วทิยาลัยรัตภมูิ - - - O

รวม 28 13 41 

O

จ านวนบทความวจิยัที่ตพิีมพ์ในวารสารระดบัชาติ
และนานาชาต ิที่อยู่บนฐานข้อมูล TCIหน่วยงาน



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

38. จ านวนบทความวจิยัที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จ านวนบทความวจิยัที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  ที่อยู่บนฐานขอ้มลู Scopus จ านวน 10 บทความ   ฐานขอ้มลู SJR  จ านวน 3 บทความ  
ที่อยู่บนฐานขอ้มลู Scopus / SJR / ISI และฐานขอ้มลู ISI  จ านวน 7 บทความ  รวม 20 บทความ  เป็นผลงานของ 7 คณะ/วทิยาลัย  จากทั้งหมด 15 คณะ/วทิยาลัย  จ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
อยา่งน้อย 20 บทความ

การบรรลเุป้าหมาย
Scopus  ISI รวม (อยา่งน้อย 1* บทความ)

1) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 - 3 8 

2) คณะเกษตรศาสตร์ 3 2 - 5 

3) คณะอตุสาหกรรมเกษตร 2 - - 2 

 4) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ - - 2 2 

5) คณะวศิวกรรมศาสตร์ - - 1 1 

6) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ - - 1 1 

7) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 1 - 1 

8) คณะศิลปศาสตร์ - - - - O

9) คณะบริหารธรุกจิ - - - - O

10) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี - - - - O

11) คณะเทคโนโลยกีารจดัการ - - - - O

12) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง - - - - O

13) วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว - - - - O

14) วทิยาลัยรัตภมูิ - - - - O

15) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี - - - - O

รวม 10 3 7 20 



หน่วยงาน
SJR

จ านวนบทความวจิยัที่ตพิีมพ์ในวารสารระดบันานาชาติ
ที่อยู่บนฐานข้อมูล (บทความ)



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

39. ทุกคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวชิาการ หน่วยงานระดับคณะ  มผีลงานวจิยัส่ิงประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ  จ านวน 29 ผลงาน
ผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์  เป็นผลงานของ 12 คณะ จากทั้งหมด 15 คณะ/วทิยาลัย คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจ านวนหน่วยงานทั้งหมด ดังนี้
ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ การบรรลเุป้าหมาย

ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม
1) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 8 - 8 

2) วทิยาลัยรัตภมูิ - 3 3 

3) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 2 1 3 

4) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 - 3 

5) คณะศิลปศาสตร์ 2 1 3 

6) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 2 - 2 

7) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 - 2 

8) คณะบริหารธรุกจิ 1 - 1 

9) คณะเกษตรศาสตร์ 1 . 1 

10) คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 1 - 1 

11) วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ 1 - 1 

12) วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 - 1 

13) คณะอตุสาหกรรมเกษตร  - - - O

14) คณะสัตวแพทยศาสตร์ - - - O

15) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี - - - O

รวม 24 5 29 O

40. จ านวนผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ จ านวนผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการทรัพยสิ์นทางปัญญา จ านวน 20 ผลงาน  จาก 5 คณะ/วทิยาลัย ดังนี้
เขา้สู่กระบวนการทรัพยสิ์นทางปัญญา 
อยา่งน้อย 10 ผลงาน

1. คณะวศิวกรรมศาสตร์  จ านวน 5 ผลงาน
1) ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  - ผศ.วสันต์  จนีธาดา
   แบบติดต้ังแผงรับรังสีดวงอาทิตยท์ี่ตัวห้องอบแห้ง

2) หุ่นยนต์ท าชาชกั  - นายนราธร  สังขป์ระเสริฐ

3) เคร่ืองรีด ผ่า อบ กาบกล้วย  - ผศ.วรพงค์  บุญชว่ยแทน

4) ส่วนผสมและกรรมวธิกีารผลิตแผ่นใยอดัจากต้นกล้วย 1) ผศ.วรพงค์  บุญชว่ยแทน
 2) ผศ.ชาตรี  หอมเขยีว
 3) นายรอมฎอน  บูระพา

5) เคร่ืองปอกกระเทียมแบบกะทัดรัด  - พรประสิทธิ ์คงบุญ

1703002374

1703002375

1803000184

1803000183

หน่วยงาน
        จ านวนผลงานวจิยัสิ่งประดษิฐ์ และงานสร้างสรรค์ ไดร้ับรางวลั



ผลงาน เจา้ของผลงาน เลขที่อนุสทิธิบัตร

1803001270

O



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

2. คณะศิลปศาสตร์  จ านวน 1 ผลงาน
1) เตาประหยดัพลังงานระดับครัวเรือน  - นายสมบูรณ์  ประสงค์จนัทร์
   ที่พัฒนาชอ่งป้อนเชื้อเพลิง

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน 2 ผลงาน
1) ซองบรรจุ
2) กล่องบรรจุ  - น.ส. งามเพชร  อมัพรวฒันพงศ์
3) กล่องบรรจภุณัฑ์

4) ลวดลายผ้าบาติกเรือกอและ
5) ลวดลายผ้าบาติกมสัยดิตะโละมาเนาะ
6) ลวดลายผ้าบาติกเมอืงโบราณยะรัง
7) ลวดลายผ้าบาติกใบไมสี้ทอง
8) ลวดลายผ้าบาติกหาดแฆแฆ  - น.ส. อารีนา อสีามะ
9) ลวดลายผ้าบาติกกรงนกเขา
10) ลวดลายผ้าบาติกเขื่อนบางลาง
11) ลวดลายผ้าบาติกดอกศรียะลา
12) ลวดลายผ้าผลิตภณัฑ์

4. วทิยาลยัรัตภมูิ  จ านวน 1 ผลงาน
 1) ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามนักรดไขมนัอสิระต่ า  1) นายสุห์ดี  นิเซ็ง

    โดยใชท้่อผสมแบบสถติร่วมกบัคล่ือนไมโครเวฟ  2) ผศ.ธนะวทิย ์ ทองวเิชยีร
 3) ผศ.ศิวดล  นวลนภดล
 4) นายฆนาพงศ์  บุญสุวรรณ
 5) นายปรัชทว ี ทองมาก
 6) นายอานูวา  มามุ

5. คณะเกษตรศาสตร์  จ านวน 1 ผลงาน
1) อปุกรณ์วดัระยะปลูก  - นายสุดนัย  เครือหลี

1802003285
1702004234

1703002096

1802003286

1803001706

1802003284
1802003283
1802003282
1802003281

1802003287
1802003288
1802003289
1802003290

1702004233

1803001269



P :  บรรลุ
O :  ไมบ่รรลุ

แผนการพัฒนา
มหาวทิยาลยั

ตวัชีว้ัด / ค่าเปา้หมาย
การบรรลุเปา้หมาย

รายละเอียดผลการด าเนินงาน
รอบ 10 เดอืน (1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

พันธกิจที ่4  :   ใหบ้ริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือพัฒนาอาชพีใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนัและมคุีณภาพชวีิตทีด่ขีึน้อยา่งยัง่ยนื  
14. แผนการบริการทาง 41. ผู้รับบริการวชิาการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ผู้รับบริการวชิาการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ จ านวน 2,584 คน จากผู้รับบริการวชิาการทั้งหมด จ านวน 2,780 คน  คิดเป็นร้อยละ  92.95

วชิาการแก่สงัคม อยา่งน้อยร้อยละ  85

 

P

จ านวนโครงการ
บริการวิชาการ

ป ี2561
1) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 178 178 100.00 

2) คณะอตุสาหกรรมเกษตร 4 195 195 100.00 

3) คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 89 89 100.00 

4) วทิยาลัยรัตภูมิ 1 60 60 100.00 

5) วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 3 244 239 97.95 

6) คณะเทคโนโลยีการจัดการ 2 218 207 94.95 

7) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 409 382 93.40 

8) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 3 97 90 92.78 

9) คณะบริหารธรุกจิ 1 144 131 90.97 

10) คณะเกษตรศาสตร์ 3 131 119 90.84 

11) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 225 202 89.78 

12) คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 62 55 88.71 

13) วทิยาลัยเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจัดการ 2 339 300 88.50 

14) คณะศิลปศาสตร์ 1 204 178 87.25 

15) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 1 185 159 85.95 

29 2,780 2,584 92.95 

หน่วยงาน
จ านวนผู้รับบริการ 

(คน)
จ านวนผู้น าความรู้

ไปใช้ประโยชน์ (คน)
คิดเปน็ร้อยละ การบรรลเุปา้หมาย

เฉลีย่รวม



หมายเหตุ
1. ตัวชี้วัดที่ 1 : รอบระยะเวลา 10 เดือน ต้องมีหนว่ยงานบรรลุเปา้หมาย อย่างนอ้ย 13 คณะ/วิทยาลัย 

(โดยค านวณจาก 15 * (10/12) = 12.5 = 13 คณะ/วิทยาลัย)

2. ตัวชี้วัดที่ 2 : รอบระยะเวลา 10 เดือน ต้องมีหนว่ยงานบรรลุเปา้หมาย อย่างนอ้ย 13 คณะ/วิทยาลัย 
(โดยค านวณจาก 15 * (10/12) = 12.5 = 13 คณะ/วิทยาลัย)

3. ตัวชี้วัดที่ 3 : รอบระยะเวลา 10 เดือน ต้องมีหนว่ยงานบรรลุเปา้หมาย อย่างนอ้ย 13 คณะ/วิทยาลัย 
(โดยค านวณจาก 15 * (10/12) = 12.5 = 13 คณะ/วิทยาลัย)

4. ตัวชี้วัดท่ี 10 : รอบระยะเวลา 10 เดือน อาจารย์ประจ าจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างนอ้ย 650 คน จากอาจารย์ประจ าทั้งหมด 791 คน คิดเปน็ร้อยละ 83.33 
(โดยค านวณจาก 791* (10/12) = 650 คน หรือ 100* (10/12) = 83.33%)

5. ตัวชี้วัดท่ี 11
:

รอบระยะเวลา 10 เดือน บคุลากรสายสนบัสนนุจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างนอ้ย 702 คน จากบคุลากรสายสนบัสนนุทั้งหมด 842 คน คิดเปน็ร้อยละ 83.33 
(โดยค านวณจาก 842* (10/12) = 650 คน หรือ 100* (10/12) = 83.33%)

6. ตัวชี้วัดท่ี 12 : รอบระยะเวลา 10 เดือน บคุลากรจะต้องได้รับต าแหนง่ทางวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างนอ้ย 13 คน (โดยค านวณจาก 15* (10/12) = 12.5 = 13 คน)
7. ตัวชี้วัดท่ี 13 : รอบระยะเวลา 10 เดือน มหาวิทยาลัยฯจะต้องมีอาจารย์ประจ าที่มีวิ ป.เอก เพิ่มขึ้นอย่างนอ้ย 13 คน (โดยค านวณจาก 15* (10/12) = 12.5 = 13 คน)
8. ตัวชี้วัดท่ี 16 : รอบระยะเวลา 10 เดือน บคุลากรจะต้องได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างนอ้ย 13 คน (โดยค านวณจาก 15* (10/12) = 12.5 = 13 คน)
9. ตัวชี้วัดท่ี 24 : รอบระยะเวลา 10 เดือน ต้องมีหนว่ยงานบรรลุเปา้หมาย อย่างนอ้ย 15 หนว่ยงาน จาก 18 หนว่ยงาน  (โดยค านวณจาก 18 * (10/12) =  15 หนว่ยงาน)

10. ตัวชี้วัดท่ี 33 : รอบระยะเวลา 10 เดือน ต้องมีจ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า ดังนี้
 -  ด้านวิทย์   50,000 บาท/คน   (โดยค านวณจาก 60,000 * (10/12) =  50,000)
 -  ด้านสังคม 23,833 บาท/คน    (โดยค านวณจาก 25,000 * (10/12) =  23,833)

11. ตัวชี้วัดท่ี 34 : รอบระยะเวลา 10 เดือน ต้องมีจ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่ออาจารย์ประจ า 16,667 บาท/คน   
(โดยค านวณจาก 25,000 * (10/12) =  16,667)





ตามแผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายคณะ/วิทยาลัย

สรุปผลการด าเนินงานตัวชีว้ัด



จ านวนตวัชี้วัดทัง้หมด บรรลุ () ไมบ่รรลุ (O)

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 41 30 11 41 73.17
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 41 29 12 41 70.73
3. คณะเกษตรศาสตร์ 41 28 13 41 68.29
4. คณะศิลปศาสตร์ 41 27 14 41 65.85
5. วิทยาลัยรัตภูมิ 41 27 14 41 65.85
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 41 27 14 41 65.85
7. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 41 27 14 41 65.85
8. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 41 27 14 41 65.85
9. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 41 25 15 40 62.50
10. คณะบริหารธุรกิจ 41 24 17 41 58.54
11. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 41 22 19 41 53.66
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 41 21 19 40 52.50
13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 41 21 20 41 51.22
14. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 41 20 21 41 48.78
15. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 41 20 21 41 48.78

ร้อยละความส าเร็จ
ของตวัชี้วัดทีบ่รรลุเป้าหมาย

สรุปผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดตามแผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 10 เดือน : 1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

ล าดบั  คณะ/วิทยาลัย
จ านวนตวัชี้วัดทีด่ าเนินการ (ตวัชี้วัด) จ านวนตวัชี้วัดทีด่ าเนินการ

(ตวัชี้วัด)



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)

1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
1. ส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์  มผีลงานส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ  ของนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 

ผลงานนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชนห์รือตีพมิพเ์ผยแพร่ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ จ านวน 5 ผลงาน
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 2 ผลงาน

2. ทกุหนว่ยงานส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ คณะวศิวกรรมศาสตร์  ส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั 

นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั จ านวน 34 คน  เปน็กจิกรรมวชิาการระดับชาติ จ านวน 4 กจิกรรม และกจิกรรมระหวา่งสถาบนั จ านวน 1 กจิกรรม
3. นกัศึกษาได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี นกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์   ได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี  หรือน าเสนอผลงานระหวา่งสถาบนั  

หรือน าเสนอผลงานระหวา่งสถาบนั ระดับชาติหรือนานาชาติ  ระดับชาติหรือนานาชาติ   จ านวน  17 รางวลั 
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั

4. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ นกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์  มคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้  เฉล่ียร้อยละ 96.79 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
5. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน นกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์  มคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน   เฉล่ียร้อยละ 97.99 

 อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
6. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะ/วทิยาลัย สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี นกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี เฉล่ียร้อยละ 100 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสรมิพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์

7. นกัศึกษาได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  นกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์  ได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั
8. ผู้ใชบ้ณัฑิตมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิต ผู้ใชบ้ณัฑิตประเมนิความพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิตคณะวศิวกรรมศาสตร์  เฉล่ียร้อยละ 91.20 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
9. ภาวะการมงีานท าของบณัฑิตหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ี บณัฑิตคณะวศิวกรรมศาสตร์  มงีานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ีเฉล่ียร้อยละ 87.05 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

สรปุผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

(รอบ 10 เดอืน : 1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย

จ านวน 2 รางวลั



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย

3. แผนบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
10. อาจารยป์ระจ าทกุคนได้รับการพฒันา อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง อาจารยป์ระจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์  ได้รับการพฒันาจ านวน  78 คน จากจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดจ านวน  111 คน  O

คิดเปน็ร้อยละ 70.27
11. บคุลากรสายสนบัสนนุทกุคนได้รับการพฒันาตามสายงาน 

อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง จ านวน 37 คน  คิดเปน็ร้อยละ 83.78
12. จ านวนบคุลากรมตี าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรทีด่ ารงต าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ จ านวน 12 คน 

อยา่งนอ้ย 15 คน เปน็บคุลากรจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ จ านวน 2 คน ดังนี้
ประเภทบคุลากร ต าแหน่งทางวชิาการทีไ่ดร้บั

นายสมมาตร์  สวสัด์ิ พนกังานมหาวทิยาลัย ผศ.
นางปฏมิากร  จนัทร์พร้ิม พนกังานมหาวทิยาลัย ผศ.

13. อาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มอีาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ จ านวน 9 คน 

อยา่งนอ้ย 15 คน เปน็บคุลากรจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ จ านวน 3 คน  

14. ความพงึพอใจของผู้รับบริการของทกุหนว่ยงาน   
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้รับบริการ ของคณะวศิวกรรมศาสตร์   คิดเปน็ร้อยละ 90.06 

15. ความพงึพอใจของบคุลากรในการบริหารจดัการองค์กร
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

บคุลากรมคีวามพงึพอใจในการบริหารจดัการองค์กร ร้อยละ 86.48 

16. บคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 35 คน จ าแนกเปน็ระดับชาติจ านวน 29 คน 

อยา่งนอ้ย 15 คน และระดับนานาชาติ จ านวน 6 คน  เปน็บคุลากรจากคณะวศิวกรรมศาสตร์ได้รับรางวลัระดับชาติ จ านวน 9 คน
รายละเอยีดดังนี้

ผู้ทีไ่ดร้บัรางรลั ชือ่รางวลั
นายนราธร  สังขป์ระเสริฐ   - รางวลัยอดเยีย่ม การน าเสนอผลงานประเภทบรรยาย กลุ่มนวตักรรมและเทคโนโลยี

    ผลงาน "เคร่ืองเพาะขา้วกล้องงอกอตัโนมติั "
    จากโครงการประชมุวชิาการระดับชาติ คร้ังที ่5
    "นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่คุณภาพชวีติและสังคมทีย่ัง่ยนื"
    ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ  จงัหวดัสกลนคร

รายชือ่

บคุลากรสายสนบัสนนุคณะวศิวกรรมศาสตร์ ได้รับการพฒันาจ านวน 31 คน จากบคุลากรสายสนบัสนนุทัง้หมด



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย

ผู้ทีไ่ดร้บัรางรลั ชือ่รางวลั
ผศ.ชาตรี หอมเขยีว   - รางวลัรางวลัผลงานวทิยานพินธดี์เด่น ระดับดี สาขาวศิวกรรมศาสตร์และอตุสาหกรรมวจิยั

    ผลงาน "สูตรทีเ่หมาะสมต่อพฤติกรรมทางกลและการคืบของวสัดุผสมพอลิโพรพลีินรีไซเคิล
    และผงไมย้างพารา"
    (Optimal Formulation of Recyclesd Polypropylene/Rubberwood Flour 
    Composites on Mechanical and Creep Behaviors)
    จากการประกวดผลงานวนันกัประดิษฐ์แหง่ชาติ ประจ าป ี2561 
    ณ ศูนยน์ทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ผศ.เสนอ สะอาด   - รางวลับทความวจิยัดีเด่น
    ผลงาน "ระบบวดัอณุหภมูแิละความชืน้ของคอนกรีตแบบไร้สายควบคุมการท างานด้วย
    ไมโครคอนโทรลเลอร์"
    จากการประชมุวชิาการเครือขา่ยวศิวกรรมไฟฟา้ คร้ังที ่10 (EENET 2018)
    ณ โรงแรมราชศุภมติร อาร์.เอส.โฮเต็ล อ าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรีุ
  - รางวลับทความยอดเยีย่ม
    ผลงาน "เคร่ืองวดัสถานะแบตเตอร่ีแบบไร้สายควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
    ผ่านระบบอนิเตอร์เนต็"
    จากการประชมุวชิาการงานวจิยัและพฒันาเชงิประยกุต์ คร้ังที ่10
    ณ  ศูนยว์ฒันธรรมภาคเหนอืตอนล่าง วงัจนัทร์ ริเวอร์ววิ จงัหวดัพษิณุโลก
  - รางวลัดีเด่น การน าเสนอผลงานการประเภท Oral Presentation
    ผลงาน "ชดุฝึกฉดียาบริเวณต้นแขนส าหรับนกัศึกษาพยาบาล"
    การประชมุวชิาการระดับชาติพะเยาวจิยั คร้ังที ่7
    ณ มหาวทิยาลัยพะเยา

1) ผศ.ธยา  ภริมย์ บคุลากรทัง้ 2 รายได้รับรางวลัดังนี้
2) นางสาวภทัราภา  จอ้ยพจน์   - รางวลับทความดีเด่น ด้าน Production and Operation Management (POM)

    ผลงาน "การประยกุต์ใชเ้ทคนคิวศิวกรรมอตุสาหการเพือ่ลดของเสียในแผนกเยบ็
    ของโรงงานผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป"
    การประชมุวชิาการราชมงคลด้านเทคโนโลยกีารผลิตและการจดัการ ประจ าป ี2561
    (RMTC 2018) 
    ณ โรงแรมดิวานา่พลาซ่ากระบี ่อา่วนาง รีสอร์ท จงัหวดักระบี่



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย

ผู้ทีไ่ดร้บัรางรลั ชือ่รางวลั
1) ผศ.สุรสิทธิ ์ ระวงัวงศ์ บคุลากรทัง้ 3 รายได้รับรางวลัดังนี้
2) ผศ.ชาตรี  หอมเขยีว   - รางวลับทความดีมาก ด้าน Production and Operation Management (POM)
3) ผศ.ซูไฮดี  สนิ     ผลงาน "การปรับปรุงประสิทธภิาพการซ่อมสีชิน้ส่วนแขนรถขดุระบบไฮดรอลิค

    กรณีศึกษา โรงงานผลิตรถขดุดิน"
    จดัการประชมุวชิาการราชมงคลด้านเทคโนโลยกีารผลิตและการจดัการ ประจ าป ี2561
    (RMTC 2018) 
    ณ โรงแรมดิวานา่พลาซ่ากระบี ่อา่วนาง รีสอร์ท จงัหวดักระบี่

1) ผศ.ชาตรี  หอมเขยีว บคุลากรทัง้ 3 รายได้รับรางวลัดังนี้
2) ผศ.สุรสิทธิ ์ ระวงัวงศ์   - รางวลับทความดีเด่น ด้าน Materials Science and Application (MSA)
3) ผศ.วรพงค์  บญุชว่ยแทน     ผลงาน "สมบติัทางกลและทางกายภาพของแผ่นใยไมอ้ดัทีไ่มม่ตัีวประสานทีผ่ลิตจาก

    ผงไมย้างพาราและผงไมป้าล์มน้ ามนั"
    จดัการประชมุวชิาการราชมงคลด้านเทคโนโลยกีารผลิตและการจดัการ ประจ าป ี2561
    (RMTC 2018) 
    ณ โรงแรมดิวานา่พลาซ่ากระบี ่อา่วนาง รีสอร์ท จงัหวดักระบี่

4. แผนเตรยีมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ ศูนยภ์าษาประจ าพืน้ทีส่งขลา ด าเนนิการจดัสอบสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST) มนีกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยสอบผ่าน O

(RMUTSV TEST) อยา่งนอ้ยร้อยละ 60 สมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST)  ร้อยละ 45.56  ดังนี้

ทัง้หมด เข้าสอบ
ต่ ากวา่

รอ้ยละ 40
รอ้ยละ 
40-49

รอ้ยละ 
50-59

รอ้ยละ 
60-69

รอ้ยละ 
70-79

รอ้ยละ 
80-89

รอ้ยละ 
90 ขึ้นไป

ผ่าน 
()

ไม่ผ่าน 
(O)

มทร.ศรวีชิัย 3,016 2,805 1,940 548 206 64 35 10 2 794 2,011 28.31

1. พืน้ทีส่งขลา 1,431 1,352 736 379 152 46 29 8 2 616 736 45.56
2. พืน้ทีส่งขลา (รัตภมูิ) 39 37 34 3 - - - - - 3 34 8.11
3. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) 119 118 67 16 16 12 5 2 - 38 80 32.20
4. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 1,018 899 779 88 27 4 1 - - 62 837 6.90
5. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ขนอม) 90 87 66 17 3 1 - - - 21 66 24.14
6. พืน้ทีต่รัง 319 312 258 45 8 1 - - - 54 258 17.31

รอ้ยละของนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย

ทีส่อบผ่านสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

(RMUTSV TEST)

ล าดับ พ้ืนที่

จ านวนนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย (คน)

จ านวนผู้เข้าสอบได้ระดับคะแนน  (คน) 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ที่สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(RMUTSV TEST) (คน)



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย

18. ผลการสอบวดัสมรรถนะภาษาองักฤษของบคุลากรสายวชิาการ ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ผ่านเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลัยก าหนด อยา่งนอ้ยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนกัศึกษาทีเ่ขา้สอบ TOEIC ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ได้คะแนนมากกวา่ 300

5. แผนบรหิารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบนั

ไมต่่ ากวา่ 4.25
คณะวศิวกรรมศาสตร์  มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเทา่กบั 4.21  อยูใ่นระดับดี O

21. ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

   - ผลการประเมนิระดับดีมาก จ านวน 2 หลักสูตร
   - ผลการประเมนิระดับดี จ านวน 11 หลักสูตร

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ ระดบัคุณภาพ
 การประเมนิ ประเมนิเฉลีย่

1.1 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  4.15 ระดับดีมาก
สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองนุง่หม่  4.12 ระดับดีมาก
สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  3.93 ระดับดี
สาขาวศิวกรรมการผลิต  3.76 ระดับดี
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  3.74 ระดับดี
สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์  3.49 ระดับดี
สาขาวชิาวศิวกรรมส ารวจ  3.36 ระดับดี
สาขาวชิาวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์  3.33 ระดับดี
สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้  3.28 ระดับดี
สาขาวชิาวศิวกรรมโทรคมนาคม  3.24 ระดับดี

1.2 หลกัสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหการ  3.59 ระดับดี
สาขาวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองกล  3.33 ระดับดี

1.3 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  3.02 ระดับดี

หลกัสตูร/สาขาวชิา

คณะวศิวกรรมศาสตร์มหีลักสูตรทีป่ระเมนิทัง้หมด 13 หลักสูตร ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายละเอยีดดังนี้



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย

6. แผนควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง
22. ความเส่ียงทีส่ามารถด าเนนิการควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลง มหาวทิยาลัยฯ มปีระเด็นความเส่ียง ทัง้หมด 9 ประเด็นความเส่ียง และสามารถควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลงได้ O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 จ านวน 6 ประเด็นความเส่ียง คิดเปน็ร้อยละ 66.67 (อา้งองิขอ้มลูรายงานการด าเนนิงานตามแผนบริหารจดัการความเส่ียง
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัรอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561)

7. แผนจัดหารายได้
23. ทกุคณะ/วทิยาลัย มรีายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์  ไมม่ี รายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ O

8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทกุหนว่ยงานมกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว คณะวศิวกรรมศาสตร์   มกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว จ านวน 1 โครงการ 

(การก าจดัขยะ  การจราจร  ระบบบ าบดัน้ าเสีย  ภมูทิศัน ์
ประหยดัพลังงาน)

9. แผนการอนุรกัษ์พลังงาน
25. จ านวนหนว่ย การใชพ้ลังงานไฟฟา้ ลดลงจากปกีอ่น การใชพ้ลังงานไฟฟา้ของพืน้ทีส่งขลา ประจ าเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมถินุายน 2561 เพิม่ขึน้ 18,704.16 หนว่ย O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 คิดเปน็ร้อยละ 0.53

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวิทยบรกิาร
26. นกัศึกษาและบคุลากร มคีวามพงึพอใจต่อระบบ

เครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่การศึกษาและการบริการ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

27. ผู้ใชบ้ริการมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหาร
 อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

ผู้ใชบ้ริการคณะวศิวกรรมศาสตร์ มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่การบริหาร  เฉล่ียร้อยละ 84.64 O

นกัศึกษาและบคุลากรคณะวศิวกรรมศาสตร์ มคีวามพงึพอใจต่อระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพือ่การศึกษาและการบริการ เฉล่ียร้อยละ 80.00

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท)
จ านวนหน่วย

การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)
ค่าไฟฟ้า (บาท)

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเปน็รอ้ยละ

3,514,183.16      14,538,504.71    3,532,887.32      14,745,888.52    18,704.16       207,383.81    0.53        O

250,896.00         1,065,107.54      266,244.00         1,138,294.98      15,348.00        73,187.44      6.12        O

2,055,924.98      7,675,127.45      1,910,613.02      7,388,811.05      145,311.96-      286,316.40-     7.07-        

1,415,355.98      5,629,615.99      1,417,309.33      5,884,086.47      1,953.35         254,470.48     0.14        O

1,260,994.97      4,913,840.34      1,153,146.97      4,671,401.86      107,848.00-      242,438.48-     8.55-        

560,063.00         2,227,595.94      524,267.00         2,201,903.64      35,796.00-        25,692.30-      6.39-        

9,057,418.09      36,049,791.97    8,804,467.64      36,030,386.52    252,950.45-      19,405.45-      2.79-        O

ผลตา่งการใช้พลงังานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย หน่วยงานของมหาวิทยาลยัฯ

รวมทัง้สิน้

การบรรลุ
เปา้หมาย
  : บรรลุ
O  : ไม่บรรลุ

สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ

ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ใหญ่
ขนอม

พ้ืนทีก่ารจดั
การศึกษา

การใช้พลงังานไฟฟ้าประจ าเดอืนตลุาคม - เดอืนมิถุนายน
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11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทกุหนว่ยงาน มขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ ทกุหนว่ยเบกิจา่ยมขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ณ รอบ 10 เดือน เฉล่ียรวมร้อยละ 0.58 

คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ไมเ่กนิร้อยละ 2 จ าแนกตามหนว่ยเบกิจา่ย ดังนี้
หน่วยเบกิจา่ย ระบบ GFMIS ระบบญัช ี3 มติิ ผลตา่ง (%)

1) สงขลา (ส านกังานอธกิารบดี)     358,902,189.42      357,093,399.03 0.50

2) สงขลา (วทิยาเขตภาคใต้)     129,829,719.79      128,190,457.60 1.26

3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)       24,295,351.59        24,259,869.50 0.15

4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)       68,886,150.77        68,884,950.77 0.00

5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่)       51,222,462.85        51,217,267.65 0.01

6) วทิยาเขตตรัง       98,097,058.96        97,381,556.24 0.73

รวม   731,232,933.38     727,027,500.79 0.58

29. ทกุหนว่ยงาน เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม คณะวศิวกรรมศาสตร์ เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 เฉล่ียร้อยละ 80.54 

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

 ( แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 33.00 )
 ( แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 55.00 )
 ( แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 77.00 )
 ( แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 98.36 )

30. ทกุหนว่ยงาน  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม คณะวศิวกรรมศาสตร์  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 เฉล่ียร้อยละ 31.09 O

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

 ( แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 21.11 )
 ( แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 43.11 )
 ( แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 65.11 )
 ( แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 88.00 )

แผน ผล แผน ผล
สงขลา (วิทยาเขตภาคใต)้ 126,061,800.00                     97,067,586.00    28,313,674.00   65.11 22.46 O

1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 7,700,000.00                         5,929,000.00       2,394,000.00     65.11 31.09 O

2. คณะบริหารธรุกจิ 2,627,500.00                         2,023,175.00       2,612,400.00     65.11 99.43 

3. คณะศิลปศาสตร์ 3,750,000.00                         2,887,500.00       3,734,977.00     65.11 99.60 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17,338,300.00                        13,350,491.00     135,847.00       65.11 0.78 O

5. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 87,976,000.00                        67,741,520.00     17,759,550.00   65.11 20.19 O

6. วทิยาลัยรัตภูมิ 6,670,000.00                         5,135,900.00       1,676,900.00     65.11 25.14 O

ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 3
ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย งบลงทนุ

ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไมบ่รรลุ

การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : บรรลุ

แผน  ผล แผน ผล
วิทยาเขตภาคใต ้(สงขลา) 120,839,180.00                     93,046,168.60      89,410,551.51      77.00 73.99 O

1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 30,686,100.00                       23,628,297.00      24,714,998.01      77.00 80.54 

2. วทิยาลัยรัตภูมิ 14,267,180.00                       10,985,728.60      11,180,850.95      77.00 78.37 

3. คณะศิลปศาสตร์ 22,969,200.00                       17,686,284.00      17,323,595.94      77.00 75.42 O

4. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 13,598,600.00                       10,470,922.00      10,167,759.96      77.00 74.77 O

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13,283,000.00                       10,227,910.00      9,238,305.34        77.00 69.55 O

6. ส่วนกลางสงขลา 10,739,200.00                       8,269,184.00        7,008,069.27        77.00 65.26 O

7. คณะบริหารธรุกจิ 15,295,900.00                       11,777,843.00      9,776,972.04        77.00 63.92 O

 งบประจ า
ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย
ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 3



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย

12. แผนท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม บรรลุตามวตัถปุระสงค์ คณะวศิวกรรมศาสตร์  ด าเนนิโครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม บรรลุตามวตัถปุระสงค์  คิดเปน็ร้อยละ 100 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หนว่ยวจิยัเดิมทกุหนว่ย  ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดของหนว่ยวจิยั หนว่ยวจิยัเดิมทกุหนว่ย  ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดของหนว่ยวจิยั  ดังนี้ 

ชือ่หน่วยวจิยั หวัหน้าหน่วยวจิยั
1) เทคโนโลยกีารแปรรูปวสัดุ ดร.ชาตรี  หอมเขยีว คณะวศิวกรรมศาสตร์
2) การปอ้งกนัและควบคุมภยัพบิติัธรรมชาติ ผศ.ดร.ภาณุ พร้อมพทุธางกรู คณะวศิวกรรมศาสตร์
    เพือ่ส่ิงแวดล้อมทีย่ัง่ยนื

33. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารยป์ระจ า คณะวศิวกรรมศาสตร์  ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงินทัง้ส้ิน  9,478,800.00 บาท 

เปน็ไปตามเกณฑ์อดุมศึกษา ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 111 คน ดังนี้
 -  ด้านวทิย ์  60,000 บาท/คน ประเภท จ านวนอาจารย์ เงนิสนับสนุนวจิยั เฉลีย่เงนิวจิยัตอ่อาจายป์ระจ า
 -  ด้านสังคม 25,000 บาท/คน (บาท) (บาท/คน) การบรรลเุปา้หมาย
(50,000 บาท/คน)  -  ด้านวทิย์ 9,478,800.00         85,394.59       (50,000 บาท/คน)
(23,833 บาท/คน)  -  ด้านสังคม - - - (23,833 บาท/คน)

รวม         9,478,800.00 85,394.59     
34. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก คณะวศิวกรรมศาสตร์  ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก จ านวนเงินทัง้ส้ิน 2,481,900.00 บาท 

ต่ออาจารยป์ระจ า  อยา่งนอ้ย 25,000 บาท/คน ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 111 คน ดังนี้
จ านวนอาจารย์ เงนิสนับสนุนวจิยั เฉลีย่เงนิวจิยัตอ่อาจายป์ระจ า

(บาท) (บาท/คน) (16,667 บาท/คน)
2,481,900.00 22,359.46

35. อาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ คณะวศิวกรรมศาสตร์  มอีาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ 

ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 20 จ านวน 43 คน  จากอาจารยป์ระจ า จ านวน 111 คน คิดเปน็ร้อยละ 38.74  รายละเอยีดดังนี้

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด
(คน) ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม รอ้ยละ (อย่างน้อยรอ้ยละ 16.67)

111 39 4 43 38.74
36. หนว่ยงานระดับคณะมบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพ์ มหาวทิยาลัยฯ มบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพใ์นเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ  จ านวน 185 บทความ 

ในเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ เปน็ผลงานจากคณะวศิวกรรมศาสตร์  จ านวน 39 บทความ  (อยา่งนอ้ย 7 บทความ)
อยา่งนอ้ย 120 บทความ

จ านวนอาจารยป์ระจ าเสนอผลงานวชิาการ 
หรอืตพิีมพ์เผยแพร ่ในวารสาร (คน)

-
111

(คน)
111

(คน)
111



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
การบรรลุเป้าหมาย

37. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  จ านวน 41 บทความ 

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  อยา่งนอ้ย 45 บทความ เปน็ผลงานจากคณะวศิวกรรมศาสตร์  จ านวน 4 บทความ (อยา่งนอ้ย 3 บทความ)

38. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus จ านวน 10 บทความ , 

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus / SJR / ISI อยา่งนอ้ย 20 บทความ ฐานขอ้มลู SJR จ านวน 3 บทความ และฐานขอ้มลู  ISI  จ านวน 7 บทความ รวม 20 บทความ
เปน็ผลงานจากคณะวศิวกรรมศาสตร์  จ านวน 1 บทความ ซ่ึงอยูบ่นฐานขอ้มลู ISI  (อยา่งนอ้ย 1 บทความ)

39. ทกุคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวชิาการ ผลงานวจิยั หนว่ยงานระดับคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวจิยัส่ิงประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ  

ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 29 ผลงาน  เปน็ผลงานของ 12 คณะ/วทิยาลัย จากทัง้หมด 15 คณะ/วทิยาลัย คิดเปน็ร้อยละ 80.00 ของจ านวน
หนว่ยงานทัง้หมด เปน็ผลงานจากคณะวศิวกรรมศาสตร์  จ านวน 8 ผลงาน

40. จ านวนผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการ มหาวทิยาลัยฯ มผีลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการทรัพยสิ์นทางปญัญา จ านวน 20 ผลงาน 

ทรัพยสิ์นทางปญัญา อยา่งนอ้ย 10 ผลงาน ซ่ึงเปน็ผลงานจากคณะวศิวกรรมศาสตร์  จ านวน 4 ผลงาน    (ขัน้ต่ า 1 ผลงาน) รายละเอยีดดังนี้
เลขทีอ่นุสทิธบิตัร

1) ตู้อบแหง้พลังงานแสงอาทติย์  - ผศ.วสันต์  จนีธาดา 1703002374
   แบบติดต้ังแผงรับรังสีดวงอาทติยท์ีตั่วหอ้งอบแหง้

2) หุน่ยนต์ท าชาชกั  - นายนราธร  สังขป์ระเสริฐ 1703002375

3) เคร่ืองรีด ผ่า อบ กาบกล้วย  - ผศ.วรพงค์  บญุชว่ยแทน 1803000184

4) ส่วนผสมและกรรมวธิกีารผลิตแผ่นใยอดัจากต้นกล้วย  1) ผศ.วรพงค์  บญุชว่ยแทน 1803000183
 2) ผศ.ชาตรี  หอมเขยีว
 3) นายรอมฎอน  บรูะพา

5) เคร่ืองปอกกระเทยีมแบบกะทดัรัด  - พรประสิทธิ ์คงบญุ 1803001270
14. แผนการบรกิารทางวิชาการ แก่สังคม

41. ผู้รับบริการวชิาการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์อยา่งนอ้ยร้อยละ  85 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มโีครงการบริการวชิาการ จ านวน 3 โครงการ มผู้ีรับบริการ จ านวน 97 คน และผู้รับบริการน าความรู้ไป
ใชป้ระโยชน ์จ านวน 90 คน คิดเปน็ร้อยละ 92.78

เจา้ของผลงานผลงาน



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)

1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
1. ส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ คณะบริหารธรุกจิ  มผีลงานส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ  ของนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 

ผลงานนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชนห์รือตีพมิพเ์ผยแพร่ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่  จ านวน 2 ผลงาน
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 2 ผลงาน

2. ทกุหนว่ยงานส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ คณะบริหารธรุกจิ  ส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั 

นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั จ านวน 63 คน  เปน็กจิกรรมวชิาการระดับชาติ จ านวน 3 กจิกรรม  และกจิกรรมวชิาการระหวา่งสถาบนั จ านวน 5 กจิกรรม
3. นกัศึกษาได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี นกัศึกษาคณะบริหารธรุกจิ ได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี  หรือน าเสนอผลงานระหวา่งสถาบนั 

หรือน าเสนอผลงานระหวา่งสถาบนั ระดับชาติหรือนานาชาติ  ระดับชาติหรือนานาชาติ   จ านวน  20 รางวลั 
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั

4. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ นกัศึกษาคณะบริหารธรุกจิ  มพีงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้  เฉล่ียร้อยละ 96.18 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
5. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน นกัศึกษาคณะบริหารธรุกจิ  มคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน   เฉล่ียร้อยละ 97.18 

 อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
6. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะ/วทิยาลัย สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี นกัศึกษาคณะบริหารธรุกจิ สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี เฉล่ียร้อยละ 99.03 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสรมิพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์

7. นกัศึกษาได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  นกัศึกษาคณะบริหารธรุกจิ  ได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั
8. ผู้ใชบ้ณัฑิตมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิต ผู้ใชบ้ณัฑิตประเมนิความพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิตคณะบริหารธรุกจิ  เฉล่ียร้อยละ 97.00 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
9. ภาวะการมงีานท าของบณัฑิตหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ี บณัฑิตคณะบริหารธรุกจิ  มงีานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ีเฉล่ียร้อยละ 90.07 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

จ านวน 1 รางวลั

สรปุผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะบรหิารธุรกิจ

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)
การบรรลุเป้าหมาย

(รอบ 10 เดอืน : 1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

3. แผนบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
10. อาจารยป์ระจ าทกุคนได้รับการพฒันา อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธรุกจิ  ได้รับการพฒันาจ านวน  48 คน จากจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดจ านวน  55 คน  

คิดเปน็ร้อยละ 87.27
11. บคุลากรสายสนบัสนนุทกุคนได้รับการพฒันาตามสายงาน O

อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง จ านวน 37 คน  คิดเปน็ร้อยละ  78.38
12. จ านวนบคุลากรมตี าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรทีด่ ารงต าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ จ านวน 12 คน 

อยา่งนอ้ย 15 คน เปน็บคุลากรจากคณะบริหารธรุกจิ จ านวน 3 คน ดังนี้
ประเภทบคุลากร ต าแหน่งทางวชิาการทีไ่ดร้บั

1) นางสาวอรพรรณ จนัทร์อนิทร์ ขา้ราชการ ผศ.
2) นางสาวอาอฉีะ๊ บลิละเต๊ะ พนกังานมหาวทิยาลัย ผศ.
3) นายชยัรัตน ์ จสุปาโล พนกังานมหาวทิยาลัย ผศ.

13. อาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มอีาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ จ านวน 9 คน 

อยา่งนอ้ย 15 คน เปน็บคุลากรจากคณะบริหารธรุกจิ จ านวน 1 คน  
14. ความพงึพอใจของผู้รับบริการของทกุหนว่ยงาน   

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้รับบริการ ของคณะบริหารธรุกจิ   คิดเปน็ร้อยละ 89.20 

15. ความพงึพอใจของบคุลากรในการบริหารจดัการองค์กร
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

บคุลากรมคีวามพงึพอใจในการบริหารจดัการองค์กร ร้อยละ 86.48 

16. บคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 35 คน จ าแนกเปน็ระดับชาติจ านวน 29 คน 

อยา่งนอ้ย 15 คน และระดับนานาชาติ จ านวน 6 คน  เปน็บคุลากรจากคณะบริหารธรุกจิได้รับรางวลัระดับชาติ จ านวน 1 คน
รายละเอยีดดังนี้

ผู้ทีไ่ดร้บัรางรลั ชือ่รางวลั
ผศ.ชยัรัตน ์จสุปาโล   - รางวลับทความวจิยัดีเด่น

    ผลงาน "การประเมนิศักยภาพการจดัการการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนบา้นร าแดง 
    อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา"
    จากโครงการจดัประชมุวชิาการระดับชาติเครือขา่ยวจิยัสถาบนัอดุมศึกษาทัว่ประเทศ 
    คร้ังที ่12   “สานพลังเครือขา่ยอดุมศึกษา เพือ่ความมัน่คง มัง่ค่ังและยัง่ยนื” 
    ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จงัหวดัตรัง 

บคุลากรสายสนบัสนนุคณะบริหารธรุกจิ ได้รับการพฒันาจ านวน 29 คน จากบคุลากรสายสนบัสนนุทัง้หมด

รายชือ่



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

4. แผนเตรยีมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ ศูนยภ์าษาประจ าพืน้ทีส่งขลา ด าเนนิการจดัสอบสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST) มนีกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยสอบผ่าน O

(RMUTSV TEST) อยา่งนอ้ยร้อยละ 60 สมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST)  ร้อยละ 45.56  ดังนี้

18. ผลการสอบวดัสมรรถนะภาษาองักฤษของบคุลากรสายวชิาการ ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ผ่านเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลัยก าหนด อยา่งนอ้ยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนกัศึกษาทีเ่ขา้สอบ TOEIC ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ได้คะแนนมากกวา่ 300

5. แผนบรหิารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบนั

ไมต่่ ากวา่ 4.25
คณะบริหารธรุกจิ  มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเทา่กบั 4.02 อยูใ่นระดับดี O

21. ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

   - ผลการประเมนิระดับดี จ านวน 6 หลักสูตร

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ ระดบัคุณภาพ
การประเมนิ ประเมนิเฉลีย่

1. หลกัสตูรบรหิารธรุกิจบณัฑิต
สาขาวชิาการจดัการ  3.62 ระดับดี
สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกจิ  3.49 ระดับดี
สาขาวชิาการตลาด  3.30 ระดับดี
สาขาวชิาการเงิน  3.16 ระดับดี

2. หลกัสตูรบญัชบีณัฑิต
สาขาวชิาการบญัชี  3.45 ระดับดี

คณะบริหารธรุกจิ มหีลักสูตรทีป่ระเมนิทัง้หมด 6 หลักสูตร ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน รายละเอยีดดังนี้

หลกัสตูร/สาขาวชิา

ทัง้หมด เข้าสอบ
ต่ ากวา่

รอ้ยละ 40
รอ้ยละ 
40-49

รอ้ยละ 
50-59

รอ้ยละ 
60-69

รอ้ยละ 
70-79

รอ้ยละ 
80-89

รอ้ยละ 
90 ขึ้นไป

ผ่าน 
()

ไม่ผ่าน 
(O)

มทร.ศรวีชิัย 3,016 2,805 1,940 548 206 64 35 10 2 794 2,011 28.31

1. พืน้ทีส่งขลา 1,431 1,352 736 379 152 46 29 8 2 616 736 45.56
2. พืน้ทีส่งขลา (รัตภมูิ) 39 37 34 3 - - - - - 3 34 8.11
3. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) 119 118 67 16 16 12 5 2 - 38 80 32.20
4. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 1,018 899 779 88 27 4 1 - - 62 837 6.90
5. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ขนอม) 90 87 66 17 3 1 - - - 21 66 24.14
6. พืน้ทีต่รัง 319 312 258 45 8 1 - - - 54 258 17.31

รอ้ยละของนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย

ทีส่อบผ่านสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

(RMUTSV TEST)

ล าดับ พ้ืนที่

จ านวนนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย (คน)

จ านวนผู้เข้าสอบได้ระดับคะแนน  (คน) 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ที่สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(RMUTSV TEST) (คน)



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ ระดบัคุณภาพ
การประเมนิ ประเมนิเฉลีย่

3. หลกัสตูรบรหิารธรุกิจมหาบณัฑิต
สาขาวชิาการจดัการธรุกจิขนาดกลาง  3.12 ระดับดี
และขนาดยอ่ม

6. แผนควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง
22. ความเส่ียงทีส่ามารถด าเนนิการควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลง มหาวทิยาลัยฯ มปีระเด็นความเส่ียง ทัง้หมด 9 ประเด็นความเส่ียง และสามารถควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลงได้ O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 จ านวน 6 ประเด็นความเส่ียง คิดเปน็ร้อยละ 66.67 (อา้งองิขอ้มลูรายงานการด าเนนิงานตามแผนบริหารจดัการความเส่ียง
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัรอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561)

7. แผนจัดหารายได้
23. ทกุคณะ/วทิยาลัย มรีายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ คณะบริหารธรุกจิ  ไมม่ีรายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ O

8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทกุหนว่ยงานมกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว คณะบริหารธรุกจิ  ไมม่ี กจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว O

(การก าจดัขยะ  การจราจร  ระบบบ าบดัน้ าเสีย  ภมูทิศัน ์
ประหยดัพลังงาน)

9. แผนการอนุรกัษ์พลังงาน
25. จ านวนหนว่ย การใชพ้ลังงานไฟฟา้ ลดลงจากปกีอ่น การใชพ้ลังงานไฟฟา้ของพืน้ทีส่งขลา ประจ าเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมถินุายน 2561 เพิม่ขึน้ 18,704.16 หนว่ย O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 คิดเปน็ร้อยละ 0.53

หลกัสตูร/สาขาวชิา

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท)
จ านวนหน่วย

การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)
ค่าไฟฟ้า (บาท)

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเปน็รอ้ยละ

3,514,183.16      14,538,504.71    3,532,887.32      14,745,888.52    18,704.16       207,383.81    0.53        O

250,896.00         1,065,107.54      266,244.00         1,138,294.98      15,348.00        73,187.44      6.12        O

2,055,924.98      7,675,127.45      1,910,613.02      7,388,811.05      145,311.96-      286,316.40-     7.07-        

1,415,355.98      5,629,615.99      1,417,309.33      5,884,086.47      1,953.35         254,470.48     0.14        O

1,260,994.97      4,913,840.34      1,153,146.97      4,671,401.86      107,848.00-      242,438.48-     8.55-        

560,063.00         2,227,595.94      524,267.00         2,201,903.64      35,796.00-        25,692.30-      6.39-        

9,057,418.09      36,049,791.97    8,804,467.64      36,030,386.52    252,950.45-      19,405.45-      2.79-        O

ผลตา่งการใช้พลงังานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย หน่วยงานของมหาวิทยาลยัฯ

รวมทัง้สิน้

การบรรลุ
เปา้หมาย
  : บรรลุ
O  : ไม่บรรลุ

สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ

ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ใหญ่
ขนอม

พ้ืนทีก่ารจดั
การศึกษา

การใช้พลงังานไฟฟ้าประจ าเดอืนตลุาคม - เดอืนมิถุนายน



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวิทยบรกิาร
26. นกัศึกษาและบคุลากร มคีวามพงึพอใจต่อระบบ

เครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่การศึกษาและการบริการ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

27. ผู้ใชบ้ริการมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหาร 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

ผู้ใชบ้ริการคณะบริหารธรุกจิ มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่การบริหาร  เฉล่ียร้อยละ 73.05 O

11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทกุหนว่ยงาน มขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ ทกุหนว่ยเบกิจา่ยมขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ณ รอบ 10 เดือน เฉล่ียรวมร้อยละ 0.58 

คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ไมเ่กนิร้อยละ 2 จ าแนกตามหนว่ยเบกิจา่ย ดังนี้
หน่วยเบกิจา่ย ระบบ GFMIS ระบบญัช ี3 มติิ ผลตา่ง (%)

1) สงขลา (ส านกังานอธกิารบดี)     358,902,189.42      357,093,399.03 0.50

2) สงขลา (วทิยาเขตภาคใต้)     129,829,719.79      128,190,457.60 1.26

3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)       24,295,351.59        24,259,869.50 0.15

4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)       68,886,150.77        68,884,950.77 0.00

5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่)       51,222,462.85        51,217,267.65 0.01

6) วทิยาเขตตรัง       98,097,058.96        97,381,556.24 0.73

รวม   731,232,933.38     727,027,500.79 0.58

29. ทกุหนว่ยงาน เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม คณะบริหารธรุกจิ เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 เฉล่ียร้อยละ 63.92 O

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

 ( แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 33.00 )
 ( แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 55.00 )
 ( แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 77.00 )
 ( แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 98.36 )

นกัศึกษาและบคุลากรคณะบริหารธรุกจิ มคีวามพงึพอใจต่อระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพือ่การศึกษาและการบริการ เฉล่ียร้อยละ 79.38

การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : บรรลุ

แผน  ผล แผน ผล
วิทยาเขตภาคใต ้(สงขลา) 120,839,180.00                     93,046,168.60      89,410,551.51      77.00 73.99 O

1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 30,686,100.00                       23,628,297.00      24,714,998.01      77.00 80.54 

2. วทิยาลัยรัตภูมิ 14,267,180.00                       10,985,728.60      11,180,850.95      77.00 78.37 

3. คณะศิลปศาสตร์ 22,969,200.00                       17,686,284.00      17,323,595.94      77.00 75.42 O

4. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 13,598,600.00                       10,470,922.00      10,167,759.96      77.00 74.77 O

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13,283,000.00                       10,227,910.00      9,238,305.34        77.00 69.55 O

6. ส่วนกลางสงขลา 10,739,200.00                       8,269,184.00        7,008,069.27        77.00 65.26 O

7. คณะบริหารธรุกจิ 15,295,900.00                       11,777,843.00      9,776,972.04        77.00 63.92 O

 งบประจ า
ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย
ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 3



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

30. ทกุหนว่ยงาน  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม คณะบริหารธรุกจิ เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 เฉล่ียร้อยละ 99.43 

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

 ( แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 21.11 )
 ( แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 43.11 )
 ( แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 65.11 )
 ( แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 88.00 )

12. แผนท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม บรรลุตามวตัถปุระสงค์ คณะบริหารธรุกจิ ด าเนนิโครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมบรรลุตามวตัถปุระสงค์  คิดเปน็ร้อยละ 100 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หนว่ยวจิยัเดิมทกุหนว่ย  ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดของหนว่ยวจิยั 

ชือ่หน่วยวจิยั หวัหน้าหน่วยวจิยั
   การบริหารการจดัการธรุกจิชมุชนชายฝ่ังอา่วไทย ดร.อรพรรณ จนัทร์อนิทร์ คณะบริหารธรุกจิ

33. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารยป์ระจ า คณะบริหารธรุกจิ  ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ เปน็จ านวนเงินทัง้ส้ิน จ านวน  3,895,000.00 บาท 

เปน็ไปตามเกณฑ์อดุมศึกษา ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 55 คน ดังนี้
 -  ด้านวทิย ์  60,000 บาท/คน ประเภท จ านวนอาจารย์ เงนิสนับสนุนวจิยั เฉลีย่เงนิวจิยัตอ่อาจารยป์ระจ า
 -  ด้านสังคม 25,000 บาท/คน (บาท) (บาท/คน) การบรรลเุปา้หมาย

 -  ด้านวทิย์ 2,492,650.00 146,626.47  (50,000 บาท/คน)
 -  ด้านสังคม 1,402,350.00 36,903.95  (23,833 บาท/คน)

รวม 3,895,000.00 70,818.18

34. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก คณะบริหารธรุกจิ  ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก เปน็จ านวนเงินทัง้ส้ิน จ านวน  33,818.18 บาท 

ต่ออาจารยป์ระจ า  อยา่งนอ้ย 25,000 บาท/คน ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 55 คน ดังนี้
จ านวนอาจารย์ เงนิสนับสนุนวจิยั เฉลีย่เงนิวจิยัตอ่อาจารยป์ระจ า

(บาท) (บาท/คน) (16,667 บาท/คน)
1,860,000.00 33,818.18

หนว่ยวจิยัเดิมทกุหนว่ย  ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดของหนว่ยวจิยั  ดังนี้

38

(คน)
17

55

(คน)
55

แผน ผล แผน ผล
สงขลา (วิทยาเขตภาคใต)้ 126,061,800.00                     97,067,586.00    28,313,674.00   65.11 22.46 O

1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 7,700,000.00                         5,929,000.00       2,394,000.00     65.11 31.09 O

2. คณะบริหารธรุกจิ 2,627,500.00                         2,023,175.00       2,612,400.00     65.11 99.43 

3. คณะศิลปศาสตร์ 3,750,000.00                         2,887,500.00       3,734,977.00     65.11 99.60 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17,338,300.00                        13,350,491.00     135,847.00       65.11 0.78 O

5. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 87,976,000.00                        67,741,520.00     17,759,550.00   65.11 20.19 O

6. วทิยาลัยรัตภูมิ 6,670,000.00                         5,135,900.00       1,676,900.00     65.11 25.14 O

ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 3
ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย งบลงทนุ

ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไมบ่รรลุ



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

35. อาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ คณะบริหารธรุกจิมอีาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ O

ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 20 จ านวน 5 คน  จากอาจารยป์ระจ า จ านวน 55 คน คิดเปน็ร้อยละ 9.09  รายละเอยีดดังนี้

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด
(คน) ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม รอ้ยละ (อย่างน้อยรอ้ยละ 16.67)

55 5 - 5 9.09

36. หนว่ยงานระดับคณะมบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพ์ มหาวทิยาลัยฯ มบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพใ์นเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ  จ านวน 185 บทความ O

ในเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ เปน็ผลงานจากคณะบริหารธรุกจิ  จ านวน 5 บทความ    (อยา่งนอ้ย 7 บทความ)
อยา่งนอ้ย 120 บทความ

37. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  จ านวน 41 บทความ O

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  อยา่งนอ้ย 45 บทความ เปน็ผลงานจากคณะบริหารธรุกจิ  จ านวน 1 บทความ  (อยา่งนอ้ย 3 บทความ)

38. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus จ านวน 10 บทความ , O

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus / SJR / ISI อยา่งนอ้ย 20 บทความ ฐานขอ้มลู SJR จ านวน 3 บทความ และฐานขอ้มลู  ISI  จ านวน 7 บทความ รวม 20 บทความ
แต่ไมม่ีผลงานจากคณะบริหารธรุกจิ  (อยา่งนอ้ย 1 บทความ)

39. ทกุคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวชิาการ ผลงานวจิยั หนว่ยงานระดับคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวจิยัส่ิงประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ  

ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 29 ผลงาน  เปน็ผลงานของ 12 คณะ/วทิยาลัย จากทัง้หมด 15 คณะ/วทิยาลัย คิดเปน็ร้อยละ 80.00 ของจ านวน
หนว่ยงานทัง้หมด เปน็ผลงานจากคณะบริหารธรุกจิ  จ านวน 1 ผลงาน

40. จ านวนผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการ มหาวทิยาลัยฯ มผีลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการทรัพยสิ์นทางปญัญา จ านวน 20 ผลงาน O

ทรัพยสิ์นทางปญัญา อยา่งนอ้ย 10 ผลงาน แต่ไมม่ีผลงานจากคณะบริหารธรุกจิ  (อยา่งนอ้ย 1 ผลงาน)

14. แผนการบรกิารทางวิชาการ แก่สังคม
41. ผู้รับบริการวชิาการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์อยา่งนอ้ยร้อยละ  85 

จ านวนอาจารยป์ระจ าเสนอผลงานวชิาการ 
หรอืตพิีมพ์เผยแพร ่ในวารสาร (คน)

คณะบริหารธรุกจิ มโีครงการบริการวชิาการ จ านวน 1 โครงการ มผู้ีรับบริการ จ านวน 144 คน และผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์จ านวน 131 คน คิดเปน็ร้อยละ  90.97



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)

1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
1. ส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ คณะศิลปศาสตร์  มผีลงานส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ  ของนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 

ผลงานนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชนห์รือตีพมิพเ์ผยแพร่ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ จ านวน 17 ผลงาน
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 2 ผลงาน

2. ทกุหนว่ยงานส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ คณะศิลปศาสตร์  ส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั 

นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั จ านวน 222 คน  เปน็กจิกรรมวชิาการระดับชาติ จ านวน 3 กจิกรรม  และกจิกรรมวชิาการระหวา่งสถาบนั จ านวน 1 กจิกรรม

3. นกัศึกษาได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี นกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี  หรือน าเสนอผลงานระหวา่งสถาบนั  

หรือน าเสนอผลงานระหวา่งสถาบนั ระดับชาติหรือนานาชาติ  ระดับชาติหรือนานาชาติ   จ านวน  7 รางวลั 
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั

4. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ นกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้  เฉล่ียร้อยละ 94.38 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
5. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน นกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน   เฉล่ียร้อยละ 95.99 

 อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
6. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะ/วทิยาลัย สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี นกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี เฉล่ียร้อยละ 99.83 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสรมิพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์

7. นกัศึกษาได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  นกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั
8. ผู้ใชบ้ณัฑิตมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิต ผู้ใชบ้ณัฑิตประเมนิความพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิตคณะศิลปศาสตร์  เฉล่ียร้อยละ 92.40 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
9. ภาวะการมงีานท าของบณัฑิตหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ี บณัฑิตคณะศิลปศาสตร์  มงีานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ีเฉล่ียร้อยละ 82.03 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

สรปุผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะศิลปศาสตร์

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)
การบรรลุเป้าหมาย

(รอบ 10 เดอืน : 1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

จ านวน 2 รางวลั



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

3. แผนบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
10. อาจารยป์ระจ าทกุคนได้รับการพฒันา อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง อาจารยป์ระจ าคณะศิลปศาสตร์  ได้รับการพฒันาจ านวน  85 คน จากจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดจ านวน  90 คน  

คิดเปน็ร้อยละ 94.44
11. บคุลากรสายสนบัสนนุทกุคนได้รับการพฒันาตามสายงาน 

อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง จ านวน 31 คน  คิดเปน็ร้อยละ  96.77
12. จ านวนบคุลากรมตี าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรทีด่ ารงต าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ จ านวน 12 คน 

อยา่งนอ้ย 15 คน เปน็บคุลากรจากคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 3 คน ดังนี้
ประเภทบคุลากร ต าแหน่งทางวชิาการทีไ่ดร้บั

1) นางสาวรววิรรณ  พวงสอน พนกังานมหาวทิยาลัย ผศ.
2) นายนพดล  โพชก าเหนดิ พนกังานมหาวทิยาลัย ผศ.
3) นายอดิศักด์ิ  จติภษูา พนกังานมหาวทิยาลัย ผศ.

13. อาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มอีาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ จ านวน 9 คน O

อยา่งนอ้ย 15 คน แต่ไมม่ีอาจารยป์ระจ าของคณะศิลปศาสตร์
14. ความพงึพอใจของผู้รับบริการของทกุหนว่ยงาน   

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้รับบริการ ของคณะศิลปศาสตร์   คิดเปน็ร้อยละ 86.73 

15. ความพงึพอใจของบคุลากรในการบริหารจดัการองค์กร
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

บคุลากรมคีวามพงึพอใจในการบริหารจดัการองค์กร ร้อยละ 86.48 

16. บคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 35 คน จ าแนกเปน็ระดับชาติจ านวน 29 คน 

อยา่งนอ้ย 15 คน และระดับนานาชาติ จ านวน 6 คน  เปน็บคุลากรจากคณะศิลปศาสตร์ได้รับรางวลัระดับชาติ จ านวน 2 คน
และระดับนานาชาติ จ านวน 1 คน  รวมทัง้ส้ินจ านวน 3 คน  รายละเอยีดดังนี้

ผู้ทีไ่ดร้บัรางรลั ชือ่รางวลั

ผศ.นภดล โพชด าเหนดิ   - รางวลัระดับดีมาก
    ผลงาน "การขบัเคล่ือนเศรษฐกจิชมุชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงของบา้นโคกเมอืง
    ต.บางเหรียงอ.ควนเนยีง จ.สงขลา"
    จากการประชมุวชิาการระดับชาติวลัยลักษณ์วจิยั คร้ังที ่10
    ณ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์  จงัหวดันครศรีธรรมราช

นายยโูสบ ด าเต๊ะ   - รางวลัระดับดี
    ผลงาน "ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกและการฝึกสมอลไซด์เกมทีม่ต่ีอความคล่องตัว
    ในนกักฬีาฟตุบอลมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั "
    จากโครงการประชมุวชิาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ คร้ังที ่3
    ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั   จงัหวดัสงขลา

บคุลากรสายสนบัสนนุคณะศิลปศาสตร์ ได้รับการพฒันาจ านวน 30 คน จากบคุลากรสายสนบัสนนุทัง้หมด

รายชือ่

  ผู้ทีไ่ดร้บัรางรลัระดบัชาต ิจ านวน 2 คน



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

ผศ.กนัทริน รักษส์าคร   - รางวลั Best Paper
    ผลงาน "Develpoing an English Cruuiculum for Local Volunteer Giude of
    Ramdang Community Thailand"
    จากงานประชมุวชิาการระดับนานาชาติ The 5Th Symposium of 
    Inernational Languages&Knowledge 2018 (SILK 2018)
    ณ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์  จงัหวดันครศรีธรรมราช

4. แผนเตรยีมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ ศูนยภ์าษาประจ าพืน้ทีส่งขลา ด าเนนิการจดัสอบสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST) มนีกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยสอบผ่าน O

(RMUTSV TEST) อยา่งนอ้ยร้อยละ 60 สมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST)  ร้อยละ 45.56  ดังนี้

18. ผลการสอบวดัสมรรถนะภาษาองักฤษของบคุลากรสายวชิาการ ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ผ่านเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลัยก าหนด อยา่งนอ้ยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนกัศึกษาทีเ่ขา้สอบ TOEIC ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ได้คะแนนมากกวา่ 300

  ผู้ทีไ่ดร้บัรางรลัระดบันานาชาต ิจ านวน 1 คน

ทัง้หมด เข้าสอบ
ต่ ากวา่

รอ้ยละ 40
รอ้ยละ 
40-49

รอ้ยละ 
50-59

รอ้ยละ 
60-69

รอ้ยละ 
70-79

รอ้ยละ 
80-89

รอ้ยละ 
90 ขึ้นไป

ผ่าน 
()

ไม่ผ่าน 
(O)

มทร.ศรวีชิัย 3,016 2,805 1,940 548 206 64 35 10 2 794 2,011 28.31

1. พืน้ทีส่งขลา 1,431 1,352 736 379 152 46 29 8 2 616 736 45.56
2. พืน้ทีส่งขลา (รัตภมูิ) 39 37 34 3 - - - - - 3 34 8.11
3. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) 119 118 67 16 16 12 5 2 - 38 80 32.20
4. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 1,018 899 779 88 27 4 1 - - 62 837 6.90
5. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ขนอม) 90 87 66 17 3 1 - - - 21 66 24.14
6. พืน้ทีต่รัง 319 312 258 45 8 1 - - - 54 258 17.31

รอ้ยละของนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย

ทีส่อบผ่านสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

(RMUTSV TEST)

ล าดับ พ้ืนที่

จ านวนนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย (คน)

จ านวนผู้เข้าสอบได้ระดับคะแนน  (คน) 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ที่สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(RMUTSV TEST) (คน)



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

5. แผนบรหิารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบนั

ไมต่่ ากวา่ 4.25
คณะศิลปศาสตร์  มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเทา่กบั 3.66 อยูใ่นระดับดี O

21. ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

   - ผลการประเมนิระดับดี จ านวน 5 หลักสูตร

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ ระดบัคุณภาพ
การประเมนิ ประเมนิเฉลีย่

1. หลกัสตูรคหกรรมศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาธรุกจิคหกรรมศาสตร์  3.34 ระดับดี
สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ  3.27 ระดับดี

2. หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต ระดับดี
สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว  3.50 ระดับดี
สาขาวชิาการโรงแรม  3.27 ระดับดี
สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารสากล  3.25 ระดับดี

6. แผนควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง
22. ความเส่ียงทีส่ามารถด าเนนิการควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลง มหาวทิยาลัยฯ มปีระเด็นความเส่ียง ทัง้หมด 9 ประเด็นความเส่ียง และสามารถควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลงได้ O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 จ านวน 6 ประเด็นความเส่ียง คิดเปน็ร้อยละ 66.67 (อา้งองิขอ้มลูรายงานการด าเนนิงานตามแผนบริหารจดัการความเส่ียง
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัรอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561)

7. แผนจัดหารายได้
23. ทกุคณะ/วทิยาลัย มรีายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ คณะศิลปศาสตร์  มรีายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ ดังนี้ 

คณะศิลปศาสตร์มหีลักสูตรทีป่ระเมนิทัง้หมด 5 หลักสูตร ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายละเอยีดดังนี้

หลกัสตูร/สาขาวชิา

หน่วยงาน
รายจา่ยโครงการ

(บาท)
1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4,990,000   4,491,000
2) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 140,000     126,000
3) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 145,800     116,640
4) คณะศิลปศาสตร์ 129,500     103,600
5) สนง.วข.นครศรีธรรมราช 25,000       2,500  20,000

รวมทัง้สิน้ 5,430,300  4,857,240

25,900                 

572,310                

รายรับโครงการ
      (บาท)

สมทบมหาวิทยาลยั/
วิทยาเขต/  คณะ/วิทยาลยั

499,000                
15,750                 
29,160                 



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทกุหนว่ยงานมกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว คณะศิลปศาสตร์   มกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว จ านวน 1 โครงการ 

(การก าจดัขยะ  การจราจร  ระบบบ าบดัน้ าเสีย  ภมูทิศัน ์
ประหยดัพลังงาน)

9. แผนการอนุรกัษ์พลังงาน
25. จ านวนหนว่ย การใชพ้ลังงานไฟฟา้ ลดลงจากปกีอ่น การใชพ้ลังงานไฟฟา้ของพืน้ทีส่งขลา ประจ าเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมถินุายน 2561 เพิม่ขึน้ 18,704.16 หนว่ย O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 คิดเปน็ร้อยละ 0.53

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวิทยบรกิาร
26. นกัศึกษาและบคุลากร มคีวามพงึพอใจต่อระบบ

เครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่การศึกษาและการบริการ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

27. ผู้ใชบ้ริการมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหาร 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

Oผู้ใชบ้ริการคณะศิลปศาสตร์ มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่การบริหาร 
เฉล่ียร้อยละ 74.29

นกัศึกษาและบคุลากรคณะศิลปศาสตร์ มคีวามพงึพอใจต่อระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพือ่การศึกษาและการบริการ เฉล่ียร้อยละ 72.36

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท)
จ านวนหน่วย

การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)
ค่าไฟฟ้า (บาท)

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเปน็รอ้ยละ

3,514,183.16      14,538,504.71    3,532,887.32      14,745,888.52    18,704.16       207,383.81    0.53        O

250,896.00         1,065,107.54      266,244.00         1,138,294.98      15,348.00        73,187.44      6.12        O

2,055,924.98      7,675,127.45      1,910,613.02      7,388,811.05      145,311.96-      286,316.40-     7.07-        

1,415,355.98      5,629,615.99      1,417,309.33      5,884,086.47      1,953.35         254,470.48     0.14        O

1,260,994.97      4,913,840.34      1,153,146.97      4,671,401.86      107,848.00-      242,438.48-     8.55-        

560,063.00         2,227,595.94      524,267.00         2,201,903.64      35,796.00-        25,692.30-      6.39-        

9,057,418.09      36,049,791.97    8,804,467.64      36,030,386.52    252,950.45-      19,405.45-      2.79-        O

ผลตา่งการใช้พลงังานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย หน่วยงานของมหาวิทยาลยัฯ

รวมทัง้สิน้

การบรรลุ
เปา้หมาย
  : บรรลุ
O  : ไม่บรรลุ

สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ

ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ใหญ่
ขนอม

พ้ืนทีก่ารจดั
การศึกษา

การใช้พลงังานไฟฟ้าประจ าเดอืนตลุาคม - เดอืนมิถุนายน



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทกุหนว่ยงาน มขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ ทกุหนว่ยเบกิจา่ยมขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ณ รอบ 10 เดือน เฉล่ียรวมร้อยละ 0.58 

คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ไมเ่กนิร้อยละ 2 จ าแนกตามหนว่ยเบกิจา่ย ดังนี้
หน่วยเบกิจา่ย ระบบ GFMIS ระบบญัช ี3 มติิ ผลตา่ง (%)

1) สงขลา (ส านกังานอธกิารบดี)     358,902,189.42      357,093,399.03 0.50

2) สงขลา (วทิยาเขตภาคใต้)     129,829,719.79      128,190,457.60 1.26

3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)       24,295,351.59        24,259,869.50 0.15

4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)       68,886,150.77        68,884,950.77 0.00

5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่)       51,222,462.85        51,217,267.65 0.01

6) วทิยาเขตตรัง       98,097,058.96        97,381,556.24 0.73

รวม   731,232,933.38     727,027,500.79 0.58

29. ทกุหนว่ยงาน เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม คณะศิลปศาสตร์ เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 เฉล่ียร้อยละ 75.42 O

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

 ( แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 33.00 )
 ( แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 55.00 )
 ( แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 77.00 )
 ( แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 98.36 )

30. ทกุหนว่ยงาน  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม คณะศิลปศาสตร์  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 เฉล่ียร้อยละ 99.60 

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

 ( แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 21.11 )
 ( แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 43.11 )
 ( แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 65.11 )
 ( แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 88.00 )

แผน ผล แผน ผล
สงขลา (วิทยาเขตภาคใต)้ 126,061,800.00                     97,067,586.00    28,313,674.00   65.11 22.46 O

1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 7,700,000.00                         5,929,000.00       2,394,000.00     65.11 31.09 O

2. คณะบริหารธรุกจิ 2,627,500.00                         2,023,175.00       2,612,400.00     65.11 99.43 

3. คณะศิลปศาสตร์ 3,750,000.00                         2,887,500.00       3,734,977.00     65.11 99.60 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17,338,300.00                        13,350,491.00     135,847.00       65.11 0.78 O

5. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 87,976,000.00                        67,741,520.00     17,759,550.00   65.11 20.19 O

6. วทิยาลัยรัตภูมิ 6,670,000.00                         5,135,900.00       1,676,900.00     65.11 25.14 O

ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 3
ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย งบลงทนุ

ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไมบ่รรลุ

การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : บรรลุ

แผน  ผล แผน ผล
วิทยาเขตภาคใต ้(สงขลา) 120,839,180.00                     93,046,168.60      89,410,551.51      77.00 73.99 O

1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 30,686,100.00                       23,628,297.00      24,714,998.01      77.00 80.54 

2. วทิยาลัยรัตภูมิ 14,267,180.00                       10,985,728.60      11,180,850.95      77.00 78.37 

3. คณะศิลปศาสตร์ 22,969,200.00                       17,686,284.00      17,323,595.94      77.00 75.42 O

4. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 13,598,600.00                       10,470,922.00      10,167,759.96      77.00 74.77 O

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13,283,000.00                       10,227,910.00      9,238,305.34        77.00 69.55 O

6. ส่วนกลางสงขลา 10,739,200.00                       8,269,184.00        7,008,069.27        77.00 65.26 O

7. คณะบริหารธรุกจิ 15,295,900.00                       11,777,843.00      9,776,972.04        77.00 63.92 O

 งบประจ า
ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย
ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 3



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

12. แผนท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม บรรลุตามวตัถปุระสงค์ คณะศิลปศาสตร์ ด าเนนิโครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมบรรลุตามวตัถปุระสงค์  คิดเปน็ร้อยละ 100 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หนว่ยวจิยัเดิมทกุหนว่ย  ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดของหนว่ยวจิยั O

33. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารยป์ระจ า คณะศิลปศาสตร์  ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ เปน็จ านวนเงินทัง้ส้ิน จ านวน  2,565,800.00 บาท O

เปน็ไปตามเกณฑ์อดุมศึกษา ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 90 คน ดังนี้
 -  ด้านวทิย ์  60,000 บาท/คน ประเภท จ านวนอาจารย์ เงนิสนับสนุนวจิยั เฉลีย่เงนิวจิยัตอ่อาจายป์ระจ า
 -  ด้านสังคม 25,000 บาท/คน (บาท) (บาท/คน) การบรรลเุปา้หมาย

 -  ด้านวทิย์ 1,198,300.00         29,226.83      O (50,000 บาท/คน)
 -  ด้านสังคม 1,367,500.00         27,908.16       (23,833 บาท/คน)

รวม         2,565,800.00 57,134.99     
34. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก คณะศิลปศาสตร์  ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก เปน็จ านวนเงินทัง้ส้ิน จ านวน  1,550,000.00 บาท 

ต่ออาจารยป์ระจ า  อยา่งนอ้ย 25,000 บาท/คน ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 90 คน ดังนี้
จ านวนอาจารย์ เงนิสนับสนุนวจิยั เฉลีย่เงนิวจิยัตอ่อาจารยป์ระจ า

(บาท) (บาท/คน) (16,667 บาท/คน)
1,550,000.00 17,222.22

35. อาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ คณะศิลปศาสตร์มอีาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ 

ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 20 จ านวน  17  คน  จากอาจารยป์ระจ า จ านวน 90 คน คิดเปน็ร้อยละ 18.89  รายละเอยีดดังนี้

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด
(คน) ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม รอ้ยละ (อย่างน้อยรอ้ยละ 16.67)

90 14 3 17 18.89

36. หนว่ยงานระดับคณะมบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพ์ มหาวทิยาลัยฯ มบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพใ์นเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ  จ านวน 185 บทความ 

ในเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ เปน็ผลงานจากคณะศิลปศาสตร์  จ านวน 16 บทความ    (อยา่งนอ้ย 7 บทความ)
อยา่งนอ้ย 120 บทความ

จ านวนอาจารยป์ระจ าเสนอผลงานวชิาการ 

คณะศิลปศาสตร์ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน

หรอืตพิีมพ์เผยแพร ่ในวารสาร (คน)

90
49
41

(คน)

(คน)
90



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

37. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  จ านวน 41 บทความ O

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  อยา่งนอ้ย 45 บทความ เปน็ผลงานจากคณะศิลปศาสตร์  จ านวน 1 บทความ  (อยา่งนอ้ย 3 บทความ)
38. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus จ านวน 10 บทความ , O

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus / SJR / ISI อยา่งนอ้ย 20 บทความ ฐานขอ้มลู SJR จ านวน 3 บทความ และฐานขอ้มลู  ISI  จ านวน 7 บทความ รวม 20 บทความ
แต่ไมม่ีผลงานจากคณะศิลปศาสตร์   (อยา่งนอ้ย 1 บทความ)

39. ทกุคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวชิาการ ผลงานวจิยั หนว่ยงานระดับคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวจิยัส่ิงประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ  

ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 29 ผลงาน  เปน็ผลงานของ 12 คณะ/วทิยาลัย จากทัง้หมด 15 คณะ/วทิยาลัย คิดเปน็ร้อยละ 80.00 ของจ านวน
หนว่ยงานทัง้หมด เปน็ผลงานจากคณะศิลปศาสตร์  จ านวน 3 ผลงาน

40. จ านวนผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการ มหาวทิยาลัยฯ มผีลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการทรัพยสิ์นทางปญัญา จ านวน 20 ผลงาน 

ทรัพยสิ์นทางปญัญา อยา่งนอ้ย 10 ผลงาน เปน็ผลงานจากจากคณะศิลปศาสตร์ จ านวน  1 ผลงาน (อยา่งนอ้ย 1 ผลงาน)
เลขทีอ่นุสทิธบิตัร

1) เตาประหยดัพลังงานระดับครัวเรือน  - นายสมบรูณ์  ประสงค์จนัทร์ 1803001269
   ทีพ่ฒันาชอ่งปอ้นเชือ้เพลิง

14. แผนการบรกิารทางวิชาการ แก่สังคม
41. ผู้รับบริการวชิาการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์อยา่งนอ้ยร้อยละ  85 คณะศิลปศาสตร์ มโีครงการบริการวชิาการ จ านวน 1 โครงการ มผู้ีรับบริการ จ านวน 204 คน และผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน ์จ านวน 178 คน คิดเปน็ร้อยละ  87.25

ผลงาน เจา้ของผลงาน



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)

1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
1. ส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  ไมม่ีผลงานส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ O

ผลงานนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชนห์รือตีพมิพเ์ผยแพร่ ของนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชนห์รือตีพมิพเ์ผยแพร่  
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 2 ผลงาน

2. ทกุหนว่ยงานส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  ส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั จ านวน  20 คน 

นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั เปน็กจิกรรมวชิาการระดับชาติ จ านวน 3 กจิกรรม

3. นกัศึกษาได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี นกัศึกษาคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี  หรือน าเสนอผลงาน 

หรือน าเสนอผลงานระหวา่งสถาบนั ระดับชาติหรือนานาชาติ  ระหวา่งสถาบนั  ระดับชาติหรือนานาชาติ   จ านวน 9 รางวลั 
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั

4. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ นกัศึกษาคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้  เฉล่ียร้อยละ 95.59 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
5. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน นกัศึกษาคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  มคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน   เฉล่ียร้อยละ 95.81 

 อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
6. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะ/วทิยาลัย สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี นกัศึกษาคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี เฉล่ียร้อยละ 87.86 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสรมิพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์

7. นกัศึกษาได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  นกัศึกษาคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  ได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  จ านวน  2 รางวลั 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั
8. ผู้ใชบ้ณัฑิตมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิต ผู้ใชบ้ณัฑิตประเมนิความพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิตคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  เฉล่ียร้อยละ 69.00 O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
9. ภาวะการมงีานท าของบณัฑิตหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ี บณัฑิตคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  มงีานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ีเฉล่ียร้อยละ 96.80 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

สรปุผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)
การบรรลุเป้าหมาย

(รอบ 10 เดอืน : 1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

3. แผนบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
10. อาจารยป์ระจ าทกุคนได้รับการพฒันา อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง อาจารยป์ระจ าคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  ได้รับการพฒันาจ านวน  34 คน จากจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดจ านวน  40 คน  

คิดเปน็ร้อยละ 85.00
11. บคุลากรสายสนบัสนนุทกุคนได้รับการพฒันาตามสายงาน O

อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง จ านวน 17 คน  คิดเปน็ร้อยละ  64.71
12. จ านวนบคุลากรมตี าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรทีด่ ารงต าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ จ านวน 12 คน O

อยา่งนอ้ย 15 คน แต่ไมม่ีบคุลากรของคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

13. อาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มอีาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ จ านวน 9 คน O

อยา่งนอ้ย 15 คน แต่ไมม่ีอาจารยป์ระจ าของคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

14. ความพงึพอใจของผู้รับบริการของทกุหนว่ยงาน   
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้รับบริการ ของคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์   คิดเปน็ร้อยละ 81.20 

15. ความพงึพอใจของบคุลากรในการบริหารจดัการองค์กร
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

บคุลากรมคีวามพงึพอใจในการบริหารจดัการองค์กร ร้อยละ 86.48 

16. บคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 35 คน จ าแนกเปน็ระดับชาติจ านวน 29 คน 

อยา่งนอ้ย 15 คน และระดับนานาชาติ จ านวน 6 คน  เปน็บคุลากรจากคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ได้รับรางวลัระดับชาติ จ านวน 4 คน
รายละเอยีดดังนี้

ผู้ทีไ่ดร้บัรางรลั ชือ่รางวลั
ผศ.กติติ  พมิเสน   - รางวลัเชดิชเูกยีรติผู้ท าคุณประโยชนด้์านโยชนด้์านศิลปะและวฒันธรรมประจ าป ี2560

    จากงานวฒันธรรมสัมพนัธ ์2561
    ณ มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา  จงัหวดัสงขลา

นางสาวสิริมา  ส้ตยาธาร   - รางวลัชนะเลิศ ภาคโปสเตอร์ สาขาสถาปตัยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์
    ผลงาน "ผ้าทอเกาะยอจากการพฒันาเส้นด้ายยอ้มสีธรรมชาติในทอ้งถิน่ "
    จากการประชมุวชิาการระดับชาติคร้ังที ่10  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั

นายนวตัทกร  อมุาศิลป์   - รางวลัชนะเลิศภาคบรรยาย
    ผลงาน "นวตักรรมส่ิงทอจากเส้นใยดาหลาสู่การออกแบบผลิตภณัฑ์แฟชัน่ไลฟส์ไตล์"
    จากการประชมุวชิาการระดับชาติคร้ังที ่10  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั

น.ส.งามเพชร อมัพรวฒันพงศ์   - รางวลัเหรียญเงิน
    ผลงาน "ส่ิงประดิษฐ์นวตักรรมเพือ่การเกษตร"
    จากการประชมุวชิาการระดับชาติคร้ังที ่10  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั

บคุลากรสายสนบัสนนุคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ได้รับการพฒันาจ านวน 11 คน จากบคุลากรสายสนบัสนนุทัง้หมด



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

4. แผนเตรยีมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ ศูนยภ์าษาประจ าพืน้ทีส่งขลา ด าเนนิการจดัสอบสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST) มนีกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยสอบผ่าน O

(RMUTSV TEST) อยา่งนอ้ยร้อยละ 60 สมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST)  ร้อยละ 45.56  ดังนี้

18. ผลการสอบวดัสมรรถนะภาษาองักฤษของบคุลากรสายวชิาการ ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ผ่านเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลัยก าหนด อยา่งนอ้ยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนกัศึกษาทีเ่ขา้สอบ TOEIC ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ได้คะแนนมากกวา่ 300

5. แผนบรหิารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบนั

ไมต่่ ากวา่ 4.25
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเทา่กบั 3.63 อยูใ่นระดับดี O

21. ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

   - ผลการประเมนิระดับดี จ านวน 4 หลักสูตร

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ ระดบัคุณภาพ
การประเมนิ ประเมนิเฉลีย่

1. หลกัสตูรสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาสถาปตัยกรรม  3.68 ระดับดี

2. หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑิต
สาขาวชิาการผังเมอืง  3.33 ระดับดี

3. หลกัสตูรศิลปบณัฑิต
สาขาวชิาทศันศิลป์  3.23 ระดับดี
สาขาวชิาการออกแบบแฟชัน่และส่ิงทอ  3.08 ระดับดี

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหีลักสูตรทีป่ระเมนิทัง้หมด 4 หลักสูตร ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายละเอยีดดังนี้

หลกัสตูร/สาขาวชิา

ทัง้หมด เข้าสอบ
ต่ ากวา่

รอ้ยละ 40
รอ้ยละ 
40-49

รอ้ยละ 
50-59

รอ้ยละ 
60-69

รอ้ยละ 
70-79

รอ้ยละ 
80-89

รอ้ยละ 
90 ขึ้นไป

ผ่าน 
()

ไม่ผ่าน 
(O)

มทร.ศรวีชิัย 3,016 2,805 1,940 548 206 64 35 10 2 794 2,011 28.31

1. พืน้ทีส่งขลา 1,431 1,352 736 379 152 46 29 8 2 616 736 45.56
2. พืน้ทีส่งขลา (รัตภมูิ) 39 37 34 3 - - - - - 3 34 8.11
3. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) 119 118 67 16 16 12 5 2 - 38 80 32.20
4. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 1,018 899 779 88 27 4 1 - - 62 837 6.90
5. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ขนอม) 90 87 66 17 3 1 - - - 21 66 24.14
6. พืน้ทีต่รัง 319 312 258 45 8 1 - - - 54 258 17.31

รอ้ยละของนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย

ทีส่อบผ่านสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

(RMUTSV TEST)

ล าดับ พ้ืนที่

จ านวนนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย (คน)

จ านวนผู้เข้าสอบได้ระดับคะแนน  (คน) 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ที่สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(RMUTSV TEST) (คน)



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

6. แผนควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง
22. ความเส่ียงทีส่ามารถด าเนนิการควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลง มหาวทิยาลัยฯ มปีระเด็นความเส่ียง ทัง้หมด 9 ประเด็นความเส่ียง และสามารถควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลงได้ O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 จ านวน 6 ประเด็นความเส่ียง คิดเปน็ร้อยละ 66.67 (อา้งองิขอ้มลูรายงานการด าเนนิงานตามแผนบริหารจดัการความเส่ียง
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัรอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561)

7. แผนจัดหารายได้
23. ทกุคณะ/วทิยาลัย มรีายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  มรีายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ ดังนี้ 

8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทกุหนว่ยงานมกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์   มกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว จ านวน 1 โครงการ 

(การก าจดัขยะ  การจราจร  ระบบบ าบดัน้ าเสีย  ภมูทิศัน ์
ประหยดัพลังงาน)

9. แผนการอนุรกัษ์พลังงาน
25. จ านวนหนว่ย การใชพ้ลังงานไฟฟา้ ลดลงจากปกีอ่น การใชพ้ลังงานไฟฟา้ของพืน้ทีส่งขลา ประจ าเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมถินุายน 2561 เพิม่ขึน้ 18,704.16 หนว่ย O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 คิดเปน็ร้อยละ 0.53

หน่วยงาน
รายจา่ยโครงการ

(บาท)
1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4,990,000   4,491,000
2) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 140,000     126,000
3) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 145,800     116,640
4) คณะศิลปศาสตร์ 129,500     103,600
5) สนง.วข.นครศรีธรรมราช 25,000       2,500  20,000

รวมทัง้สิน้ 5,430,300  4,857,240

25,900                 

572,310                

รายรับโครงการ
      (บาท)

สมทบมหาวิทยาลยั/
วิทยาเขต/  คณะ/วิทยาลยั

499,000                
15,750                 
29,160                 

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท)
จ านวนหน่วย

การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)
ค่าไฟฟ้า (บาท)

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเปน็รอ้ยละ

3,514,183.16      14,538,504.71    3,532,887.32      14,745,888.52    18,704.16       207,383.81    0.53        O

250,896.00         1,065,107.54      266,244.00         1,138,294.98      15,348.00        73,187.44      6.12        O

2,055,924.98      7,675,127.45      1,910,613.02      7,388,811.05      145,311.96-      286,316.40-     7.07-        

1,415,355.98      5,629,615.99      1,417,309.33      5,884,086.47      1,953.35         254,470.48     0.14        O

1,260,994.97      4,913,840.34      1,153,146.97      4,671,401.86      107,848.00-      242,438.48-     8.55-        

560,063.00         2,227,595.94      524,267.00         2,201,903.64      35,796.00-        25,692.30-      6.39-        

9,057,418.09      36,049,791.97    8,804,467.64      36,030,386.52    252,950.45-      19,405.45-      2.79-        O

ผลตา่งการใช้พลงังานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย หน่วยงานของมหาวิทยาลยัฯ

รวมทัง้สิน้

การบรรลุ
เปา้หมาย
  : บรรลุ
O  : ไม่บรรลุ

สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ

ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ใหญ่
ขนอม

พ้ืนทีก่ารจดั
การศึกษา

การใช้พลงังานไฟฟ้าประจ าเดอืนตลุาคม - เดอืนมิถุนายน



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวิทยบรกิาร
26. นกัศึกษาและบคุลากร มคีวามพงึพอใจต่อระบบ

เครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่การศึกษาและการบริการ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

27. ผู้ใชบ้ริการมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหาร 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

ผู้ใชบ้ริการคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่การบริหาร  เฉล่ียร้อยละ 64.00 O

11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทกุหนว่ยงาน มขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ ทกุหนว่ยเบกิจา่ยมขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ณ รอบ 10 เดือน เฉล่ียรวมร้อยละ 0.58 

คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ไมเ่กนิร้อยละ 2 จ าแนกตามหนว่ยเบกิจา่ย ดังนี้
หน่วยเบกิจา่ย ระบบ GFMIS ระบบญัช ี3 มติิ ผลตา่ง (%)

1) สงขลา (ส านกังานอธกิารบดี)     358,902,189.42      357,093,399.03 0.50

2) สงขลา (วทิยาเขตภาคใต้)     129,829,719.79      128,190,457.60 1.26

3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)       24,295,351.59        24,259,869.50 0.15

4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)       68,886,150.77        68,884,950.77 0.00

5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่)       51,222,462.85        51,217,267.65 0.01

6) วทิยาเขตตรัง       98,097,058.96        97,381,556.24 0.73

รวม   731,232,933.38     727,027,500.79 0.58

29. ทกุหนว่ยงาน เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 เฉล่ียร้อยละ 69.55 O

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

 ( แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 33.00 )
 ( แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 55.00 )
 ( แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 77.00 )
 ( แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 98.36 )

นกัศึกษาและบคุลากรคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มคีวามพงึพอใจต่อระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพือ่การศึกษาและการบริการ เฉล่ียร้อยละ 63.48

การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : บรรลุ

แผน  ผล แผน ผล
วิทยาเขตภาคใต ้(สงขลา) 120,839,180.00                     93,046,168.60      89,410,551.51      77.00 73.99 O

1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 30,686,100.00                       23,628,297.00      24,714,998.01      77.00 80.54 

2. วทิยาลัยรัตภูมิ 14,267,180.00                       10,985,728.60      11,180,850.95      77.00 78.37 

3. คณะศิลปศาสตร์ 22,969,200.00                       17,686,284.00      17,323,595.94      77.00 75.42 O

4. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 13,598,600.00                       10,470,922.00      10,167,759.96      77.00 74.77 O

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13,283,000.00                       10,227,910.00      9,238,305.34        77.00 69.55 O

6. ส่วนกลางสงขลา 10,739,200.00                       8,269,184.00        7,008,069.27        77.00 65.26 O

7. คณะบริหารธรุกจิ 15,295,900.00                       11,777,843.00      9,776,972.04        77.00 63.92 O

 งบประจ า
ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย
ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 3



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

30. ทกุหนว่ยงาน  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 เฉล่ียร้อยละ 0.78 O

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

 ( แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 21.11 )
 ( แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 43.11 )
 ( แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 65.11 )
 ( แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 88.00 )

12. แผนท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม บรรลุตามวตัถปุระสงค์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ด าเนนิโครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมบรรลุตามวตัถปุระสงค์  คิดเปน็ร้อยละ 100 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หนว่ยวจิยัเดิมทกุหนว่ย  ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดของหนว่ยวจิยั 

ชือ่หน่วยวจิยั หวัหน้าหน่วยวจิยั
    การจดัการส่ิงแวดล้อมเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื ดร.จเร  สุวรรณชาต คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

33. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารยป์ระจ า คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์   ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ เปน็จ านวนเงินทัง้ส้ิน จ านวน  335,000.00 บาท O

เปน็ไปตามเกณฑ์อดุมศึกษา ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 40 คน ดังนี้
 -  ด้านวทิย ์  60,000 บาท/คน ประเภท จ านวนอาจารย์ เงนิสนับสนุนวจิยั เฉลีย่เงนิวจิยัตอ่อาจายป์ระจ า
 -  ด้านสังคม 25,000 บาท/คน (บาท) (บาท/คน) การบรรลเุปา้หมาย

 -  ด้านวทิย์ 215,000.00            7,166.67       O (50,000 บาท/คน)
 -  ด้านสังคม 120,000.00            12,000.00      O (23,833 บาท/คน)

รวม           335,000.00 19,166.67     

34. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  ไมไ่ด้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก O

ต่ออาจารยป์ระจ า  อยา่งนอ้ย 25,000 บาท/คน

40
10
30

หนว่ยวจิยัเดิมทกุหนว่ย  ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดของหนว่ยวจิยั  ดังนี้

(คน)

แผน ผล แผน ผล
สงขลา (วิทยาเขตภาคใต)้ 126,061,800.00                     97,067,586.00    28,313,674.00   65.11 22.46 O

1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 7,700,000.00                         5,929,000.00       2,394,000.00     65.11 31.09 O

2. คณะบริหารธรุกจิ 2,627,500.00                         2,023,175.00       2,612,400.00     65.11 99.43 

3. คณะศิลปศาสตร์ 3,750,000.00                         2,887,500.00       3,734,977.00     65.11 99.60 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17,338,300.00                        13,350,491.00     135,847.00       65.11 0.78 O

5. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 87,976,000.00                        67,741,520.00     17,759,550.00   65.11 20.19 O

6. วทิยาลัยรัตภูมิ 6,670,000.00                         5,135,900.00       1,676,900.00     65.11 25.14 O

ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 3
ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย งบลงทนุ

ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไมบ่รรลุ



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

35. อาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มอีาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ O

ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 20 จ านวน  3  คน  จากอาจารยป์ระจ า จ านวน 40 คน คิดเปน็ร้อยละ 7.50  รายละเอยีดดังนี้

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด
(คน) ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม รอ้ยละ (อย่างน้อยรอ้ยละ 16.67)

40 - 3 3 7.50

36. หนว่ยงานระดับคณะมบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพ์ มหาวทิยาลัยฯ มบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพใ์นเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ  จ านวน 185 บทความ O

ในเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ เปน็ผลงานจากคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  จ านวน 5 บทความ   (อยา่งนอ้ย 7 บทความ)
อยา่งนอ้ย 120 บทความ

37. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  จ านวน 41 บทความ O

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  อยา่งนอ้ย 45 บทความ เปน็ผลงานจากคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ จ านวน 3 บทความ  (อยา่งนอ้ย 3 บทความ)
38. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus จ านวน 10 บทความ , 

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus / SJR / ISI อยา่งนอ้ย 20 บทความ ฐานขอ้มลู SJR จ านวน 3 บทความ และฐานขอ้มลู  ISI  จ านวน 7 บทความ รวม 20 บทความ
เปน็ผลงานจากคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  จ านวน 1 บทความ ซ่ึงอยูบ่นฐานขอ้มลู ISI  (อยา่งนอ้ย 1 บทความ)

39. ทกุคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวชิาการ ผลงานวจิยั หนว่ยงานระดับคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวจิยัส่ิงประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ  

ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 29 ผลงาน  เปน็ผลงานของ 12 คณะ/วทิยาลัย จากทัง้หมด 15 คณะ/วทิยาลัย คิดเปน็ร้อยละ 80.00 ของจ านวน
หนว่ยงานทัง้หมด เปน็ผลงานจากคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ จ านวน 3 ผลงาน

40. จ านวนผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการ มหาวทิยาลัยฯ มผีลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการทรัพยสิ์นทางปญัญา จ านวน 20 ผลงาน 

ทรัพยสิ์นทางปญัญา อยา่งนอ้ย 10 ผลงาน ซ่ึงเปน็ผลงานจากคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์  จ านวน 12 ผลงาน  (อยา่งนอ้ย 1 ผลงาน) รายละเอยีดดังนี้
เลขทีอ่นุสทิธบิตัร

4) ลวดลายผ้าบาติกเรือกอและ 1802003281
5) ลวดลายผ้าบาติกมสัยดิตะโละมาเนาะ 1802003282
6) ลวดลายผ้าบาติกเมอืงโบราณยะรัง 1802003283
7) ลวดลายผ้าบาติกใบไมสี้ทอง 1802003284
8) ลวดลายผ้าบาติกหาดแฆแฆ  - น.ส. อารีนา อสีามะ 1802003286
9) ลวดลายผ้าบาติกกรงนกเขา 1802003287
10) ลวดลายผ้าบาติกเขือ่นบางลาง 1802003288
11) ลวดลายผ้าบาติกดอกศรียะลา 1802003289
12) ลวดลายผ้าผลิตภณัฑ์ 1802003290

เจา้ของผลงานผลงาน

จ านวนอาจารยป์ระจ าเสนอผลงานวชิาการ 
หรอืตพิีมพ์เผยแพร ่ในวารสาร (คน)



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

เลขทีอ่นุสทิธบิตัร
1) ซองบรรจุ 1702004233
2) กล่องบรรจุ  - น.ส.งามเพชร  อมัพรวฒันพงศ์ 1702004234
3) กล่องบรรจภุณัฑ์ 1802003285

14. แผนการบรกิารทางวิชาการ แก่สังคม
41. ผู้รับบริการวชิาการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์อยา่งนอ้ยร้อยละ  85 

ผลงาน เจา้ของผลงาน

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มโีครงการบริการวชิาการ จ านวน 2 โครงการ มผู้ีรับบริการ จ านวน 409 คน และผู้รับบริการน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์จ านวน 382 คน คิดเปน็ร้อยละ  93.40



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)

1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
1. ส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี มผีลงานส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ 

ผลงานนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชนห์รือตีพมิพเ์ผยแพร่ ของนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชนห์รือตีพมิพเ์ผยแพร่  จ านวน  15  ผลงาน
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 2 ผลงาน

2. ทกุหนว่ยงานส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยส่ีงนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั 

นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั จ านวน  190 คน  เปน็กจิกรรมวชิาการระดับชาติ จ านวน 5 กจิกรรม และกจิกรรมระหวา่งสถาบนั จ านวน 2 กจิกรรม
3. นกัศึกษาได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี นกัศึกษาคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี  ได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี  หรือน าเสนอผลงาน 

หรือน าเสนอผลงานระหวา่งสถาบนั ระดับชาติหรือนานาชาติ  ระหวา่งสถาบนั  ระดับชาติหรือนานาชาติ   จ านวน  18 รางวลั 
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั

4. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ นกัศึกษาคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี  มคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้  เฉล่ียร้อยละ 95.39 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
5. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน นกัศึกษาคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี มคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน   เฉล่ียร้อยละ 96.83 

 อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
6. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะ/วทิยาลัย สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี นกัศึกษาคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี เฉล่ียร้อยละ 84.14 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสรมิพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์

7. นกัศึกษาได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  นกัศึกษาคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี ได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั จ านวน 2 รางวลั
8. ผู้ใชบ้ณัฑิตมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิต ผู้ใชบ้ณัฑิตประเมนิความพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิตคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี เฉล่ียร้อยละ 92.60 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
9. ภาวะการมงีานท าของบณัฑิตหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ี บณัฑิตคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี มงีานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ีเฉล่ียร้อยละ 47.37 O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

สรปุผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)
การบรรลุเป้าหมาย

(รอบ 10 เดอืน : 1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

3. แผนบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
10. อาจารยป์ระจ าทกุคนได้รับการพฒันา อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี ได้รับการพฒันาจ านวน  38 คน จากจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด  

จ านวน 40 คน  คิดเปน็ร้อยละ 95.00
11. บคุลากรสายสนบัสนนุทกุคนได้รับการพฒันาตามสายงาน 

อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง จ านวน 18 คน  คิดเปน็ร้อยละ  94.44
12. จ านวนบคุลากรมตี าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรทีด่ ารงต าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ จ านวน 12 คน O

อยา่งนอ้ย 15 คน แต่ไมม่ีบคุลากรของคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

13. อาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มอีาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ จ านวน 9 คน 

อยา่งนอ้ย 15 คน เปน็บคุลากรจากคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีจ านวน 2 คน  
14. ความพงึพอใจของผู้รับบริการของทกุหนว่ยงาน   

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้รับบริการ ของคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี  คิดเปน็ร้อยละ 96.73 

15. ความพงึพอใจของบคุลากรในการบริหารจดัการองค์กร
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

บคุลากรมคีวามพงึพอใจในการบริหารจดัการองค์กร ร้อยละ 86.48 

16. บคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 35 คน จ าแนกเปน็ระดับชาติจ านวน 29 คน 

อยา่งนอ้ย 15 คน และระดับนานาชาติ จ านวน 6 คน  เปน็บคุลากรจากคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยไีด้รับรางวลัระดับชาติ
จ านวน 2 คน  รายละเอยีดดังนี้

ผู้ทีไ่ดร้บัรางรลั ชือ่รางวลั
นายจกัรพงษ ์  จติต์จ านงค์   - รางวลัระดับดีมาก

    ผลงาน "การศึกษาขอ้มลูและศักยภาพทางประวติัศาสตร์ เพือ่การจดัการทอ่งเทีย่ว
    เชงิประวติัศาสตร์เมอืงขนอม"
    จากงานประชมุวชิาการระดับชาติ มหาวทิยาลัยทกัษณิ คร้ังที ่28 ประจ าป ี2561
    ณ โรงแรมบพีสีมหิลา บชี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 

นางสาวบษุราคัม  ทองเพชร   - รางวลัชมเชย 
    ผลงาน "การพฒันาระบบประเมนิหลักสูตรวชิาชพีแบบออนไลนใ์นรูปแบบ ERPAI-2 
    ส าหรับสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา"
    จากการประชมุทางวชิาการ คร้ังที ่56  ณ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บคุลากรสายสนบัสนนุคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี ได้รับการพฒันาจ านวน 17 คน จากบคุลากรสายสนบัสนนุ
ทัง้หมด



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

4. แผนเตรยีมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ ศูนยภ์าษาประจ าพืน้ทีส่งขลา ด าเนนิการจดัสอบสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST) มนีกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยสอบผ่าน O

(RMUTSV TEST) อยา่งนอ้ยร้อยละ 60 สมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST)  ร้อยละ 45.56  ดังนี้

18. ผลการสอบวดัสมรรถนะภาษาองักฤษของบคุลากรสายวชิาการ ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ผ่านเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลัยก าหนด อยา่งนอ้ยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนกัศึกษาทีเ่ขา้สอบ TOEIC ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ได้คะแนนมากกวา่ 300

5. แผนบรหิารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบนั

ไมต่่ ากวา่ 4.25
O

21. ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

   - ผลการประเมนิระดับดี จ านวน 5 หลักสูตร

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ ระดบัคุณภาพ
การประเมนิ ประเมนิเฉลีย่

1. หลกัสตูรครศุาสตรอุ์ตสาหกรรมบณัฑิต
สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  3.41 ระดับดี
สาขาวชิาวศิกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  3.25 ระดับดี
สาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์  3.12 ระดับดี

2. หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยปีโิตรเลียม  3.24 ระดับดี
สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสารมวลชน  3.11 ระดับดี

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหีลักสูตรทีป่ระเมนิทัง้หมด 5 หลักสูตร ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายใน รายละเอยีดดังนี้

หลกัสตูร/สาขาวชิา

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเทา่กบั 3.97
อยูใ่นระดับดี

ทัง้หมด เข้าสอบ
ต่ ากวา่

รอ้ยละ 40
รอ้ยละ 
40-49

รอ้ยละ 
50-59

รอ้ยละ 
60-69

รอ้ยละ 
70-79

รอ้ยละ 
80-89

รอ้ยละ 
90 ขึ้นไป

ผ่าน 
()

ไม่ผ่าน 
(O)

มทร.ศรวีชิัย 3,016 2,805 1,940 548 206 64 35 10 2 794 2,011 28.31

1. พืน้ทีส่งขลา 1,431 1,352 736 379 152 46 29 8 2 616 736 45.56
2. พืน้ทีส่งขลา (รัตภมูิ) 39 37 34 3 - - - - - 3 34 8.11
3. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) 119 118 67 16 16 12 5 2 - 38 80 32.20
4. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 1,018 899 779 88 27 4 1 - - 62 837 6.90
5. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ขนอม) 90 87 66 17 3 1 - - - 21 66 24.14
6. พืน้ทีต่รัง 319 312 258 45 8 1 - - - 54 258 17.31

รอ้ยละของนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย

ทีส่อบผ่านสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

(RMUTSV TEST)

ล าดับ พ้ืนที่

จ านวนนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย (คน)

จ านวนผู้เข้าสอบได้ระดับคะแนน  (คน) 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ที่สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(RMUTSV TEST) (คน)



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

6. แผนควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง
22. ความเส่ียงทีส่ามารถด าเนนิการควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลง มหาวทิยาลัยฯ มปีระเด็นความเส่ียง ทัง้หมด 9 ประเด็นความเส่ียง และสามารถควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลงได้ O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 จ านวน 6 ประเด็นความเส่ียง คิดเปน็ร้อยละ 66.67 (อา้งองิขอ้มลูรายงานการด าเนนิงานตามแผนบริหารจดัการความเส่ียง
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัรอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561)

7. แผนจัดหารายได้
23. ทกุคณะ/วทิยาลัย มรีายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี ไมม่ี  รายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ O

8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทกุหนว่ยงานมกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี มกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว  จ านวน 1 โครงการ 

(การก าจดัขยะ  การจราจร  ระบบบ าบดัน้ าเสีย  ภมูทิศัน ์
ประหยดัพลังงาน)

9. แผนการอนุรกัษ์พลังงาน
25. จ านวนหนว่ย การใชพ้ลังงานไฟฟา้ ลดลงจากปกีอ่น การใชพ้ลังงานไฟฟา้ของพืน้ทีส่งขลา ประจ าเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมถินุายน 2561 เพิม่ขึน้ 18,704.16 หนว่ย O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 คิดเปน็ร้อยละ 0.53

 

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท)
จ านวนหน่วย

การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)
ค่าไฟฟ้า (บาท)

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเปน็รอ้ยละ

3,514,183.16      14,538,504.71    3,532,887.32      14,745,888.52    18,704.16       207,383.81    0.53        O

250,896.00         1,065,107.54      266,244.00         1,138,294.98      15,348.00        73,187.44      6.12        O

2,055,924.98      7,675,127.45      1,910,613.02      7,388,811.05      145,311.96-      286,316.40-     7.07-        

1,415,355.98      5,629,615.99      1,417,309.33      5,884,086.47      1,953.35         254,470.48     0.14        O

1,260,994.97      4,913,840.34      1,153,146.97      4,671,401.86      107,848.00-      242,438.48-     8.55-        

560,063.00         2,227,595.94      524,267.00         2,201,903.64      35,796.00-        25,692.30-      6.39-        

9,057,418.09      36,049,791.97    8,804,467.64      36,030,386.52    252,950.45-      19,405.45-      2.79-        O

ผลตา่งการใช้พลงังานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย หน่วยงานของมหาวิทยาลยัฯ

รวมทัง้สิน้

การบรรลุ
เปา้หมาย
  : บรรลุ
O  : ไม่บรรลุ

สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ

ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ใหญ่
ขนอม

พ้ืนทีก่ารจดั
การศึกษา

การใช้พลงังานไฟฟ้าประจ าเดอืนตลุาคม - เดอืนมิถุนายน



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวิทยบรกิาร
26. นกัศึกษาและบคุลากร มคีวามพงึพอใจต่อระบบ

เครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่การศึกษาและการบริการ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

27. ผู้ใชบ้ริการมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหาร 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทกุหนว่ยงาน มขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ ทกุหนว่ยเบกิจา่ยมขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ณ รอบ 10 เดือน เฉล่ียรวมร้อยละ 0.58 

คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ไมเ่กนิร้อยละ 2 จ าแนกตามหนว่ยเบกิจา่ย ดังนี้
หน่วยเบกิจา่ย ระบบ GFMIS ระบบญัช ี3 มติิ ผลตา่ง (%)

1) สงขลา (ส านกังานอธกิารบดี)     358,902,189.42      357,093,399.03 0.50

2) สงขลา (วทิยาเขตภาคใต้)     129,829,719.79      128,190,457.60 1.26

3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)       24,295,351.59        24,259,869.50 0.15

4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)       68,886,150.77        68,884,950.77 0.00

5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่)       51,222,462.85        51,217,267.65 0.01

6) วทิยาเขตตรัง       98,097,058.96        97,381,556.24 0.73

รวม   731,232,933.38     727,027,500.79 0.58

29. ทกุหนว่ยงาน เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 เฉล่ียร้อยละ 74.77 O

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

 ( แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 33.00 )
 ( แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 55.00 )
 ( แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 77.00 )
 ( แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 98.36 )

ผู้ใชบ้ริการคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่การบริหาร 
เฉล่ียร้อยละ 57.20

นกัศึกษาและบคุลากรคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีมคีวามพงึพอใจต่อระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่การศึกษาและการบริการ เฉล่ียร้อยละ 52.21

การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : บรรลุ

แผน  ผล แผน ผล
วิทยาเขตภาคใต ้(สงขลา) 120,839,180.00                     93,046,168.60      89,410,551.51      77.00 73.99 O

1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 30,686,100.00                       23,628,297.00      24,714,998.01      77.00 80.54 

2. วทิยาลัยรัตภูมิ 14,267,180.00                       10,985,728.60      11,180,850.95      77.00 78.37 

3. คณะศิลปศาสตร์ 22,969,200.00                       17,686,284.00      17,323,595.94      77.00 75.42 O

4. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 13,598,600.00                       10,470,922.00      10,167,759.96      77.00 74.77 O

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13,283,000.00                       10,227,910.00      9,238,305.34        77.00 69.55 O

6. ส่วนกลางสงขลา 10,739,200.00                       8,269,184.00        7,008,069.27        77.00 65.26 O

7. คณะบริหารธรุกจิ 15,295,900.00                       11,777,843.00      9,776,972.04        77.00 63.92 O

 งบประจ า
ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย
ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 3



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

30. ทกุหนว่ยงาน  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 เฉล่ียร้อยละ 20.19 O

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

 ( แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 21.11 )
 ( แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 43.11 )
 ( แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 65.11 )
 ( แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 88.00 )

12. แผนท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม บรรลุตามวตัถปุระสงค์ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีด าเนนิโครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมบรรลุตามวตัถปุระสงค์  คิดเปน็ร้อยละ 100 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หนว่ยวจิยัเดิมทกุหนว่ย  ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดของหนว่ยวจิยั O

33. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารยป์ระจ า คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ เปน็จ านวนเงินทัง้ส้ิน O

เปน็ไปตามเกณฑ์อดุมศึกษา จ านวน  1,594,300.00 บาท  ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 40 คน ดังนี้
 -  ด้านวทิย ์  60,000 บาท/คน ประเภท จ านวนอาจารย์ เงนิสนับสนุนวจิยั เฉลีย่เงนิวจิยัตอ่อาจายป์ระจ า
 -  ด้านสังคม 25,000 บาท/คน (บาท) (บาท/คน) การบรรลเุปา้หมาย

 -  ด้านวทิย์ 1,594,300.00         39,857.50      O (50,000 บาท/คน)
 -  ด้านสังคม - - - (23,833 บาท/คน)

รวม         1,594,300.00 39,857.50     

34. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี ไมไ่ด้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก O

ต่ออาจารยป์ระจ า  อยา่งนอ้ย 25,000 บาท/คน
35. อาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยมีอีาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ 

ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 20 จ านวน 7 คน  จากอาจารยป์ระจ า จ านวน 40 คน คิดเปน็ร้อยละ 17.50  รายละเอยีดดังนี้

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด
(คน) ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม รอ้ยละ (อย่างน้อยรอ้ยละ 16.67)

40 6 1 7 17.50

40
-

(คน)
40

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีไมม่ีผลการด าเนนิงาน

จ านวนอาจารยป์ระจ าเสนอผลงานวชิาการ 
หรอืตพิีมพ์เผยแพร ่ในวารสาร (คน)

แผน ผล แผน ผล
สงขลา (วิทยาเขตภาคใต)้ 126,061,800.00                     97,067,586.00    28,313,674.00   65.11 22.46 O

1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 7,700,000.00                         5,929,000.00       2,394,000.00     65.11 31.09 O

2. คณะบริหารธรุกจิ 2,627,500.00                         2,023,175.00       2,612,400.00     65.11 99.43 

3. คณะศิลปศาสตร์ 3,750,000.00                         2,887,500.00       3,734,977.00     65.11 99.60 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17,338,300.00                        13,350,491.00     135,847.00       65.11 0.78 O

5. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 87,976,000.00                        67,741,520.00     17,759,550.00   65.11 20.19 O

6. วทิยาลัยรัตภูมิ 6,670,000.00                         5,135,900.00       1,676,900.00     65.11 25.14 O

ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 3
ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย งบลงทนุ

ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไมบ่รรลุ



บรรล ุ() ไมบ่รรล ุ(O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

36. หนว่ยงานระดับคณะมบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพ์ มหาวทิยาลัยฯ มบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพใ์นเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ  จ านวน 185 บทความ 

ในเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ เปน็ผลงานจากคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี จ านวน 9 บทความ    (อยา่งนอ้ย 7 บทความ)
อยา่งนอ้ย 120 บทความ

37. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  จ านวน 41 บทความ O

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  อยา่งนอ้ย 45 บทความ แต่ไมม่ีผลงานจากคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี (อยา่งนอ้ย 3 บทความ)
38. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus จ านวน 10 บทความ , O

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus / SJR / ISI อยา่งนอ้ย 20 บทความ ฐานขอ้มลู SJR จ านวน 3 บทความ และฐานขอ้มลู  ISI  จ านวน 7 บทความ รวม 20 บทความ
แต่ไมม่ีผลงานจากคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี (อยา่งนอ้ย 1 บทความ)

39. ทกุคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวชิาการ ผลงานวจิยั หนว่ยงานระดับคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวจิยัส่ิงประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ  

ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 29 ผลงาน  เปน็ผลงานของ 12 คณะ/วทิยาลัย จากทัง้หมด 15 คณะ/วทิยาลัย คิดเปน็ร้อยละ 80.00 ของจ านวน
หนว่ยงานทัง้หมด เปน็ผลงานจากคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี จ านวน 2 ผลงาน

40. จ านวนผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการ มหาวทิยาลัยฯ มผีลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการทรัพยสิ์นทางปญัญา จ านวน 20 ผลงาน O

ทรัพยสิ์นทางปญัญา อยา่งนอ้ย 10 ผลงาน แต่ไมม่ีผลงานจากคณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี (ขัน้ต่ า 1 ผลงาน)

14. แผนการบรกิารทางวิชาการ แก่สังคม
41. ผู้รับบริการวชิาการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์อยา่งนอ้ยร้อยละ  85 คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี มโีครงการบริการวชิาการ จ านวน 1 โครงการ  มผู้ีรับบริการ จ านวน 89 คน และ

ผู้รับบริการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์จ านวน 89 คน คิดเปน็ร้อยละ 100



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

1. ส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ วทิยาลัยรัตภมู ิ มผีลงานส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ  ของนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 

ผลงานนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชนห์รือตีพมิพเ์ผยแพร่ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ จ านวน 2 ผลงาน
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 2 ผลงาน

2. ทกุหนว่ยงานส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ วทิยาลัยรัตภมู ิ ส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั  จ านวน  63 คน  

นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั เปน็กจิกรรมวชิาการระดับชาติ จ านวน 1 กจิกรรม ระดับนานาชาติ จ านวน 2 กจิกรรม  และระหวา่งสถาบนั จ านวน 6 กจิกรรม
3. นกัศึกษาได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี นกัศึกษาวทิยาลัยรัตภมู ิได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี  หรือน าเสนอผลงานระหวา่งสถาบนั 

หรือน าเสนอผลงานระหวา่งสถาบนัระดับชาติหรือนานาชาติ  ระดับชาติหรือนานาชาติ  จ านวน 9 รางวลั
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั

4. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ นกัศึกษาวทิยาลัยรัตภมู ิ มคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้  เฉล่ียร้อยละ 98.45 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 85  
5. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน นกัศึกษาวทิยาลัยรัตภมู ิมคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน   เฉล่ียร้อยละ 98.67 

 อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
6. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะ/วทิยาลัย สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี นกัศึกษาวทิยาลัยรัตภมู ิสอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี เฉล่ียร้อยละ 95.59 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสรมิพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์

7. นกัศึกษาได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  นกัศึกษาวทิยาลัยรัตภมู ิ ได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั จ านวน 1 รางวลั
8. ผู้ใชบ้ณัฑิตมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิต ผู้ใชบ้ณัฑิตประเมนิความพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิตวทิยาลัยรัตภมู ิ เฉล่ียร้อยละ 87.60 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
9. ภาวะการมงีานท าของบณัฑิตหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ี บณัฑิตวทิยาลัยรัตภมู ิ มงีานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ีเฉล่ียร้อยละ 55.56 O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

สรปุผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 10 เดอืน : 1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

วิทยาลัยรตัภมูิ

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)
การบรรลุเป้าหมาย



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

3. แผนบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
10. อาจารยป์ระจ าทกุคนได้รับการพฒันา อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง อาจารยป์ระจ าวทิยาลัยรัตภมู ิ ได้รับการพฒันาทกุคน จากจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดจ านวน  31 คน  

คิดเปน็ร้อยละ 100
11. บคุลากรสายสนบัสนนุทกุคนได้รับการพฒันาตามสายงาน 

อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง จ านวน 17 คน  คิดเปน็ร้อยละ  100
12. จ านวนบคุลากรมตี าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรทีด่ ารงต าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ จ านวน 12 คน O

อยา่งนอ้ย 15 คน แต่ไมม่ีบคุลากรของวทิยาลัยรัตภมูิ

13. อาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มอีาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ จ านวน 9 คน O

อยา่งนอ้ย 15 คน แต่ไมม่ีอาจารยป์ระจ าของวทิยาลัยรัตภมูิ

14. ความพงึพอใจของผู้รับบริการของทกุหนว่ยงาน   
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้รับบริการ ของวทิยาลัยรัตภมู ิ  คิดเปน็ร้อยละ 92.33 

15. ความพงึพอใจของบคุลากรในการบริหารจดัการองค์กร
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

บคุลากรมคีวามพงึพอใจในการบริหารจดัการองค์กร ร้อยละ 86.48 

16. บคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 35 คน จ าแนกเปน็ระดับชาติจ านวน 29 คน 

อยา่งนอ้ย 15 คน และระดับนานาชาติ จ านวน 6 คน  เปน็บคุลากรจากวทิยาลัยรัตภมูไิด้รับรางวลัระดับนานาชาติ จ านวน 3 คน
รายละเอยีดดังนี้

ผู้ทีไ่ดร้บัรางรลั ชือ่รางวลั
นายสุหดี์ นเิซ็ง   - รางวลั Silver Prize

  - รางวลั Special Award 
    ผลงาน "Biodiesel production reactor by circulation process through 
    microwave irradiation coupled with static mixer"
    งานการประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรมระดับนานาชาติ
    Seoul International Invention Fair 2018
    ณ  ประเทศเกาหลีใต้ 

นายทกัษสุ์ริยา  หมาดสะ   - รางวลั THE BEST COSTUME
นายอารีย ์เตะหล๊ะ     ผลงาน "Exploring Asean Culture Through Multiethnics Contemporary Dance"

    The 20th IMT-GT Varsity Carnival 2018.
    Universiti Teknologi MARA, Perlis Branch, Malaysia

บคุลากรสายสนบัสนนุวทิยาลัยรัตภมู ิได้รับการพฒันาจ านวน 17 คน จากบคุลากรสายสนบัสนนุทัง้หมด



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

4. แผนเตรยีมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ ศูนยภ์าษาประจ าพืน้ทีส่งขลา(รัตภมูิ) ด าเนนิการจดัสอบสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST) มนีกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ย O

(RMUTSV TEST) อยา่งนอ้ยร้อยละ 60 สอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST)  ร้อยละ 8.11  ดังนี้

18. ผลการสอบวดัสมรรถนะภาษาองักฤษของบคุลากรสายวชิาการ ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ผ่านเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลัยก าหนด อยา่งนอ้ยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนกัศึกษาทีเ่ขา้สอบ TOEIC ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ได้คะแนนมากกวา่ 300

5. แผนบรหิารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบนั

ไมต่่ ากวา่ 4.25
วทิยาลัยรัตภมู ิ มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเทา่กบั 4.39  อยูใ่นระดับดี 

21. ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

   - ผลการประเมนิระดับดี จ านวน 2 หลักสูตร

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ ระดบัคุณภาพ
การประเมนิ ประเมนิเฉลีย่

1. หลกัสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์  3.68 ระดับดี
สาขาวชิาเทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกลเกษตร  3.34 ระดับดี

วทิยาลัยรัตภมู ิ มหีลักสูตรทีป่ระเมนิทัง้หมด 2 หลักสูตร ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน รายละเอยีดดังนี้

หลกัสตูร/สาขาวชิา

ทัง้หมด เข้าสอบ
ต่ ากวา่

รอ้ยละ 40
รอ้ยละ 
40-49

รอ้ยละ 
50-59

รอ้ยละ 
60-69

รอ้ยละ 
70-79

รอ้ยละ 
80-89

รอ้ยละ 
90 ขึ้นไป

ผ่าน 
()

ไม่ผ่าน 
(O)

มทร.ศรวีชิัย 3,016 2,805 1,940 548 206 64 35 10 2 794 2,011 28.31

1. พืน้ทีส่งขลา 1,431 1,352 736 379 152 46 29 8 2 616 736 45.56
2. พืน้ทีส่งขลา (รัตภมูิ) 39 37 34 3 - - - - - 3 34 8.11
3. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) 119 118 67 16 16 12 5 2 - 38 80 32.20
4. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 1,018 899 779 88 27 4 1 - - 62 837 6.90
5. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ขนอม) 90 87 66 17 3 1 - - - 21 66 24.14
6. พืน้ทีต่รัง 319 312 258 45 8 1 - - - 54 258 17.31

รอ้ยละของนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย

ทีส่อบผ่านสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

(RMUTSV TEST)

ล าดับ พ้ืนที่

จ านวนนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย (คน)

จ านวนผู้เข้าสอบได้ระดับคะแนน  (คน) 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ที่สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(RMUTSV TEST) (คน)



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

6. แผนควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง
22. ความเส่ียงทีส่ามารถด าเนนิการควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลง มหาวทิยาลัยฯ มปีระเด็นความเส่ียง ทัง้หมด 9 ประเด็นความเส่ียง และสามารถควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลงได้ O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 จ านวน 6 ประเด็นความเส่ียง คิดเปน็ร้อยละ 66.67 (อา้งองิขอ้มลูรายงานการด าเนนิงานตามแผนบริหารจดัการความเส่ียง
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัรอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561)

7. แผนจัดหารายได้
23. ทกุคณะ/วทิยาลัย มรีายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ วทิยาลัยรัตภมู ิไมม่ี รายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ O

8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทกุหนว่ยงานมกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว วทิยาลัยรัตภมู ิ มกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว จ านวน 1 โครงการ 

(การก าจดัขยะ  การจราจร  ระบบบ าบดัน้ าเสีย  ภมูทิศัน ์
ประหยดัพลังงาน)

9. แผนการอนุรกัษ์พลังงาน
25. จ านวนหนว่ย การใชพ้ลังงานไฟฟา้ ลดลงจากปกีอ่น การใชพ้ลังงานไฟฟา้ของพืน้ทีส่งขลา (รัตภมูิ) ประจ าเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมถินุายน 2561 เพิม่ขึน้ 15,348.00 หนว่ย O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 คิดเปน็ร้อยละ 6.12

 
จ านวนหน่วย

การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)
ค่าไฟฟ้า (บาท)

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท)
จ านวนหน่วย

การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)
ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเปน็รอ้ยละ

3,514,183.16      14,538,504.71     3,532,887.32      14,745,888.52     18,704.16        207,383.81     0.53        O

250,896.00        1,065,107.54      266,244.00        1,138,294.98      15,348.00       73,187.44      6.12        O

2,055,924.98      7,675,127.45      1,910,613.02      7,388,811.05      145,311.96-      286,316.40-     7.07-        

1,415,355.98      5,629,615.99      1,417,309.33      5,884,086.47      1,953.35         254,470.48     0.14        O

1,260,994.97      4,913,840.34      1,153,146.97      4,671,401.86      107,848.00-      242,438.48-     8.55-        

560,063.00         2,227,595.94      524,267.00         2,201,903.64      35,796.00-        25,692.30-      6.39-        

9,057,418.09      36,049,791.97    8,804,467.64      36,030,386.52    252,950.45-      19,405.45-      2.79-        O

ผลตา่งการใช้พลงังานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย หน่วยงานของมหาวิทยาลยัฯ

รวมทัง้สิน้

การบรรลุ
เปา้หมาย
  : บรรลุ
O  : ไม่บรรลุ

สงขลา
สงขลา (รัตภูมิ)

ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ใหญ่
ขนอม

พ้ืนทีก่ารจดั
การศึกษา

การใช้พลงังานไฟฟ้าประจ าเดอืนตลุาคม - เดอืนมิถุนายน



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวิทยบรกิาร
26. นกัศึกษาและบคุลากร มคีวามพงึพอใจต่อระบบ

เครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่การศึกษาและการบริการ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

27. ผู้ใชบ้ริการมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหาร 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทกุหนว่ยงาน มขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ ทกุหนว่ยเบกิจา่ยมขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ณ รอบ 10 เดือน เฉล่ียรวมร้อยละ 0.58 

คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ไมเ่กนิร้อยละ 2 จ าแนกตามหนว่ยเบกิจา่ย ดังนี้
หน่วยเบกิจา่ย ระบบ GFMIS ระบบญัช ี3 มติิ ผลตา่ง (%)

1) สงขลา (ส านกังานอธกิารบดี)     358,902,189.42      357,093,399.03 0.50

2) สงขลา (วทิยาเขตภาคใต้)     129,829,719.79      128,190,457.60 1.26

3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)       24,295,351.59        24,259,869.50 0.15

4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)       68,886,150.77        68,884,950.77 0.00

5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่)       51,222,462.85        51,217,267.65 0.01

6) วทิยาเขตตรัง       98,097,058.96        97,381,556.24 0.73

รวม   731,232,933.38     727,027,500.79 0.58

29. ทกุหนว่ยงาน  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม วทิยาลัยรัตภมู ิเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 เฉล่ียร้อยละ 78.37 

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

ผู้ใชบ้ริการวทิยาลัยรัตภมู ิ มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่การบริหาร 
เฉล่ียร้อยละ 76.80

นกัศึกษาและบคุลากร มคีวามพงึพอใจต่อระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพือ่การศึกษาและการบริการ เฉล่ียร้อยละ 76.37

ไตรมาส แผนการเบกิจา่ยสะสม (ร้อยละ)
ไตรมาส 1 33
ไตรมาส 2 55
ไตรมาส 3 76
ไตรมาส 4 98

การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : บรรลุ

แผน  ผล แผน ผล
วิทยาเขตภาคใต ้(สงขลา) 120,839,180.00                     93,046,168.60      89,410,551.51      77.00 73.99 O

1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 30,686,100.00                       23,628,297.00      24,714,998.01      77.00 80.54 

2. วทิยาลัยรัตภูมิ 14,267,180.00                       10,985,728.60      11,180,850.95      77.00 78.37 

3. คณะศิลปศาสตร์ 22,969,200.00                       17,686,284.00      17,323,595.94      77.00 75.42 O

4. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 13,598,600.00                       10,470,922.00      10,167,759.96      77.00 74.77 O

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13,283,000.00                       10,227,910.00      9,238,305.34        77.00 69.55 O

6. ส่วนกลางสงขลา 10,739,200.00                       8,269,184.00        7,008,069.27        77.00 65.26 O

7. คณะบริหารธรุกจิ 15,295,900.00                       11,777,843.00      9,776,972.04        77.00 63.92 O

 งบประจ า
ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย
ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 3



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

30. ทกุหนว่ยงาน  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม วทิยาลัยรัตภมู ิเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 เฉล่ียร้อยละ 25.14 O

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

12. แผนท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม บรรลุตามวตัถปุระสงค์ วทิยาลัยรัตภมู ิด าเนนิโครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมบรรลุตามวตัถปุระสงค์  คิดเปน็ร้อยละ 100 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หนว่ยวจิยัเดิมทกุหนว่ย  ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดของหนว่ยวจิยั 

ชือ่หน่วยวจิยั หวัหน้า/สมาชกิ หน่วยวจิยั
   การบริหารการจดัการธรุกจิชมุชนชายฝ่ังอา่วไทย ดร.อรพรรณ จนัทร์อนิทร์ คณะบริหารธรุกจิ

น.ส.กติติยา อนิทกาญจน์ คณะบริหารธรุกจิ
น.ส.จนัทริา ภมูา คณะเทคโนโลยกีารจดัการ
ผศ.ภาวนา พุม่ไสว วทิยาลัยรัตภมูิ

33. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารยป์ระจ า วทิยาลัยรัตภมู ิ ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงินทัง้ส้ิน  2,044,300.00 บาท 

เปน็ไปตามเกณฑ์อดุมศึกษา ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 31 คน ดังนี้
 -  ด้านวทิย ์  60,000 บาท/คน ประเภท จ านวนอาจารย์ เงนิสนับสนุนวจิยั เฉลีย่เงนิวจิยัตอ่อาจายป์ระจ า
 -  ด้านสังคม  25,000 บาท/คน (บาท) (บาท/คน) การบรรลเุปา้หมาย

 -  ด้านวทิย์ 2,044,300.00         65,945.16       (50,000 บาท/คน)
 -  ด้านสังคม - - - (23,833 บาท/คน)

รวม 2,044,300.00 65,945.16

หนว่ยวจิยัเดิมทกุหนว่ย  ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดของหนว่ยวจิยั  ดังนี้

(คน)
31
-

31

ไตรมาส แผนการเบกิจา่ยสะสม (ร้อยละ)
ไตรมาส 1 19
ไตรมาส 2 41
ไตรมาส 3 63
ไตรมาส 4 87

แผน ผล แผน ผล
สงขลา (วิทยาเขตภาคใต)้ 126,061,800.00                     97,067,586.00    28,313,674.00   65.11 22.46 O

1. คณะวศิวกรรมศาสตร์ 7,700,000.00                         5,929,000.00       2,394,000.00     65.11 31.09 O

2. คณะบริหารธรุกจิ 2,627,500.00                         2,023,175.00       2,612,400.00     65.11 99.43 

3. คณะศิลปศาสตร์ 3,750,000.00                         2,887,500.00       3,734,977.00     65.11 99.60 

4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 17,338,300.00                        13,350,491.00     135,847.00       65.11 0.78 O

5. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 87,976,000.00                        67,741,520.00     17,759,550.00   65.11 20.19 O

6. วทิยาลัยรัตภูมิ 6,670,000.00                         5,135,900.00       1,676,900.00     65.11 25.14 O

ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 3
ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย งบลงทนุ

ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไมบ่รรลุ



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

34. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก วทิยาลัยรัตภมู ิได้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก เปน็จ านวนเงินทัง้ส้ิน จ านวน  600,000.00 บาท 

ต่ออาจารยป์ระจ า  อยา่งนอ้ย 25,000 บาท/คน ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 31 คน ดังนี้
จ านวนอาจารย์ เงนิสนับสนุนวจิยั เฉลีย่เงนิวจิยัตอ่อาจารยป์ระจ า

(บาท) (บาท/คน) (16,667 บาท/คน)
600,000.00 19,354.84

35. อาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ วทิยาลัยรัตภมู ิ มอีาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ 

ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 20 จ านวน 8 คน  จากอาจารยป์ระจ า จ านวน 31 คน คิดเปน็ร้อยละ 25.81   รายละเอยีดดังนี้

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด
(คน) ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม รอ้ยละ (อย่างน้อยรอ้ยละ 16.67)

31 4 4 8 25.81

36. หนว่ยงานระดับคณะมบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพ์ มหาวทิยาลัยฯ มบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพใ์นเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ  จ านวน 185 บทความ 

ในเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ  อยา่งนอ้ย 120 บทความ เปน็ผลงานจากวทิยาลัยรัตภมู ิ จ านวน 8  บทความ    (อยา่งนอ้ย 7 บทความ)

37. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  จ านวน 41 บทความ O

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  อยา่งนอ้ย 45 บทความ แต่ไมม่ีผลงานจากวทิยาลัยรัตภมู ิ  (อยา่งนอ้ย 3 บทความ)

38. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus จ านวน 10 บทความ , O

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus / SJR / ISI อยา่งนอ้ย 20 บทความ ฐานขอ้มลู SJR จ านวน 3 บทความ และฐานขอ้มลู  ISI  จ านวน 7 บทความ รวม 20 บทความ
แต่ไมม่ีผลงานจากวทิยาลัยรัตภมู ิ (อยา่งนอ้ย 1 บทความ)

39. ทกุคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวชิาการ ผลงานวจิยั หนว่ยงานระดับคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวจิยัส่ิงประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ  

ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 29 ผลงาน  เปน็ผลงานของ 12 คณะ/วทิยาลัย จากทัง้หมด 15 คณะ/วทิยาลัย คิดเปน็ร้อยละ 80.00 ของจ านวน
หนว่ยงานทัง้หมด เปน็ผลงานจากวทิยาลัยรัตภมู ิ จ านวน 3 ผลงาน

หรอืตพิีมพ์เผยแพร ่ในวารสาร (คน)

(คน)
31

จ านวนอาจารยป์ระจ าเสนอผลงานวชิาการ 



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

40. จ านวนผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการ มหาวทิยาลัยฯ มผีลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการทรัพยสิ์นทางปญัญา จ านวน 20 ผลงาน 

ทรัพยสิ์นทางปญัญา อยา่งนอ้ย 10 ผลงาน เปน็ผลงานจากวทิยาลัยรัตภมู ิจ านวน 1   ผลงาน  (อยา่งนอ้ย 1 ผลงาน)  รายละเอยีดดังนี้
เลขทีอ่นุสทิธบิตัร

1) ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามนักรดไขมนัอสิระต่ า  1) นายสุหดี์  นเิซ็ง 1703002374
    โดยใชท้อ่ผสมแบบสถติร่วมกบัคล่ือนไมโครเวฟ  2) ผศ.ธนะวทิย ์ ทองวเิชยีร

 3) ผศ.ศิวดล  นวลนภดล
 4) นายฆนาพงศ์  บญุสุวรรณ
 5) นายปรัชทว ี ทองมาก
 6) นายอานวูา  มามุ

14. แผนการบรกิารทางวิชาการ แก่สังคม
41. ผู้รับบริการวชิาการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์อยา่งนอ้ยร้อยละ  85 วทิยาลัยรัตภมู ิมโีครงการบริการวชิาการ จ านวน 1 โครงการ  มผู้ีรับบริการ จ านวน 60 คน และผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้

ประโยชน ์จ านวน 60 คน คิดเปน็ร้อยละ 100

ผลงาน เจา้ของผลงาน



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

1. ส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ  มผีลงานส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ 

ผลงานนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชนห์รือตีพมิพเ์ผยแพร่ ของนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชนห์รือตีพมิพเ์ผยแพร่ จ านวน  14  ผลงาน
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 2 ผลงาน

2. ทกุหนว่ยงานส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ  ส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั 

นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั จ านวน  33 คน  เปน็กจิกรรมวชิาการระดับชาติ จ านวน 3 กจิกรรม  และกจิกรรมวชิาการระหวา่งสถาบนั จ านวน 5 กจิกรรม
3. นกัศึกษาได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี นกัศึกษาวทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ   ได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี  

หรือน าเสนอผลงานระหวา่งสถาบนัระดับชาติหรือนานาชาติ  หรือน าเสนอผลงาน ระหวา่งสถาบนัระดับชาติหรือนานาชาติ  จ านวน 3  รางวลั
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั

4. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ นกัศึกษาวทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ  มคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้  เฉล่ียร้อยละ 97.91 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
5. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน นกัศึกษาวทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ  มคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน   เฉล่ียร้อยละ 98.28 

 อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
6. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะ/วทิยาลัย สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี นกัศึกษาวทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี เฉล่ียร้อยละ 89.42 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสรมิพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์

7. นกัศึกษาได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  นกัศึกษาวทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ ได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั จ านวน 1 รางวลั
8. ผู้ใชบ้ณัฑิตมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิต ผู้ใชบ้ณัฑิตประเมนิความพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิตวทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ  เฉล่ียร้อยละ 87.80 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
9. ภาวะการมงีานท าของบณัฑิตหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ี บณัฑิตวทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ  มงีานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ีเฉล่ียร้อยละ 94.55 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

สรปุผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 10 เดอืน : 1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)
การบรรลุเป้าหมาย



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

3. แผนบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
10. อาจารยป์ระจ าทกุคนได้รับการพฒันา อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง อาจารยป์ระจ าวทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ  ได้รับการพฒันาจ านวน 44 คน 

จากจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดจ านวน 47 คน  คิดเปน็ร้อยละ 93.62
11. บคุลากรสายสนบัสนนุทกุคนได้รับการพฒันาตามสายงาน 

อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง จ านวน 44 คน  คิดเปน็ร้อยละ  97.73
12. จ านวนบคุลากรมตี าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรทีด่ ารงต าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ จ านวน 12 คน 

อยา่งนอ้ย 15 คน เปน็วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ จ านวน 1 คน ดังนี้
ประเภทบคุลากร ต าแหน่งทางวชิาการทีไ่ดร้บั

นายชเูกยีรติ ชสูกลุ ขา้ราชการ ผศ.

13. อาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มอีาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ จ านวน 9 คน O

อยา่งนอ้ย 15 คน แต่ไมม่ีอาจารยป์ระจ าของวทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ

14. ความพงึพอใจของผู้รับบริการของทกุหนว่ยงาน   
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้รับบริการ ของวทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ   คิดเปน็ร้อยละ 90.89 

15. ความพงึพอใจของบคุลากรในการบริหารจดัการองค์กร
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

บคุลากรมคีวามพงึพอใจในการบริหารจดัการองค์กร ร้อยละ 86.48 

16. บคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 7 คน จ าแนกเปน็ระดับชาติจ านวน 2 คน 

อยา่งนอ้ย 15 คน และระดับนานาชาติ จ านวน 5 คน  เปน็บคุลากรจากวทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ
ได้รับรางวลัระดับชาติ จ านวน 2 คน รายละเอยีดดังนี้

ผู้ทีไ่ดร้บัรางรลั ชือ่รางวลั
1) นายชเูกยีรติ ชสูกลุ   - รางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2 ประเภทก าลังอดัตามเปา้หมาย

    การแขง่ขนัคอนกรีตมวลเบา ระดับอดุมศึกษา คร้ังที ่12
    ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์

2) นางสาวเสาวคนธ ์ชบูวั   - รางวลั IMPACT AWARD
    การศึกษาขอ้มลูและศักยภาพทางประวติัศาสตร์ เพือ่การจดัการทอ่งเทีย่ว
    เชงิประวติัศาสตร์เมอืงขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช
    ณ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ จงัหวดัเชยีงใหม่

บคุลากรสายสนบัสนนุวทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ ได้รับการพฒันาจ านวน 43 คน จากบคุลากรสาย
สนบัสนนุทัง้หมด

รายชือ่



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

4. แผนเตรยีมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ ศูนยภ์าษาประจ าพืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ขนอม)  ด าเนนิการจดัสอบสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST) O

(RMUTSV TEST) อยา่งนอ้ยร้อยละ 60 มนีกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST)  ร้อยละ 24.14  ดังนี้

18. ผลการสอบวดัสมรรถนะภาษาองักฤษของบคุลากรสายวชิาการ ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ผ่านเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลัยก าหนด อยา่งนอ้ยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนกัศึกษาทีเ่ขา้สอบ TOEIC ศูนยภ์าษาประจ าพืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ขนอม) ด าเนนิการจดัสอบสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST) O

ได้คะแนนมากกวา่ 300 มนีกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST)  ร้อยละ 3.53  ดังนี้

ทัง้หมด เข้าสอบ
ต่ ากวา่

รอ้ยละ 40
รอ้ยละ 
40-49

รอ้ยละ 
50-59

รอ้ยละ 
60-69

รอ้ยละ 
70-79

รอ้ยละ 
80-89

รอ้ยละ 
90 ขึ้นไป

ผ่าน 
()

ไม่ผ่าน 
(O)

มทร.ศรวีชิัย 3,016 2,805 1,940 548 206 64 35 10 2 794 2,011 28.31

1. พืน้ทีส่งขลา 1,431 1,352 736 379 152 46 29 8 2 616 736 45.56
2. พืน้ทีส่งขลา (รัตภมูิ) 39 37 34 3 - - - - - 3 34 8.11
3. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) 119 118 67 16 16 12 5 2 - 38 80 32.20
4. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 1,018 899 779 88 27 4 1 - - 62 837 6.90
5. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ขนอม) 90 87 66 17 3 1 - - - 21 66 24.14
6. พืน้ทีต่รัง 319 312 258 45 8 1 - - - 54 258 17.31

รอ้ยละของนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย

ทีส่อบผ่านสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

(RMUTSV TEST)

ล าดับ พ้ืนที่

จ านวนนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย (คน)

จ านวนผู้เข้าสอบได้ระดับคะแนน  (คน) 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ที่สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(RMUTSV TEST) (คน)

ทัง้หมด เข้าสอบ
ต่ ากว่า 100 

คะแนน
100- 199
คะแนน

200- 299
คะแนน

300- 399
คะแนน

400- 499
คะแนน

500
คะแนนขึ้นไป

มทร.ศรีวิชัย 404 114 129.73 - 34 64 15 - 1 3.96
1. พืน้ทีส่งขลา ไมม่ผีลการด าเนินงาน
2. พืน้ทีส่งขลา (รัตภูม)ิ ไมม่ผีลการด าเนินงาน
3. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) ไมม่ผีลการด าเนินงาน
4. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ไสใหญ)่ ไมม่ผีลการด าเนินงาน
5. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ขนอม) 85 85 100.00 - 30 52 3 - - 3.53
6. พืน้ทีต่รัง 319 29 29.73 - 4 12 12 - 1 4.08

ร้อยละของนักศึกษา
ทีเ่ข้าสอบ TOEIC  

และไดค้ะแนนมากกว่า
 300 คะแนน

ล าดบั พ้ืนที่
จ านวนนักศึกษา  (คน) ร้อยละ

ของนักศึกษา
ทีเ่ข้าสอบ TOEIC

จ านวนผู้เข้าสอบไดร้ะดบัคะแนน  (คน) 



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

5. แผนบรหิารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบนั

ไมต่่ ากวา่ 4.25
O

21. ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

   - ผลการประเมนิระดับดี จ านวน 6 หลักสูตร

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ ระดบัคุณภาพ
การประเมนิ ประเมนิเฉลีย่

1. หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  3.39 ระดับดี
สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้  3.28 ระดับดี

2. หลกัสตูรบรหิารธรุกิจบณัฑิต
สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธรุกจิ  3.88 ระดับดี
สาขาวชิาการจดัการ  3.24 ระดับดี

3. หลกัสตูรบญัชบีณัฑิต
สาขาวชิาการบญัชี  3.44 ระดับดี

4. หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  3.16 ระดับดี

6. แผนควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง
22. ความเส่ียงทีส่ามารถด าเนนิการควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลง มหาวทิยาลัยฯ มปีระเด็นความเส่ียง ทัง้หมด 9 ประเด็นความเส่ียง และสามารถควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลงได้ O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 จ านวน 6 ประเด็นความเส่ียง คิดเปน็ร้อยละ 66.67 (อา้งองิขอ้มลูรายงานการด าเนนิงานตามแผนบริหารจดัการความเส่ียง
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัรอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561)

7. แผนจัดหารายได้
23. ทกุคณะ/วทิยาลัย มรีายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ   ไมม่ี รายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ O

วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ  มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเทา่กบั 3.92 อยูใ่นระดับดี

วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ  มหีลักสูตรทีป่ระเมนิทัง้หมด 6 หลักสูตร ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา
ภายใน รายละเอยีดดังนี้

หลกัสตูร/สาขาวชิา



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทกุหนว่ยงานมกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ  มกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว   จ านวน 5 โครงการ 

(การก าจดัขยะ  การจราจร  ระบบบ าบดัน้ าเสีย  ภมูทิศัน ์
ประหยดัพลังงาน)

9. แผนการอนุรกัษ์พลังงาน
25. จ านวนหนว่ย การใชพ้ลังงานไฟฟา้ ลดลงจากปกีอ่น การใชพ้ลังงานไฟฟา้ของพืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ขนอม) ประจ าเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมถินุายน 2561 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ลดลง 35,796.005 หนว่ย  คิดเปน็ร้อยละ 6.39

 

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวิทยบรกิาร
26. นกัศึกษาและบคุลากร มคีวามพงึพอใจต่อระบบ

เครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่การศึกษาและการบริการ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

27. ผู้ใชบ้ริการมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหาร 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

Oผู้ใชบ้ริการวทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่การบริหาร 
เฉล่ียร้อยละ 71.00

นกัศึกษาและบคุลากรวทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ มคีวามพงึพอใจต่อระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่การศึกษาและการบริการ เฉล่ียร้อยละ 71.31

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท)
จ านวนหน่วย

การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)
ค่าไฟฟ้า (บาท)

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเปน็รอ้ยละ

3,514,183.16      14,538,504.71     3,532,887.32      14,745,888.52     18,704.16        207,383.81     0.53        O

250,896.00         1,065,107.54      266,244.00         1,138,294.98      15,348.00        73,187.44      6.12        O

2,055,924.98      7,675,127.45      1,910,613.02      7,388,811.05      145,311.96-      286,316.40-     7.07-        

1,415,355.98      5,629,615.99      1,417,309.33      5,884,086.47      1,953.35         254,470.48     0.14        O

1,260,994.97      4,913,840.34      1,153,146.97      4,671,401.86      107,848.00-      242,438.48-     8.55-        

560,063.00        2,227,595.94      524,267.00        2,201,903.64      35,796.00-       25,692.30-      6.39-        

9,057,418.09      36,049,791.97    8,804,467.64      36,030,386.52    252,950.45-      19,405.45-      2.79-        O

ผลตา่งการใช้พลงังานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย หน่วยงานของมหาวิทยาลยัฯ

รวมทัง้สิน้

การบรรลุ
เปา้หมาย
  : บรรลุ
O  : ไม่บรรลุ

สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ

ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ใหญ่
ขนอม

พ้ืนทีก่ารจดั
การศึกษา

การใช้พลงังานไฟฟ้าประจ าเดอืนตลุาคม - เดอืนมิถุนายน



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทกุหนว่ยงาน มขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ ทกุหนว่ยเบกิจา่ยมขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ณ รอบ 10 เดือน เฉล่ียรวมร้อยละ 0.58 

คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ไมเ่กนิร้อยละ 2 จ าแนกตามหนว่ยเบกิจา่ย ดังนี้
หน่วยเบกิจา่ย ระบบ GFMIS ระบบญัช ี3 มติิ ผลตา่ง (%)

1) สงขลา (ส านกังานอธกิารบดี)     358,902,189.42      357,093,399.03 0.50

2) สงขลา (วทิยาเขตภาคใต้)     129,829,719.79      128,190,457.60 1.26

3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)       24,295,351.59        24,259,869.50 0.15

4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)       68,886,150.77        68,884,950.77 0.00

5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่)       51,222,462.85        51,217,267.65 0.01

6) วทิยาเขตตรัง       98,097,058.96        97,381,556.24 0.73

รวม   731,232,933.38     727,027,500.79 0.58

29. ทกุหนว่ยงาน เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 เฉล่ียร้อยละ 85.86 

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

30. ทกุหนว่ยงาน  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม วทิยาลัยเทคโนลีอตุสาหกรรมและการจดัการ เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 เฉล่ียร้อยละ 99.86 

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

12. แผนท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม บรรลุตามวตัถปุระสงค์ วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ ด าเนนิโครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมบรรลุตามวตัถปุระสงค์  

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 คิดเปน็ร้อยละ 83.33

ไตรมาส แผนการเบกิจา่ยสะสม (ร้อยละ)
ไตรมาส 1 33
ไตรมาส 2 55
ไตรมาส 3 76
ไตรมาส 4 98

ไตรมาส แผนการเบกิจา่ยสะสม (ร้อยละ)
ไตรมาส 1 19
ไตรมาส 2 41
ไตรมาส 3 63
ไตรมาส 4 87

แผน ผล แผน ผล
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม) 5,000,000.00                         3,850,000.00      4,992,800.00    65.11 99.86 O

1. วทิยาลัยเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจัดการ 5,000,000.00                         3,850,000.00       4,992,800.00     65.11 99.86 

ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 3
ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย งบลงทนุ

ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไมบ่รรลุ

การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : บรรลุ

แผน  ผล แผน ผล
ว.เทคโนโลยอุีตสาหกรรมฯ (ขนอม) 21,219,510.00                       16,339,022.70      18,219,023.01      77.00 85.86 

1. วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจัดการ 21,219,510.00                       16,339,022.70      18,219,023.01      77.00 85.86 

 งบประจ า
ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย
ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 3



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หนว่ยวจิยัเดิมทกุหนว่ย  ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดของหนว่ยวจิยั O

33. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารยป์ระจ า วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ  ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ O

เปน็ไปตามเกณฑ์อดุมศึกษา จ านวนเงินทัง้ส้ิน  1,799,300.00 บาท  ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 47 คน  ดังนี้
 -  ด้านวทิย ์  60,000 บาท/คน ประเภท จ านวนอาจารย์ เงนิสนับสนุนวจิยั เฉลีย่เงนิวจิยัตอ่อาจายป์ระจ า
 -  ด้านสังคม 25,000 บาท/คน (บาท) (บาท/คน) การบรรลเุปา้หมาย

 -  ด้านวทิย์ 1,222,000.00         43,642.86      O (50,000 บาท/คน)
 -  ด้านสังคม 577,300.00            30,384.21       (23,833 บาท/คน)

รวม 1,799,300.00        74,027.07     

34. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ  ไมไ่ด้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก O

ต่ออาจารยป์ระจ า  อยา่งนอ้ย 25,000 บาท/คน
35. อาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ  มอีาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ 

ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 20 ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ  จ านวน 31 คน  จากอาจารยป์ระจ า จ านวน 47 คน คิดเปน็ร้อยละ 65.96
รายละเอยีดดังนี้

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด
(คน) ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม รอ้ยละ (อย่างน้อยรอ้ยละ 16.67)

47 23 8 31 65.96

36. หนว่ยงานระดับคณะมบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพ์ มหาวทิยาลัยฯ มบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพใ์นเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ  จ านวน 185 บทความ 

ในเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ เปน็ผลงานจากวทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ  จ านวน 27  บทความ    (อยา่งนอ้ย 7 บทความ)
อยา่งนอ้ย 120 บทความ

37. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  จ านวน 41 บทความ O

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  อยา่งนอ้ย 45 บทความ เปน็ผลงานจากวทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ จ านวน 2 บทความ (อยา่งนอ้ย 3 บทความ)

วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน

(คน)
28
19
47

จ านวนอาจารยป์ระจ าเสนอผลงานวชิาการ 
หรอืตพิีมพ์เผยแพร ่ในวารสาร (คน)



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

38. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus จ านวน 10 บทความ , 

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus / SJR / ISI อยา่งนอ้ย 20 บทความ ฐานขอ้มลู SJR จ านวน 3 บทความ และฐานขอ้มลู  ISI  จ านวน 7 บทความ รวม 20 บทความ
เปน็ผลงานจากวทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ  จ านวน 2 บทความ  ซ่ึงอยูบ่นฐานขอ้มลู ISI
 (อยา่งนอ้ย 1 บทความ)

39. ทกุคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวชิาการ ผลงานวจิยั หนว่ยงานระดับคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวจิยัส่ิงประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ  

ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 29 ผลงาน  เปน็ผลงานของ 12 คณะ/วทิยาลัย จากทัง้หมด 15 คณะ/วทิยาลัย คิดเปน็ร้อยละ 80.00 ของจ านวน
หนว่ยงานทัง้หมด เปน็ผลงานจากวทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ  จ านวน 1 ผลงาน

40. จ านวนผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการ มหาวทิยาลัยฯ มผีลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการทรัพยสิ์นทางปญัญา จ านวน 20 ผลงาน O

ทรัพยสิ์นทางปญัญา อยา่งนอ้ย 10 ผลงาน แต่ไมม่ีผลงานจากวทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ  (อยา่งนอ้ย 1 ผลงาน)

14. แผนการบรกิารทางวิชาการ แก่สังคม
41. ผู้รับบริการวชิาการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์อยา่งนอ้ยร้อยละ  85 วทิยาลัยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ  มโีครงการบริการวชิาการ จ านวน 2 โครงการ มผู้ีรับบริการ จ านวน 339 คน 

และผู้รับบริการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์จ านวน 300 คน คิดเปน็ร้อยละ 88.50



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

1. ส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มผีลงานส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ 

ผลงานนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชนห์รือตีพมิพเ์ผยแพร่ ของนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชนห์รือตีพมิพเ์ผยแพร่  จ านวน  16   ผลงาน
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 2 ผลงาน

2. ทกุหนว่ยงานส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ีงนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั 

นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั จ านวน  83 คน  เปน็กจิกรรมวชิาการระดับชาติ จ านวน 9 กจิกรรม    ระดับนานาชาติ จ านวน 2 กจิกรรม
และระหวา่งสถาบนั จ านวน 2 กจิกรรม

3. นกัศึกษาได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี นกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี  หรือน าเสนอผลงาน 

หรือน าเสนอผลงานระหวา่งสถาบนัระดับชาติหรือนานาชาติ  ระหวา่งสถาบนั  ระดับชาติหรือนานาชาติ   จ านวน  17  รางวลั 
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั

4. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ นกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้  เฉล่ียร้อยละ 97.06 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
5. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน นกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน   เฉล่ียร้อยละ 98.46 

 อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
6. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะ/วทิยาลัย สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี นกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี เฉล่ียร้อยละ 97.52 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสรมิพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์

7. นกัศึกษาได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  นกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ  1 รางวลั จ านวน 3 รางวลั
8. ผู้ใชบ้ณัฑิตมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิต ผู้ใชบ้ณัฑิตประเมนิความพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิต ของนกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ค่าเฉล่ียร้อยละ 91.00 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
9. ภาวะการมงีานท าของบณัฑิตหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ี บณัฑิตคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มงีานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ีค่าเฉล่ียร้อยละ 97.77 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

สรปุผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 10 เดอืน : 1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)
การบรรลุเป้าหมาย



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

3. แผนบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
10. อาจารยป์ระจ าทกุคนได้รับการพฒันา อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง อาจารยป์ระจ าคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ได้รับการพฒันาทกุคน จากจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดจ านวน  94 คน  

คิดเปน็ร้อยละ 100
11. บคุลากรสายสนบัสนนุทกุคนได้รับการพฒันาตามสายงาน 

อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง จ านวน 26 คน  คิดเปน็ร้อยละ  92.31
12. จ านวนบคุลากรมตี าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรทีด่ ารงต าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ จ านวน 12 คน 

อยา่งนอ้ย 15 คน เปน็บคุลากรจากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ านวน 2 คน ดังนี้
ประเภทบคุลากร ต าแหน่งทางวชิาการทีไ่ดร้บั

1) นางสาวสุวรรณา  ผลใหม่ พนกังานมหาวทิยาลัย ผศ.
2) นายธนากรณ์  ด าสุด พนกังานมหาวทิยาลัย ผศ.

13. อาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มอีาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ จ านวน 9 คน O

อยา่งนอ้ย 15 คน แต่ไมม่ีอาจารยป์ระจ าของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14. ความพงึพอใจของผู้รับบริการของทกุหนว่ยงาน   
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้รับบริการ ของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  คิดเปน็ร้อยละ 94.20 

15. ความพงึพอใจของบคุลากรในการบริหารจดัการองค์กร
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

บคุลากรมคีวามพงึพอใจในการบริหารจดัการองค์กร ร้อยละ 86.48 

16. บคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 7 คน จ าแนกเปน็ระดับชาติจ านวน 2 คน 

อยา่งนอ้ย 15 คน และระดับนานาชาติ จ านวน 6 คน  เปน็บคุลากรจากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้รับรางวลัระดับชาติ จ านวน 3 คน
และระดับนานาชาติ จ านวน 1 คน  รวมทัง้ส้ินจ านวน 4 คน  รายละเอยีดดังนี้

ผู้ทีไ่ดร้บัรางรลั ชือ่รางวลั

ผศ.พรโรจน ์ บณัฑิตพสุิทธิ์   - รางวลัเหรียญทอง 
    การแขง่ขนัแบดมนิตัน
    Astec ChiangMai Badminton Sawasdee Cup 2017

รายชือ่

บคุลากรสายสนบัสนนุคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้รับการพฒันาจ านวน 24 คน จากบคุลากรสายสนบัสนนุทัง้หมด

  ผู้ทีไ่ดร้บัรางรลัระดบันานาชาต ิจ านวน 1 คน



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

ผู้ทีไ่ดร้บัรางรลั ชือ่รางวลั

ผศ.พนม  อนิทฤทธิ์   - รางวลั "ขา้ราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปพีทุธศักราช 2560"
    จากกระทรวงศึกษาธกิาร  ณ ตึกสันติไมตรี  ท าเนยีบรัฐบาล

นางสาวสุขกมล รัตนสุภา   - รางวลับทความดีเด่น เหรียญทอง ภาคบรรยาย ประเภทอาจารยแ์ละบคุลากร 
    ผลงาน "การส่ือสารขยายผลการผลิตขา้วอนิทรียใ์นพืน้ทีลุ่่มน้ าปากพนงั"
    จากโครงการประชมุสัมมนาเครือขา่ยการจดัการความรู้มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 
    สถาบนัการพลศึกษาและสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป ์คร้ังที ่11 
    ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน จงัหวดันครราชสีมา

นายสราญพงศ์  หนยูิม้ซ้าย   - รางวลับทความยอดเยีย่ม
    ผลงาน "หุน่ยนต์เกบ็กูแ้ละท าลายวตัถรุะเบดิ"
    จากการประชมุวชิาการ งานวจิยั และพฒันาเชงิประยกุต์ คร้ังที ่10  (ECTI-CARD 2018)
    ณ มหาวทิยาลัยนเรศวร จงัหวดัพษิณุโลก

4. แผนเตรยีมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ ศูนยภ์าษาประจ าพืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ด าเนนิการจดัสอบสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST) O

(RMUTSV TEST) อยา่งนอ้ยร้อยละ 60 มนีกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST)  ร้อยละ 6.90  ดังนี้

18. ผลการสอบวดัสมรรถนะภาษาองักฤษของบคุลากรสายวชิาการ ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ผ่านเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลัยก าหนด อยา่งนอ้ยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนกัศึกษาทีเ่ขา้สอบ TOEIC ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ได้คะแนนมากกวา่ 300

  ผู้ทีไ่ดร้บัรางรลัระดบัชาต ิจ านวน 2 คน

ทัง้หมด เข้าสอบ
ต่ ากวา่

รอ้ยละ 40
รอ้ยละ 
40-49

รอ้ยละ 
50-59

รอ้ยละ 
60-69

รอ้ยละ 
70-79

รอ้ยละ 
80-89

รอ้ยละ 
90 ขึ้นไป

ผ่าน 
()

ไม่ผ่าน 
(O)

มทร.ศรวีชิัย 3,016 2,805 1,940 548 206 64 35 10 2 794 2,011 28.31

1. พืน้ทีส่งขลา 1,431 1,352 736 379 152 46 29 8 2 616 736 45.56
2. พืน้ทีส่งขลา (รัตภมูิ) 39 37 34 3 - - - - - 3 34 8.11
3. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) 119 118 67 16 16 12 5 2 - 38 80 32.20
4. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 1,018 899 779 88 27 4 1 - - 62 837 6.90
5. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ขนอม) 90 87 66 17 3 1 - - - 21 66 24.14
6. พืน้ทีต่รัง 319 312 258 45 8 1 - - - 54 258 17.31

รอ้ยละของนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย

ทีส่อบผ่านสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

(RMUTSV TEST)

ล าดับ พ้ืนที่

จ านวนนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย (คน)

จ านวนผู้เข้าสอบได้ระดับคะแนน  (คน) 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ที่สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(RMUTSV TEST) (คน)



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

5. แผนบรหิารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบนั

ไมต่่ ากวา่ 4.25
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเทา่กบั 4.31  อยูใ่นระดับดี 

21. ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

   - ผลการประเมนิระดับดี จ านวน 6 หลักสูตร
   - ผลการประเมนิระดับปานกลาง จ านวน 2 หลักสูตร

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ ระดบัคุณภาพ
การประเมนิ ประเมนิเฉลีย่

1. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาเคมีอุตสาหกรรม  3.77 ระดับดี

สาขาวชิาเทคโนโลยีการยาง  3.75 ระดับดี

สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3.70 ระดับดี

สาขาวชิาชีววทิยาประยุกต์  3.69 ระดับดี

สาขาวชิาเทคโนโลยีน้ ามันปาล์มและโอลิโอเคมี  3.40 ระดับดี

2. หลกัสตูรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต
สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย  3.57 ระดับดี

3. หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารสากล  2.89 ระดับปานกลาง

4. หลกัสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหการ  2.92 ระดับปานกลาง

6. แผนควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง
22. ความเส่ียงทีส่ามารถด าเนนิการควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลง มหาวทิยาลัยฯ มปีระเด็นความเส่ียง ทัง้หมด 9 ประเด็นความเส่ียง และสามารถควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลงได้ O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 จ านวน 6 ประเด็นความเส่ียง คิดเปน็ร้อยละ 66.67 (อา้งองิขอ้มลูรายงานการด าเนนิงานตามแผนบริหารจดัการความเส่ียง
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัรอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561)

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหีลักสูตรทีป่ระเมนิทัง้หมด 8  หลักสูตร ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน
 รายละเอยีดดังนี้

หลกัสตูร/สาขาวชิา



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

7. แผนจัดหารายได้
23. ทกุคณะ/วทิยาลัย  มรีายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มรีายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ  ดังนี้ 

 

8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทกุหนว่ยงานมกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว จ านวน 10  โครงการ 

(การก าจดัขยะ  การจราจร  ระบบบ าบดัน้ าเสีย  ภมูทิศัน ์
ประหยดัพลังงาน)

9. แผนการอนุรกัษ์พลังงาน
25. จ านวนหนว่ย การใชพ้ลังงานไฟฟา้ ลดลงจากปกีอ่น การใชพ้ลังงานไฟฟา้ของพืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ประจ าเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมถินุายน 2561 O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 เพิม่ขึน้ 1,953.35 หนว่ย  คิดเปน็ร้อยละ 0.14

หน่วยงาน
รายจา่ยโครงการ

(บาท)
1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4,990,000   4,491,000
2) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 140,000     126,000
3) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 145,800     116,640
4) คณะศิลปศาสตร์ 129,500     103,600
5) สนง.วข.นครศรีธรรมราช 25,000       2,500  20,000

รวมทัง้สิน้ 5,430,300  4,857,240

25,900                 

572,310                

รายรับโครงการ
      (บาท)

สมทบมหาวิทยาลยั/
วิทยาเขต/  คณะ/วิทยาลยั

499,000                
15,750                 
29,160                 

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท)
จ านวนหน่วย

การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)
ค่าไฟฟ้า (บาท)

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเปน็รอ้ยละ

3,514,183.16      14,538,504.71     3,532,887.32      14,745,888.52     18,704.16        207,383.81     0.53        O

250,896.00         1,065,107.54      266,244.00         1,138,294.98      15,348.00        73,187.44      6.12        O

2,055,924.98      7,675,127.45      1,910,613.02      7,388,811.05      145,311.96-      286,316.40-     7.07-        

1,415,355.98      5,629,615.99      1,417,309.33      5,884,086.47      1,953.35         254,470.48    0.14        O

1,260,994.97      4,913,840.34      1,153,146.97      4,671,401.86      107,848.00-      242,438.48-     8.55-        

560,063.00         2,227,595.94      524,267.00         2,201,903.64      35,796.00-        25,692.30-      6.39-        

9,057,418.09      36,049,791.97    8,804,467.64      36,030,386.52    252,950.45-      19,405.45-      2.79-        O

ผลตา่งการใช้พลงังานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย หน่วยงานของมหาวิทยาลยัฯ

รวมทัง้สิน้

การบรรลุ
เปา้หมาย
  : บรรลุ
O  : ไม่บรรลุ

สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ

ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ใหญ่
ขนอม

พ้ืนทีก่ารจดั
การศึกษา

การใช้พลงังานไฟฟ้าประจ าเดอืนตลุาคม - เดอืนมิถุนายน



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวิทยบรกิาร
26. นกัศึกษาและบคุลากร มคีวามพงึพอใจต่อระบบ

เครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่การศึกษาและการบริการ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

27. ผู้ใชบ้ริการมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ
บริหาร อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทกุหนว่ยเบกิจา่ยมขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ ทกุหนว่ยเบกิจา่ยมขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ณ รอบ 10 เดือน เฉล่ียรวมร้อยละ 0.58 

คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ไมเ่กนิร้อยละ 2 จ าแนกตามหนว่ยเบกิจา่ย ดังนี้
หน่วยเบกิจา่ย ระบบ GFMIS ระบบญัช ี3 มติิ ผลตา่ง (%)

1) สงขลา (ส านกังานอธกิารบดี)       358,902,189.42        357,093,399.03 0.50

2) สงขลา (วทิยาเขตภาคใต้)       129,829,719.79        128,190,457.60 1.26

3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)         24,295,351.59         24,259,869.50 0.15

4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)         68,886,150.77         68,884,950.77 0.00

5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่)         51,222,462.85         51,217,267.65 0.01

6) วทิยาเขตตรัง         98,097,058.96         97,381,556.24 0.73

รวม     731,232,933.38      727,027,500.79 0.58

29. ทกุหนว่ยงาน เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3  เฉล่ียร้อยละ 79.84  ดังนี้ 

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

 ( แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 33.00 )
 ( แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 55.00 )
 ( แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 77.00 )
 ( แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 98.36 )

 

นกัศึกษาและบคุลากรคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมคีวามพงึพอใจต่อระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่การศึกษาและการบริการ เฉล่ียร้อยละ 69.81

ผู้ใชบ้ริการคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่การบริหาร 
เฉล่ียร้อยละ 74.72

การด าเนินงาน

 : บรรลุ

O : บรรลุ
แผน  ผล แผน ผล

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ)่ 65,249,375.34                       50,242,019.01      56,742,712.35      77.00 86.96 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 15,538,300.00                       11,964,491.00      14,700,619.78      77.00 94.61 

2. ส านักงานวทิยาเขตนครศรีธรรมราช 6,057,760.00                         4,664,475.20        5,374,158.36        77.00 88.72 

3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 17,274,000.00                       13,300,980.00      14,686,968.34      77.00 85.02 

4. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26,379,315.34                       20,312,072.81      21,980,965.87      77.00 83.33 

คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ)่ 49,010,175.38                       37,737,835.04      40,883,931.74      77.00 83.42 

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16,054,036.51                       12,361,608.11      15,235,663.28      77.00 94.90 

2. คณะเกษตรศาสตร์ 14,074,840.00                       10,837,626.80      12,013,175.75      77.00 85.35 

3. คณะอตุสาหกรรมเกษตร 7,220,438.87                         5,559,737.93        5,689,300.04        77.00 78.79 

4. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,305,600.00                         1,005,312.00        996,749.41          77.00 76.34 O

5. ส านักงานวทิยาเขตนครศรีธรรมราช 10,355,260.00                       7,973,550.20        6,949,043.26        77.00 67.11 O

ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 3

 งบประจ า
ทีไ่ดร้ับจัดสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

ผลการเบกิจ่าย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

30. ทกุหนว่ยงาน  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 เฉล่ียร้อยละ 99.05 

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

 ( แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 21.11 )
 ( แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 43.11 )
 ( แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 65.11 )
 ( แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 88.00 )

12. แผนท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม บรรลุตามวตัถปุระสงค์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีด าเนนิโครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมบรรลุตามวตัถปุระสงค์  คิดเปน็ร้อยละ 100 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หนว่ยวจิยัเดิมทกุหนว่ย  ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดของหนว่ยวจิยั O

33. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารยป์ระจ า คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ เปน็จ านวนเงินทัง้ส้ิน O

เปน็ไปตามเกณฑ์อดุมศึกษา จ านวน  3,214,420.00 บาท  ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 94 คน ดังนี้
 -  ด้านวทิย ์  60,000 บาท/คน ประเภท จ านวนอาจารย์ เงนิสนับสนุนวจิยั เฉลีย่เงนิวจิยัตอ่อาจายป์ระจ า
 -  ด้านสังคม 25,000 บาท/คน (บาท) (บาท/คน) การบรรลเุปา้หมาย

 -  ด้านวทิย์ 2,709,420.00         38,160.85       O (50,000 บาท/คน)
 -  ด้านสังคม 505,000.00            21,956.52       O (23,833 บาท/คน)

รวม         3,214,420.00 60,117.37      

34. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ไมไ่ด้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก O

ต่ออาจารยป์ระจ า  อยา่งนอ้ย 25,000 บาท/คน

35. อาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มอีาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ 

ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 20 ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ  จ านวน 94 คน  จากอาจารยป์ระจ า จ านวน 18 คน คิดเปน็ร้อยละ 19.15
รายละเอยีดดังนี้

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด
(คน) ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม รอ้ยละ (อย่างน้อยรอ้ยละ 16.67)

94 10 8 18 19.15

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีไมม่ีผลการด าเนนิงาน

จ านวนอาจารยป์ระจ าเสนอผลงานวชิาการ 
หรอืตพิีมพ์เผยแพร ่ในวารสาร (คน)

(คน)
71
23
94

แผน ผล แผน ผล
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ)่ 7,990,000.00                         6,152,300.00      7,926,410.00    65.11 99.20 O

1. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,190,000.00                         3,226,300.00       4,150,210.00     65.11 99.05 

2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 3,800,000.00                         2,926,000.00       3,776,200.00     65.11 99.37 

ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 3
ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย งบลงทนุ

ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไมบ่รรลุ



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

36. หนว่ยงานระดับคณะมบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพ์ มหาวทิยาลัยฯ มบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพใ์นเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ  จ านวน 185 บทความ 

ในเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ เปน็ผลงานจากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  จ านวน 13 บทความ    (อยา่งนอ้ย 7 บทความ)
อยา่งนอ้ย 120 บทความ

37. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  จ านวน 41 บทความ 

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  อยา่งนอ้ย 45 บทความ เปน็ผลงานจากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ านวน 4 บทความ   (อยา่งนอ้ย 3 บทความ)
38. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus จ านวน 10 บทความ , O

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus / SJR / ISI อยา่งนอ้ย 20 บทความ ฐานขอ้มลู SJR จ านวน 3 บทความ และฐานขอ้มลู  ISI  จ านวน 7 บทความ รวม 20 บทความ
แต่ไมม่ีผลงานจากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(อยา่งนอ้ย 1 บทความ)

39. ทกุคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวชิาการ ผลงานวจิยั หนว่ยงานระดับคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวจิยัส่ิงประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ  

ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 29 ผลงาน  เปน็ผลงานของ 12 คณะ/วทิยาลัย จากทัง้หมด 15 คณะ/วทิยาลัย คิดเปน็ร้อยละ 80.00 ของจ านวน
หนว่ยงานทัง้หมด เปน็ผลงานจากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี จ านวน 2 ผลงาน

40. จ านวนผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการ มหาวทิยาลัยฯ มผีลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการทรัพยสิ์นทางปญัญา จ านวน 20 ผลงาน O

ทรัพยสิ์นทางปญัญา อยา่งนอ้ย 10 ผลงาน แต่ไมม่ีผลงานจากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  (อยา่งนอ้ย 1 ผลงาน)

14. แผนการบรกิารทางวิชาการ แก่สังคม
41. ผู้รับบริการวชิาการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์อยา่งนอ้ยร้อยละ  85 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมโีครงการบริการวชิาการ จ านวน 2 โครงการ มผู้ีรับบริการ จ านวน 225 คน และผู้รับบริการน า

ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์จ านวน 202 คน คิดเปน็ร้อยละ  89.78



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

1. ส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ คณะเทคโนโลยกีารจดัการ  มผีลงานส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ  ของนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 

ผลงานนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชนห์รือตีพมิพเ์ผยแพร่ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่  จ านวน 2 ผลงาน
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัย ละ 2 ผลงาน

2. ทกุหนว่ยงานส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ คณะเทคโนโลยกีารจดัการ ส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั 

นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั จ านวน  36  คน  เปน็กจิกรรมวชิาการระดับชาติ จ านวน 1 กจิกรรม และกจิกรรมวชิาการระหวา่งสถาบนั จ านวน 2  กจิกรรม
3. นกัศึกษาได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารจดัการ ได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี  หรือน าเสนอผลงาน 

หรือน าเสนอผลงานระหวา่งสถาบนัระดับชาติหรือนานาชาติ  ระหวา่งสถาบนั  ระดับชาติหรือนานาชาติ   จ านวน  8  รางวลั 
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัย ละ 1 รางวลั

4. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารจดัการ มคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้  เฉล่ียร้อยละ  97.07 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
5. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารจดัการ มคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน   เฉล่ียร้อยละ 97.93 

 อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
6. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะ/วทิยาลัย สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารจดัการ สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี เฉล่ียร้อยละ 97.05 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสรมิพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์

7. นกัศึกษาได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  นกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารจดัการ  ได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั จ านวน 1 รางวลั
8. ผู้ใชบ้ณัฑิตมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิต ผู้ใชบ้ณัฑิตประเมนิความพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิต ของนกัศึกษาคณะเทคโนโลยกีารจดัการ  ค่าเฉล่ียร้อยละ 93.60 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
9. ภาวะการมงีานท าของบณัฑิตหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ี บณัฑิตคณะเทคโนโลยกีารจดัการ  มงีานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ีค่าเฉล่ียร้อยละ 97.00 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

สรปุผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 10 เดอืน : 1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)
การบรรลุเป้าหมาย



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

3. แผนบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
10. อาจารยป์ระจ าทกุคนได้รับการพฒันา อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยกีารจดัการ  ได้รับการพฒันาจ านวน  59 คน จากจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดจ านวน  61 คน  

คิดเปน็ร้อยละ 96.72
11. บคุลากรสายสนบัสนนุทกุคนได้รับการพฒันาตามสายงาน 

อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง จ านวน 44 คน  คิดเปน็ร้อยละ  97.73
12. จ านวนบคุลากรมตี าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรทีด่ ารงต าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ จ านวน 12 คน O

อยา่งนอ้ย 15 คน แต่ไมม่ีบคุลากรของคณะเทคโนโลยกีารจดัการ

13. อาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ  มีอาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้  จ านวน 9 คน 

อยา่งนอ้ย 15 คน เปน็บคุลากรจากคณะเทคโนโลยกีารจดัการ  จ านวน  1  คน
14. ความพงึพอใจของผู้รับบริการของทกุหนว่ยงาน   

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้รับบริการ ของคณะเทคโนโลยกีารจดัการ   คิดเปน็ร้อยละ 82.11 

15. ความพงึพอใจของบคุลากรในการบริหารจดัการองค์กร
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

บคุลากรมคีวามพงึพอใจในการบริหารจดัการองค์กร ร้อยละ 86.48 

16. บคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 35 คน จ าแนกเปน็ระดับชาติจ านวน 29 คน 

อยา่งนอ้ย 15 คน และระดับนานาชาติ จ านวน 6 คน  เปน็บคุลากรจากคณะเทคโนโลยกีารจดัการ ได้รับรางวลัระดับชาติ จ านวน 3 คน
รายละเอยีดดังนี้

ผู้ทีไ่ดร้บัรางรลั ชือ่รางวลั
นายณัฐพงศ์  แกว้บญุมา   - รางวลัผู้ทีไ่ด้รับคะแนนสูงสุดในการทดสอบทกัษะมาตรฐาน

    ผลงาน "Microsoft office Specialist certifination Version 2016 รุ่นที ่15"
    จาก บริษทั เออาร์ไอท ีจ ากดั

น.ส. สุพตัรา ค าแหง   - รางวลัรองชนะเลิสอนัดับ 2 ภาคโปสเตอร์  สาขางานวชิาการรับใชสั้งคม
    ผลงาน "การพฒันาผลิตภณัฑ์ชมุชน เพือ่ส่งเสริมการตลาดเพือ่ส่ิงแวดล้อม"
    จากการประชมุวชิาการระดับชาติคร้ังที ่10  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั

ผศ.อลิสา เล้ียงร่ืนรมย์   - รางวลับทความดีเด่น เหรียญทอง ภาคบรรยาย ประเภทอาจารยแ์ละบคุลากร 
    ผลงาน "การส่ือสารขยายผลการผลิตขา้วอนิทรียใ์นพืน้ทีลุ่่มน้ าปากพนงั"
    จากโครงการประชมุสัมมนาเครือขา่ยการจดัการความรู้มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล 
    สถาบนัการพลศึกษาและสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป ์คร้ังที ่11 
    ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน จงัหวดันครราชสีมา

บคุลากรสายสนบัสนนุคณะเทคโนโลยกีารจดัการ ได้รับการพฒันาจ านวน 43 คน จากบคุลากรสายสนบัสนนุทัง้หมด



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

4. แผนเตรยีมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ ศูนยภ์าษาประจ าพืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ด าเนนิการจดัสอบสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST) O

(RMUTSV TEST) อยา่งนอ้ยร้อยละ 60 มนีกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST)  ร้อยละ 6.90  ดังนี้

18. ผลการสอบวดัสมรรถนะภาษาองักฤษของบคุลากรสายวชิาการ ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ผ่านเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลัยก าหนด อยา่งนอ้ยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนกัศึกษาทีเ่ขา้สอบ TOEIC ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ได้คะแนนมากกวา่ 300

5. แผนบรหิารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบนั

ไมต่่ ากวา่ 4.25
คณะเทคโนโลยกีารจดัการ มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเทา่กบั 4.23 อยูใ่นระดับดี O

21. ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

   - ผลการประเมนิระดับดี จ านวน 6 หลักสูตร

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ ระดบัคุณภาพ
 การประเมนิ ประเมนิเฉลีย่

1. หลกัสตูรบรหิารธรุกิจบณัฑิต
สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  3.56 ระดับดี

สาขาวชิาการเงิน  3.39 ระดับดี

สาขาวชิาการจดัการตลาด  3.18 ระดับดี

สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  3.03 ระดับดี

สาขาวชิาการจดัการผู้ประกอบการ  3.03 ระดับดี

สาขาวชิาการบญัชี  3.03 ระดับดี

คณะเทคโนโลยกีารจดัการ  มหีลักสูตรทีป่ระเมนิทัง้หมด 6  หลักสูตร ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายละเอยีดดังนี้

หลกัสตูร/สาขาวชิา

ทัง้หมด เข้าสอบ
ต่ ากวา่

รอ้ยละ 40
รอ้ยละ 
40-49

รอ้ยละ 
50-59

รอ้ยละ 
60-69

รอ้ยละ 
70-79

รอ้ยละ 
80-89

รอ้ยละ 
90 ขึ้นไป

ผ่าน 
()

ไม่ผ่าน 
(O)

มทร.ศรวีชิัย 3,016 2,805 1,940 548 206 64 35 10 2 794 2,011 28.31

1. พืน้ทีส่งขลา 1,431 1,352 736 379 152 46 29 8 2 616 736 45.56
2. พืน้ทีส่งขลา (รัตภมูิ) 39 37 34 3 - - - - - 3 34 8.11
3. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) 119 118 67 16 16 12 5 2 - 38 80 32.20
4. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 1,018 899 779 88 27 4 1 - - 62 837 6.90
5. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ขนอม) 90 87 66 17 3 1 - - - 21 66 24.14
6. พืน้ทีต่รัง 319 312 258 45 8 1 - - - 54 258 17.31

รอ้ยละของนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย

ทีส่อบผ่านสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

(RMUTSV TEST)

ล าดับ พ้ืนที่

จ านวนนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย (คน)

จ านวนผู้เข้าสอบได้ระดับคะแนน  (คน) 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ที่สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(RMUTSV TEST) (คน)



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

6. แผนควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง
22. ความเส่ียงทีส่ามารถด าเนนิการควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลง มหาวทิยาลัยฯ มปีระเด็นความเส่ียง ทัง้หมด 9 ประเด็นความเส่ียง และสามารถควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลงได้ O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 จ านวน 6 ประเด็นความเส่ียง คิดเปน็ร้อยละ 66.67 (อา้งองิขอ้มลูรายงานการด าเนนิงานตามแผนบริหารจดัการความเส่ียง
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัรอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561)

7. แผนจัดหารายได้
23. ทกุคณะ/วทิยาลัย  มรีายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ คณะเทคโนโลยกีารจดัการ  ไม่มรีายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ O

8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทกุหนว่ยงานมกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว คณะเทคโนโลยกีารจดัการ  มกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว  จ านวน 1 โครงการ 

(การก าจดัขยะ  การจราจร  ระบบบ าบดัน้ าเสีย  ภมูทิศัน ์
ประหยดัพลังงาน)

9. แผนการอนุรกัษ์พลังงาน
25. จ านวนหนว่ย การใชพ้ลังงานไฟฟา้ ลดลงจากปกีอ่น การใชพ้ลังงานไฟฟา้ของพืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ประจ าเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมถินุายน 2561 O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 เพิม่ขึน้ 1,953.35 หนว่ย  คิดเปน็ร้อยละ 0.14

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท)
จ านวนหน่วย

การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)
ค่าไฟฟ้า (บาท)

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเปน็รอ้ยละ

3,514,183.16      14,538,504.71     3,532,887.32      14,745,888.52     18,704.16        207,383.81     0.53        O

250,896.00         1,065,107.54      266,244.00         1,138,294.98      15,348.00        73,187.44      6.12        O

2,055,924.98      7,675,127.45      1,910,613.02      7,388,811.05      145,311.96-      286,316.40-     7.07-        

1,415,355.98      5,629,615.99      1,417,309.33      5,884,086.47      1,953.35         254,470.48    0.14        O

1,260,994.97      4,913,840.34      1,153,146.97      4,671,401.86      107,848.00-      242,438.48-     8.55-        

560,063.00         2,227,595.94      524,267.00         2,201,903.64      35,796.00-        25,692.30-      6.39-        

9,057,418.09      36,049,791.97    8,804,467.64      36,030,386.52    252,950.45-      19,405.45-      2.79-        O

ผลตา่งการใช้พลงังานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย หน่วยงานของมหาวิทยาลยัฯ

รวมทัง้สิน้

การบรรลุ
เปา้หมาย
  : บรรลุ
O  : ไม่บรรลุ

สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ

ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ใหญ่
ขนอม

พ้ืนทีก่ารจดั
การศึกษา

การใช้พลงังานไฟฟ้าประจ าเดอืนตลุาคม - เดอืนมิถุนายน



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวิทยบรกิาร
26. นกัศึกษาและบคุลากร มคีวามพงึพอใจต่อระบบ

เครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่การศึกษาและการบริการ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

27. ผู้ใชบ้ริการมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ
บริหาร อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทกุหนว่ยเบกิจา่ยมขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ ทกุหนว่ยเบกิจา่ยมขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ณ รอบ 10 เดือน เฉล่ียรวมร้อยละ 0.58 

คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS  ไมเ่กนิร้อยละ 2 จ าแนกตามหนว่ยเบกิจา่ย ดังนี้
หน่วยเบกิจา่ย ระบบ GFMIS ระบบญัช ี3 มติิ ผลตา่ง (%)

1) สงขลา (ส านกังานอธกิารบดี)     358,902,189.42      357,093,399.03 0.50

2) สงขลา (วทิยาเขตภาคใต้)     129,829,719.79      128,190,457.60 1.26

3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)       24,295,351.59        24,259,869.50 0.15

4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)       68,886,150.77        68,884,950.77 0.00

5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่)       51,222,462.85        51,217,267.65 0.01

6) วทิยาเขตตรัง       98,097,058.96        97,381,556.24 0.73

รวม   731,232,933.38     727,027,500.79 0.58

29. ทกุหนว่ยงาน  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม คณะเทคโนโลยกีารจดัการ เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3  เฉล่ียร้อยละ 85.02   ดังนี้ 

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

 ( แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 33.00 )
 ( แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 55.00 )
 ( แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 77.00 )
 ( แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 98.36 )

นกัศึกษาและบคุลากรคณะเทคโนโลยกีารจดัการ มคีวามพงึพอใจต่อระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพือ่การศึกษาและการบริการ เฉล่ียร้อยละ  62.81

ผู้ใชบ้ริการคณะเทคโนโลยกีารจดัการ มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่การบริหาร 
เฉล่ียร้อยละ 75.68

การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : บรรลุ

แผน  ผล แผน ผล
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ)่ 65,249,375.34                       50,242,019.01      56,742,712.35      77.00 86.96 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 15,538,300.00                       11,964,491.00      14,700,619.78      77.00 94.61 

2. ส านักงานวทิยาเขตนครศรีธรรมราช 6,057,760.00                         4,664,475.20        5,374,158.36        77.00 88.72 

3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 17,274,000.00                       13,300,980.00      14,686,968.34      77.00 85.02 

4. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26,379,315.34                       20,312,072.81      21,980,965.87      77.00 83.33 

 งบประจ า
ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย
ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 3



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

30. ทกุหนว่ยงาน  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม คณะเทคโนโลยกีารจดัการ  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 เฉล่ียร้อยละ 99.37 

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

 ( แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 21.11 )
 ( แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 43.11 )
 ( แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 65.11 )
 ( แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 88.00 )

12. แผนท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม บรรลุตามวตัถปุระสงค์ คณะเทคโนโลยกีารจดัการ ด าเนนิโครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมบรรลุตามวตัถปุระสงค์  คิดเปน็ร้อยละ 100 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หนว่ยวจิยัเดิมทกุหนว่ย  ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดของหนว่ยวจิยั 

ชือ่หน่วยวจิยั หวัหน้า/สมาชกิ หน่วยวจิยั
   การบริหารการจดัการธรุกจิชมุชนชายฝ่ังอา่วไทย ดร.อรพรรณ จนัทร์อนิทร์ คณะบริหารธรุกจิ

น.ส.กติติยา อนิทกาญจน์ คณะบริหารธรุกจิ
น.ส.จนัทริา ภมูา คณะเทคโนโลยกีารจดัการ
ผศ.ภาวนา พุม่ไสว วทิยาลัยรัตภมูิ

33. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารยป์ระจ า คณะเทคโนโลยกีารจดัการ ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ เปน็จ านวนเงินทัง้ส้ิน จ านวน  2,876,500.00 บาท 

เปน็ไปตามเกณฑ์อดุมศึกษา ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 61 คน ดังนี้
 -  ด้านวทิย ์  60,000 บาท/คน ประเภท จ านวนอาจารย์ เงนิสนับสนุนวจิยั เฉลีย่เงนิวจิยัตอ่อาจายป์ระจ า
 -  ด้านสังคม 25,000 บาท/คน (บาท) (บาท/คน) การบรรลเุปา้หมาย

 -  ด้านวทิย์ 565,500.00            56,550.00       (50,000 บาท/คน)
 -  ด้านสังคม 2,311,000.00         45,313.73       (23,833 บาท/คน)

รวม         2,876,500.00 47,155.74     

34. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก คณะเทคโนโลยกีารจดัการ ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก เปน็จ านวนเงินทัง้ส้ิน จ านวน  150,000.00 บาท O

ต่ออาจารยป์ระจ า  อยา่งนอ้ย 25,000 บาท/คน ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 61 คน ดังนี้
จ านวนอาจารย์ เงนิสนับสนุนวจิยั เฉลีย่เงนิวจิยัตอ่อาจารยป์ระจ า

(บาท) (บาท/คน) (16,667 บาท/คน)
150,000.00 2,459.02

หนว่ยวจิยัเดิมทกุหนว่ย  ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดของหนว่ยวจิยั  ดังนี้

(คน)
61

(คน)
10
51
61

แผน ผล แผน ผล
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ)่ 7,990,000.00                         6,152,300.00      7,926,410.00    65.11 99.20 O

1. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,190,000.00                         3,226,300.00       4,150,210.00     65.11 99.05 

2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 3,800,000.00                         2,926,000.00       3,776,200.00     65.11 99.37 

ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 3
ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย งบลงทนุ

ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไมบ่รรลุ



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

35. อาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ คณะเทคโนโลยกีารจดัการ มอีาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ 

ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 20 จ านวน 16 คน  จากอาจารยป์ระจ า จ านวน 61 คน คิดเปน็ร้อยละ 26.23 รายละเอยีดดังนี้

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด
(คน) ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม รอ้ยละ (อย่างน้อยรอ้ยละ 16.67)

61 14 2 16 26.23

36. หนว่ยงานระดับคณะมบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพ์ มหาวทิยาลัยฯ มบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพใ์นเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ  จ านวน 185 บทความ 

ในเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ เปน็ผลงานจากคณะเทคโนโลยกีารจดัการ  จ านวน 16 บทความ  (อยา่งนอ้ย 7 บทความ)
อยา่งนอ้ย 120 บทความ

37. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  จ านวน 41 บทความ O

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  อยา่งนอ้ย 45 บทความ แต่ไมม่ีผลงานจากคณะเทคโนโลยกีารจดัการ  (อยา่งนอ้ย 3 บทความ)
38. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus จ านวน 10 บทความ , O

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus / SJR / ISI อยา่งนอ้ย 20 บทความ ฐานขอ้มลู SJR จ านวน 3 บทความ และฐานขอ้มลู  ISI  จ านวน 7 บทความ รวม 20 บทความ
แต่ไมม่ีผลงานจากคณะเทคโนโลยกีารจดัการ  (อยา่งนอ้ย 1 บทความ)

39. ทกุคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวชิาการ ผลงานวจิยั หนว่ยงานระดับคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวจิยัส่ิงประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ  

ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 29 ผลงาน  เปน็ผลงานของ 12 คณะ/วทิยาลัย จากทัง้หมด 15 คณะ/วทิยาลัย คิดเปน็ร้อยละ 80.00 ของจ านวน
หนว่ยงานทัง้หมด เปน็ผลงานจากคณะเทคโนโลยกีารจดัการ จ านวน 1 ผลงาน

40. จ านวนผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการ มหาวทิยาลัยฯ มผีลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการทรัพยสิ์นทางปญัญา จ านวน 20 ผลงาน O

ทรัพยสิ์นทางปญัญา อยา่งนอ้ย 10 ผลงาน แต่ไมม่ีผลงานจากคณะเทคโนโลยกีารจดัการ   (อยา่งนอ้ย 1 ผลงาน)

14. แผนการบรกิารทางวิชาการ แก่สังคม
41. ผู้รับบริการวชิาการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์อยา่งนอ้ยร้อยละ  85 

จ านวนอาจารยป์ระจ าเสนอผลงานวชิาการ 
หรอืตพิีมพ์เผยแพร ่ในวารสาร (คน)

คณะเทคโนโลยกีารจดัการ มโีครงการบริการวชิาการ จ านวน 2 โครงการ มผู้ีรับบริการ จ านวน 218 คน และผู้รับบริการน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์จ านวน 207 คน คิดเปน็ร้อยละ 94.95



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

1. ส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ คณะเกษตรศาสตร์  มผีลงานส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ  ของนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 

ผลงานนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชนห์รือตีพมิพเ์ผยแพร่ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่  จ านวน  14   ผลงาน 
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัย ละ 2 ผลงาน

2. ทกุหนว่ยงานส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ คณะเกษตรศาสตร์ ส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั 

นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั จ านวน  57  คน  เปน็กจิกรรมวชิาการระดับชาติ จ านวน 2 กจิกรรม และกจิกรรมวชิาการระหวา่งสถาบนั จ านวน 2 กจิกรรม
3. นกัศึกษาได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี นกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี  หรือน าเสนอผลงาน 

หรือน าเสนอผลงานระหวา่งสถาบนัระดับชาติหรือนานาชาติ  ระหวา่งสถาบนั  ระดับชาติหรือนานาชาติ   จ านวน  25 รางวลั 
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั

4. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ นกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  มคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้  เฉล่ียร้อยละ 97.14 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
5. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน นกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  มคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน   เฉล่ียร้อยละ 97.84 

 อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
6. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะ/วทิยาลัย สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี นกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี เฉล่ียร้อยละ 96.94 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสรมิพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์

7. นกัศึกษาได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  นกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  ได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ  1 รางวลั
8. ผู้ใชบ้ณัฑิตมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิต ผู้ใชบ้ณัฑิตประเมนิความพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิต ของนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  ค่าเฉล่ียร้อยละ 85.20 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
9. ภาวะการมงีานท าของบณัฑิตหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ี บณัฑิตคณะเกษตรศาสตร์  มงีานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ีค่าเฉล่ียร้อยละ 96.15 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

สรปุผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 10 เดอืน : 1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

คณะเกษตรศาสตร์

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)
การบรรลุเป้าหมาย

จ านวน 1 รางวลั



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

3. แผนบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
10. อาจารยป์ระจ าทกุคนได้รับการพฒันา อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง อาจารยป์ระจ าคณะเกษตรศาสตร์  ได้รับการพฒันาจ านวน  52 คน จากจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดจ านวน  66 คน  O

คิดเปน็ร้อยละ 78.79
11. บคุลากรสายสนบัสนนุทกุคนได้รับการพฒันาตามสายงาน O

อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง จ านวน 54 คน  คิดเปน็ร้อยละ  46.30
12. จ านวนบคุลากรมตี าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรทีด่ ารงต าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ จ านวน 12 คน O

อยา่งนอ้ย 15 คน แต่ไมม่ีบคุลากรของคณะเกษตรศาสตร์

13. อาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ  มีอาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้  จ านวน 9 คน 

อยา่งนอ้ย 15 คน เปน็บคุลากรจากคณะเกษตรศาสตร์  จ านวน  1  คน

14. ความพงึพอใจของผู้รับบริการของทกุหนว่ยงาน   
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้รับบริการ ของคณะเกษตรศาสตร์   คิดเปน็ร้อยละ 82.11 

15. ความพงึพอใจของบคุลากรในการบริหารจดัการองค์กร
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

บคุลากรมคีวามพงึพอใจในการบริหารจดัการองค์กร ร้อยละ 86.48 

16. บคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 35 คน จ าแนกเปน็ระดับชาติจ านวน 29 คน 

อยา่งนอ้ย 15 คน และระดับนานาชาติ จ านวน 6 คน  เปน็บคุลากรจากคณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวลัระดับชาติ จ านวน 1 คน
รายละเอยีดดังนี้

ผู้ทีไ่ดร้บัรางรลั ชือ่รางวลั
ผศ.วรรณิณี  จนัทร์แกว้   - รางวลัระดับดีเด่น ในการน าเสนอแบบบรรยาย ประเภทอาจารยแ์ละนกัวชิาการ

    ผลงาน "ไฟโคบลิิโปรตีน โพลีฟนีอล และกจิกรรมต้านอนมุลูอสิระของสาหร่าย"
    จากโครงการประชมุวชิาการเกษตร คร้ังที ่19 ประจ าป ี2561
    ณ มหาวทิยาลัยขอนแกน่

บคุลากรสายสนบัสนนุคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการพฒันาจ านวน 25 คน จากบคุลากรสายสนบัสนนุทัง้หมด



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

4. แผนเตรยีมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ ศูนยภ์าษาประจ าพืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) ด าเนนิการจดัสอบสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST) O

(RMUTSV TEST) อยา่งนอ้ยร้อยละ 60 มนีกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST)  ร้อยละ 32.20  ดังนี้

18. ผลการสอบวดัสมรรถนะภาษาองักฤษของบคุลากรสายวชิาการ ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ผ่านเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลัยก าหนด อยา่งนอ้ยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนกัศึกษาทีเ่ขา้สอบ TOEIC ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ได้คะแนนมากกวา่ 300

5. แผนบรหิารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบนั

ไมต่่ ากวา่ 4.25
คณะเกษตรศาสตร์ มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเทา่กบั 4.67 อยูใ่นระดับดีมาก 

21. ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

   - ผลการประเมนิระดับดี จ านวน 9 หลักสูตร

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ ระดบัคุณภาพ
การประเมนิ ประเมนิเฉลีย่

1. หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารผลิตพชื  3.50 ระดับดี
สาขาวชิาสัตวศาสตร์  3.38 ระดับดี
สาขาวชิาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าและ  3.24 ระดับดี
การจดัการทรัพยากรประมง

คณะเกษตรศาสตร์  มหีลักสูตรทีป่ระเมนิทัง้หมด 9 หลักสูตร ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายละเอยีดดังนี้

หลกัสตูร/สาขาวชิา

ทัง้หมด เข้าสอบ
ต่ ากวา่

รอ้ยละ 40
รอ้ยละ 
40-49

รอ้ยละ 
50-59

รอ้ยละ 
60-69

รอ้ยละ 
70-79

รอ้ยละ 
80-89

รอ้ยละ 
90 ขึ้นไป

ผ่าน 
()

ไม่ผ่าน 
(O)

มทร.ศรวีชิัย 3,016 2,805 1,940 548 206 64 35 10 2 794 2,011 28.31

1. พืน้ทีส่งขลา 1,431 1,352 736 379 152 46 29 8 2 616 736 45.56
2. พืน้ทีส่งขลา (รัตภมูิ) 39 37 34 3 - - - - - 3 34 8.11
3. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) 119 118 67 16 16 12 5 2 - 38 80 32.20
4. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 1,018 899 779 88 27 4 1 - - 62 837 6.90
5. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ขนอม) 90 87 66 17 3 1 - - - 21 66 24.14
6. พืน้ทีต่รัง 319 312 258 45 8 1 - - - 54 258 17.31

รอ้ยละของนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย

ทีส่อบผ่านสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

(RMUTSV TEST)

ล าดับ พ้ืนที่

จ านวนนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย (คน)

จ านวนผู้เข้าสอบได้ระดับคะแนน  (คน) 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ที่สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(RMUTSV TEST) (คน)



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ ระดบัคุณภาพ
การประเมนิ ประเมนิเฉลีย่

2. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาสัตวศาสตร์  3.59 ระดับดี
สาขาวชิาพชืศาสตร์  3.53 ระดับดี
สาขาวชิาเทคโนโลยภีมูทิศัน์  3.48 ระดับดี
สาขาวชิาเคร่ืองจกัรกลเกษตร  3.48 ระดับดี
สาขาวชิาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธรุกจิเกษตร  3.23 ระดับดี
สาขาวชิาประมง  3.22 ระดับดี

6. แผนควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง
22. ความเส่ียงทีส่ามารถด าเนนิการควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลง มหาวทิยาลัยฯ มปีระเด็นความเส่ียง ทัง้หมด 9 ประเด็นความเส่ียง และสามารถควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลงได้ O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 จ านวน 6 ประเด็นความเส่ียง คิดเปน็ร้อยละ 66.67 (อา้งองิขอ้มลูรายงานการด าเนนิงานตามแผนบริหารจดัการความเส่ียง
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัรอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561)

7. แผนจัดหารายได้
23. ทกุคณะ/วทิยาลัย  มรีายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ คณะเกษตรศาสตร์  ไมม่ีรายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ O

8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทกุหนว่ยงานมกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว คณะเกษตรศาสตร์  มกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว จ านวน 4  โครงการ 

(การก าจดัขยะ  การจราจร  ระบบบ าบดัน้ าเสีย  ภมูทิศัน ์
ประหยดัพลังงาน)

หลกัสตูร/สาขาวชิา



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

9. แผนการอนุรกัษ์พลังงาน
25. จ านวนหนว่ย การใชพ้ลังงานไฟฟา้ ลดลงจากปกีอ่น การใชพ้ลังงานไฟฟา้ของพืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) ประจ าเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมถินุายน 2561 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ลดลง 107,848.00 หนว่ย  คิดเปน็ร้อยละ 8.55

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวิทยบรกิาร
26. นกัศึกษาและบคุลากร มคีวามพงึพอใจต่อระบบ

เครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่การศึกษาและการบริการ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

27. ผู้ใชบ้ริการมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ
บริหาร อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทกุหนว่ยเบกิจา่ย มขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ ทกุหนว่ยเบกิจา่ยมขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ณ รอบ 10 เดือน เฉล่ียรวมร้อยละ 0.58 

คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ไมเ่กนิร้อยละ 2 จ าแนกตามหนว่ยเบกิจา่ย ดังนี้
หน่วยเบกิจา่ย ระบบ GFMIS ระบบญัช ี3 มติิ ผลตา่ง (%)

1) สงขลา (ส านกังานอธกิารบดี)     358,902,189.42      357,093,399.03 0.50

2) สงขลา (วทิยาเขตภาคใต้)     129,829,719.79      128,190,457.60 1.26

3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)       24,295,351.59        24,259,869.50 0.15

4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)       68,886,150.77        68,884,950.77 0.00

5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่)       51,222,462.85        51,217,267.65 0.01

6) วทิยาเขตตรัง       98,097,058.96        97,381,556.24 0.73

รวม   731,232,933.38     727,027,500.79 0.58

นกัศึกษาและบคุลากรคณะเกษตรศาสตร์ มคีวามพงึพอใจต่อระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพือ่การศึกษาและการบริการ เฉล่ียร้อยละ 63.02

ผู้ใชบ้ริการคณะเกษตรศาสตร์ มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหาร 
เฉล่ียร้อยละ  59.33

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท)
จ านวนหน่วย

การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)
ค่าไฟฟ้า (บาท)

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเปน็รอ้ยละ

3,514,183.16      14,538,504.71     3,532,887.32      14,745,888.52     18,704.16        207,383.81     0.53        O

250,896.00         1,065,107.54      266,244.00         1,138,294.98      15,348.00        73,187.44      6.12        O

2,055,924.98      7,675,127.45      1,910,613.02      7,388,811.05      145,311.96-      286,316.40-     7.07-        

1,415,355.98      5,629,615.99      1,417,309.33      5,884,086.47      1,953.35         254,470.48     0.14        O

1,260,994.97      4,913,840.34      1,153,146.97      4,671,401.86      107,848.00-      242,438.48-    8.55-        

560,063.00         2,227,595.94      524,267.00         2,201,903.64      35,796.00-        25,692.30-      6.39-        

9,057,418.09      36,049,791.97    8,804,467.64      36,030,386.52    252,950.45-      19,405.45-      2.79-        O

ผลตา่งการใช้พลงังานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย หน่วยงานของมหาวิทยาลยัฯ

รวมทัง้สิน้

การบรรลุ
เปา้หมาย
  : บรรลุ
O  : ไม่บรรลุ

สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ

ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ใหญ่
ขนอม

พ้ืนทีก่ารจดั
การศึกษา

การใช้พลงังานไฟฟ้าประจ าเดอืนตลุาคม - เดอืนมิถุนายน



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

29. ทกุหนว่ยงาน  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม คณะเกษตรศาสตร์ เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3   เฉล่ียร้อยละ 89.98   ดังนี้ 

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

 ( แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 33.00 )
 ( แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 55.00 )
 ( แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 77.00 )
 ( แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 98.36 )

 

30. ทกุหนว่ยงาน  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม คณะเกษตรศาสตร์    เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 เฉล่ียร้อยละ 100 

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

 ( แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 21.11 )
 ( แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 43.11 )
 ( แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 65.11 )
 ( แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 88.00 )

 

12. แผนท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม บรรลุตามวตัถปุระสงค์ คณะเกษตรศาสตร์  ด าเนนิโครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมบรรลุตามวตัถปุระสงค์  คิดเปน็ร้อยละ 50.00 O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

แผน ผล แผน ผล
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ)่ 52,881,500.00                       40,718,755.00    6,178,900.00    65.11 11.68 O

1. คณะเกษตรศาสตร์ 791,500.00                           609,455.00         791,500.00       65.11 100.00 

2. คณะอตุสาหกรรมเกษตร 2,500,000.00                         1,925,000.00       2,500,000.00     65.11 100.00 

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2,000,000.00                         1,540,000.00       -                 65.11 0.00 O

4. ส านักงานวทิยาเขตนครศรีธรรมราช 47,590,000.00                        36,644,300.00     2,887,400.00     65.11 6.07 O

ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 3
ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย งบลงทนุ

ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไมบ่รรลุ

การด าเนินงาน

 : บรรลุ

O : บรรลุ
แผน  ผล แผน ผล

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ)่ 65,249,375.34                       50,242,019.01      56,742,712.35      77.00 86.96 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 15,538,300.00                       11,964,491.00      14,700,619.78      77.00 94.61 

2. ส านักงานวทิยาเขตนครศรีธรรมราช 6,057,760.00                         4,664,475.20        5,374,158.36        77.00 88.72 

3. คณะเทคโนโลยีการจัดการ 17,274,000.00                       13,300,980.00      14,686,968.34      77.00 85.02 

4. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26,379,315.34                       20,312,072.81      21,980,965.87      77.00 83.33 

คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ)่ 49,010,175.38                       37,737,835.04      40,883,931.74      77.00 83.42 

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16,054,036.51                       12,361,608.11      15,235,663.28      77.00 94.90 

2. คณะเกษตรศาสตร์ 14,074,840.00                       10,837,626.80      12,013,175.75      77.00 85.35 

3. คณะอตุสาหกรรมเกษตร 7,220,438.87                         5,559,737.93        5,689,300.04        77.00 78.79 

4. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,305,600.00                         1,005,312.00        996,749.41          77.00 76.34 O

5. ส านักงานวทิยาเขตนครศรีธรรมราช 10,355,260.00                       7,973,550.20        6,949,043.26        77.00 67.11 O

ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 3

 งบประจ า
ทีไ่ดร้ับจัดสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หนว่ยวจิยัเดิมทกุหนว่ย  ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดของหนว่ยวจิยั 

ชือ่หน่วยวจิยั หวัหน้าหน่วยวจิยั
1) การจดัการสุขภาพสัตวน์้ า ผศ.ดร.กติติชนม ์ อเุทนะพนัธ์ คณะเกษตรศาสตร์
2) ไมผ้ลเมอืงร้อนและไมย้นืต้น ผศ.ชยัสิทธิ ์ปรีชา คณะเกษตรศาสตร์

33. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารยป์ระจ า คณะเกษตรศาสตร์  ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ เปน็จ านวนเงินทัง้ส้ิน จ านวน  12,694,831.00 บาท 

เปน็ไปตามเกณฑ์อดุมศึกษา ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 66  คน ดังนี้
 -  ด้านวทิย ์  60,000 บาท/คน ประเภท จ านวนอาจารย์ เงนิสนับสนุนวจิยั เฉลีย่เงนิวจิยัตอ่อาจายป์ระจ า
 -  ด้านสังคม 25,000 บาท/คน (บาท) (บาท/คน) การบรรลเุปา้หมาย

 -  ด้านวทิย์ 12,694,831.00        192,345.92     (50,000 บาท/คน)
 -  ด้านสังคม - - - (23,833 บาท/คน)

รวม       12,694,831.00 192,345.92   

34. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก คณะเกษตรศาสตร์ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก เปน็จ านวนเงินทัง้ส้ิน จ านวน 98,646.00 บาท O

ต่ออาจารยป์ระจ า  อยา่งนอ้ย 25,000 บาท/คน ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 66 คน ดังนี้
จ านวนอาจารย์ เงนิสนับสนุนวจิยั เฉลีย่เงนิวจิยัตอ่อาจายป์ระจ า

(บาท) (บาท/คน) (16,667 บาท/คน)
98,646.00 1,494.64

35. อาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ คณะเกษตรศาสตร์มอีาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ 

ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 20 จ านวน 12 คน  จากอาจารยป์ระจ า จ านวน 66  คน คิดเปน็ร้อยละ 18.18  รายละเอยีดดังนี้

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด
(คน) ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม รอ้ยละ (อย่างน้อยรอ้ยละ 16.67)

66 3 9 12 18.18

36. หนว่ยงานระดับคณะมบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพ์ มหาวทิยาลัยฯ มบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพใ์นเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ  จ านวน 185 บทความ O

ในเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ เปน็ผลงานจากคณะเกษตรศาสตร์  จ านวน 2 บทความ  (อยา่งนอ้ย 7 บทความ)
อยา่งนอ้ย 120 บทความ

(คน)
66

จ านวนอาจารยป์ระจ าเสนอผลงานวชิาการ 
หรอืตพิีมพ์เผยแพร ่ในวารสาร (คน)

หนว่ยวจิยัเดิมทกุหนว่ย  ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดของหนว่ยวจิยั  ดังนี้

(คน)
66
-

66



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

37. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  จ านวน 41 บทความ 

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  อยา่งนอ้ย 45  บทความ เปน็ผลงานจากคณะเกษตรศาสตร์  จ านวน 11 บทความ  (อยา่งนอ้ย 3 บทความ)

38. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus จ านวน 10 บทความ , 

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus / SJR / ISI อยา่งนอ้ย 20 บทความ ฐานขอ้มลู SJR จ านวน 3 บทความ และฐานขอ้มลู  ISI  จ านวน 7 บทความ รวม 20 บทความ

เปน็ผลงานจากคณะเกษตรศาสตร์  จ านวน 5 บทความ  ซ่ึงอยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus จ านวน 3  บทความ  
และฐานขอ้มลู SJR จ านวน 2 บทความ   (อยา่งนอ้ย 1 บทความ)

39. ทกุคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวชิาการ ผลงานวจิยั หนว่ยงานระดับคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวจิยัส่ิงประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ  

ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 29 ผลงาน  เปน็ผลงานของ 12 คณะ/วทิยาลัย จากทัง้หมด 15 คณะ/วทิยาลัย คิดเปน็ร้อยละ 80.00 ของจ านวน
หนว่ยงานทัง้หมด เปน็ผลงานจากคณะเกษตรศาสตร์  จ านวน 1 ผลงาน

40. จ านวนผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการ มหาวทิยาลัยฯ มผีลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการทรัพยสิ์นทางปญัญา จ านวน 20 ผลงาน 

ทรัพยสิ์นทางปญัญา อยา่งนอ้ย 10 ผลงาน เปน็ผลงานจากวทิยาลัยรัตภมู ิจ านวน 1   ผลงาน  (อยา่งนอ้ย 1 ผลงาน)  รายละเอยีดดังนี้
เลขทีอ่นุสทิธบิตัร

1) อปุกรณ์วดัระยะปลูก  - นายสุดนยั  เครือหลี 1803001706

14. แผนการบรกิารทางวิชาการ แก่สังคม
41. ผู้รับบริการวชิาการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์อยา่งนอ้ยร้อยละ  85 

ผลงาน เจา้ของผลงาน

คณะเกษตรศาสตร์ มโีครงการบริการวชิาการ จ านวน 3 โครงการ มผู้ีรับบริการ จ านวน 131 คน และผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์จ านวน 119 คน คิดเปน็ร้อยละ 90.84



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

1. ส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ คณะอตุสาหกรรมเกษตร  ไมม่ีผลงานส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ  ของนกัศึกษา O

ผลงานนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชนห์รือตีพมิพเ์ผยแพร่ ทีน่ าไปใชป้ระโยชนห์รือตีพมิพเ์ผยแพร่ 
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 2 ผลงาน

2. ทกุหนว่ยงานส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ คณะอตุสาหกรรมเกษตร ส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั 

นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั จ านวน  4  คน  เปน็กจิกรรมวชิาการระดับชาติ จ านวน 1 กจิกรรม
3. นกัศึกษาได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี นกัศึกษาคณะอตุสาหกรรมเกษตร ไมไ่ด้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี  หรือน าเสนอผลงาน O

หรือน าเสนอผลงานระหวา่งสถาบนัระดับชาติหรือนานาชาติ  ระหวา่งสถาบนั  ระดับชาติหรือนานาชาติ  
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั

4. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ นกัศึกษาคณะอตุสาหกรรมเกษตร มคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้  เฉล่ียร้อยละ 93.05 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
5. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน นกัศึกษาคณะอตุสาหกรรมเกษตร มคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน   เฉล่ียร้อยละ 95.78 

 อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
6. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะ/วทิยาลัย สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี นกัศึกษาคณะอตุสาหกรรมเกษตร สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี เฉล่ียร้อยละ 96.88 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสรมิพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์

7. นกัศึกษาได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  นกัศึกษาคณะอตุสาหกรรมเกษตร  ได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ  1 รางวลั จ านวน 1 รางวลั
8. ผู้ใชบ้ณัฑิตมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิต ผู้ใชบ้ณัฑิตประเมนิความพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิต ของนกัศึกษาคณะอตุสาหกรรมเกษตร  ค่าเฉล่ียร้อยละ 82.20 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
9. ภาวะการมงีานท าของบณัฑิตหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ี บณัฑิตคณะอตุสาหกรรมเกษตร  มงีานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ีค่าเฉล่ียร้อยละ 76.32 O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

สรปุผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 10 เดอืน : 1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)
การบรรลุเป้าหมาย



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

3. แผนบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
10. อาจารยป์ระจ าทกุคนได้รับการพฒันา อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง อาจารยป์ระจ าคณะอตุสาหกรรมเกษตร  ได้รับการพฒันาจ านวน  20 คน จากจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดจ านวน  21 คน  

คิดเปน็ร้อยละ 95.24
11. บคุลากรสายสนบัสนนุทกุคนได้รับการพฒันาตามสายงาน 

อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง คิดเปน็ร้อยละ  100
12. จ านวนบคุลากรมตี าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรทีด่ ารงต าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ จ านวน 12 คน O

อยา่งนอ้ย 15 คน แต่ไมม่ีบคุลากรของคณะอตุสาหกรรมเกษตร

13. อาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มอีาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ จ านวน 9 คน O

อยา่งนอ้ย 15 คน แต่ไมม่ีอาจารยป์ระจ าของคณะอตุสาหกรรมเกษตร

14. ความพงึพอใจของผู้รับบริการของทกุหนว่ยงาน   
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

คณะอตุสาหกรรมเกษตร   ไมร่ายงานขอ้มลู O

15. ความพงึพอใจของบคุลากรในการบริหารจดัการองค์กร
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

บคุลากรมคีวามพงึพอใจในการบริหารจดัการองค์กร ร้อยละ 86.48 

16. บคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 35 คน จ าแนกเปน็ระดับชาติจ านวน 29 คน O

อยา่งนอ้ย 15 คน และระดับนานาชาติ จ านวน 6 คน  แต่ไมม่ีบคุลากรของคณะอตุสาหกรรมเกษตร

4. แผนเตรยีมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ ศูนยภ์าษาประจ าพืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) ด าเนนิการจดัสอบสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST) O

(RMUTSV TEST) อยา่งนอ้ยร้อยละ 60 มนีกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST)  ร้อยละ 32.20  ดังนี้

บคุลากรสายสนบัสนนุคณะอตุสาหกรรมเกษตร ได้รับการพฒันาทกุคน จากบคุลากรสายสนบัสนนุทัง้หมด จ านวน 12 คน

ทัง้หมด เข้าสอบ
ต่ ากวา่

รอ้ยละ 40
รอ้ยละ 
40-49

รอ้ยละ 
50-59

รอ้ยละ 
60-69

รอ้ยละ 
70-79

รอ้ยละ 
80-89

รอ้ยละ 
90 ขึ้นไป

ผ่าน 
()

ไม่ผ่าน 
(O)

มทร.ศรวีชิัย 3,016 2,805 1,940 548 206 64 35 10 2 794 2,011 28.31

1. พืน้ทีส่งขลา 1,431 1,352 736 379 152 46 29 8 2 616 736 45.56
2. พืน้ทีส่งขลา (รัตภมูิ) 39 37 34 3 - - - - - 3 34 8.11
3. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) 119 118 67 16 16 12 5 2 - 38 80 32.20
4. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 1,018 899 779 88 27 4 1 - - 62 837 6.90
5. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ขนอม) 90 87 66 17 3 1 - - - 21 66 24.14
6. พืน้ทีต่รัง 319 312 258 45 8 1 - - - 54 258 17.31

รอ้ยละของนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย

ทีส่อบผ่านสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

(RMUTSV TEST)

ล าดับ พ้ืนที่

จ านวนนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย (คน)

จ านวนผู้เข้าสอบได้ระดับคะแนน  (คน) 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ที่สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(RMUTSV TEST) (คน)



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

18. ผลการสอบวดัสมรรถนะภาษาองักฤษของบคุลากรสายวชิาการ ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ผ่านเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลัยก าหนด อยา่งนอ้ยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนกัศึกษาทีเ่ขา้สอบ TOEIC ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ได้คะแนนมากกวา่ 300

5. แผนบรหิารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบนั

ไมต่่ ากวา่ 4.25
คณะอตุสาหกรรมเกษตร มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเทา่กบั 4.79  อยูใ่นระดับดีมาก 

21. ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

   - ผลการประเมนิระดับดี จ านวน 4 หลักสูตร

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ ระดบัคุณภาพ
การประเมนิ ประเมนิเฉลีย่

1. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  3.37 ระดับดี
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3.32 ระดับดี
การอาหาร
สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมอาหาร  3.16 ระดับดี
และบริการ

2. หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  3.20 ระดับดี

6. แผนควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง
22. ความเส่ียงทีส่ามารถด าเนนิการควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลง มหาวทิยาลัยฯ มปีระเด็นความเส่ียง ทัง้หมด 9 ประเด็นความเส่ียง และสามารถควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลงได้ O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 จ านวน 6 ประเด็นความเส่ียง คิดเปน็ร้อยละ 66.67 (อา้งองิขอ้มลูรายงานการด าเนนิงานตามแผนบริหารจดัการความเส่ียง
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัรอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561)

7. แผนจัดหารายได้
23. ทกุคณะ/วทิยาลัย  มรีายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ คณะอตุสาหกรรมเกษตร   ไมม่ีรายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ O

คณะอตุสาหกรรมเกษตร  มหีลักสูตรทีป่ระเมนิทัง้หมด 4 หลักสูตร ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายละเอยีดดังนี้

หลกัสตูร/สาขาวชิา



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทกุหนว่ยงานมกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว คณะอตุสาหกรรมเกษตร  ไมม่ี กจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว O

(การก าจดัขยะ  การจราจร  ระบบบ าบดัน้ าเสีย  ภมูทิศัน ์
ประหยดัพลังงาน)

9. แผนการอนุรกัษ์พลังงาน
25. จ านวนหนว่ย การใชพ้ลังงานไฟฟา้ ลดลงจากปกีอ่น การใชพ้ลังงานไฟฟา้ของพืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) ประจ าเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมถินุายน 2561 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ลดลง 107,848.00 หนว่ย  คิดเปน็ร้อยละ 8.55

 

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวิทยบรกิาร
26. นกัศึกษาและบคุลากร มคีวามพงึพอใจต่อระบบ

เครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่การศึกษาและการบริการ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

27. ผู้ใชบ้ริการมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ
บริหาร อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

นกัศึกษาและบคุลากรคณะอตุสาหกรรมเกษตร มคีวามพงึพอใจต่อระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพือ่การศึกษาและการบริการ เฉล่ียร้อยละ  64.40

ผู้ใชบ้ริการคณะอตุสาหกรรมเกษตร มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่การบริหาร 
เฉล่ียร้อยละ  56.00

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท)
จ านวนหน่วย

การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)
ค่าไฟฟ้า (บาท)

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเปน็รอ้ยละ

3,514,183.16      14,538,504.71     3,532,887.32      14,745,888.52     18,704.16        207,383.81     0.53        O

250,896.00         1,065,107.54      266,244.00         1,138,294.98      15,348.00        73,187.44      6.12        O

2,055,924.98      7,675,127.45      1,910,613.02      7,388,811.05      145,311.96-      286,316.40-     7.07-        

1,415,355.98      5,629,615.99      1,417,309.33      5,884,086.47      1,953.35         254,470.48     0.14        O

1,260,994.97      4,913,840.34      1,153,146.97      4,671,401.86      107,848.00-      242,438.48-    8.55-        

560,063.00         2,227,595.94      524,267.00         2,201,903.64      35,796.00-        25,692.30-      6.39-        

9,057,418.09      36,049,791.97    8,804,467.64      36,030,386.52    252,950.45-      19,405.45-      2.79-        O

ผลตา่งการใช้พลงังานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย หน่วยงานของมหาวิทยาลยัฯ

รวมทัง้สิน้

การบรรลุ
เปา้หมาย
  : บรรลุ
O  : ไม่บรรลุ

สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ

ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ใหญ่
ขนอม

พ้ืนทีก่ารจดั
การศึกษา

การใช้พลงังานไฟฟ้าประจ าเดอืนตลุาคม - เดอืนมิถุนายน



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทกุหนว่ยเบกิจา่ย มขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ ทกุหนว่ยเบกิจา่ยมขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ณ รอบ 10 เดือน เฉล่ียรวมร้อยละ 0.58 

คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ไมเ่กนิร้อยละ 2 จ าแนกตามหนว่ยเบกิจา่ย ดังนี้
หน่วยเบกิจา่ย ระบบ GFMIS ระบบญัช ี3 มติิ ผลตา่ง (%)

1) สงขลา (ส านกังานอธกิารบดี)      358,902,189.42        357,093,399.03 0.50

2) สงขลา (วทิยาเขตภาคใต้)      129,829,719.79        128,190,457.60 1.26

3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)       24,295,351.59         24,259,869.50 0.15

4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)       68,886,150.77         68,884,950.77 0.00

5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่)       51,222,462.85         51,217,267.65 0.01

6) วทิยาเขตตรัง       98,097,058.96         97,381,556.24 0.73

รวม    731,232,933.38      727,027,500.79 0.58

29. ทกุหนว่ยงาน  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม คณะอตุสาหกรรมเกษตร   เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3  เฉล่ียร้อยละ 78.79   ดังนี้ 

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

 ( แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 33.00 )
 ( แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 55.00 )
 ( แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 77.00 )
 ( แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 98.36 )

30. ทกุหนว่ยงาน  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม คณะอตุสาหกรรมเกษตร  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 เฉล่ียร้อยละ 100 

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

 ( แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 21.11 )
 ( แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 43.11 )
 ( แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 65.11 )
 ( แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 88.00 )

แผน ผล แผน ผล
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ)่ 52,881,500.00                       40,718,755.00    6,178,900.00    65.11 11.68 O

1. คณะเกษตรศาสตร์ 791,500.00                           609,455.00         791,500.00       65.11 100.00 

2. คณะอตุสาหกรรมเกษตร 2,500,000.00                         1,925,000.00       2,500,000.00     65.11 100.00 

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2,000,000.00                         1,540,000.00       -                 65.11 0.00 O

4. ส านักงานวทิยาเขตนครศรีธรรมราช 47,590,000.00                        36,644,300.00     2,887,400.00     65.11 6.07 O

ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 3
ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย งบลงทนุ

ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไมบ่รรลุ

การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : บรรลุ

แผน  ผล แผน ผล
คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ)่ 49,010,175.38                       37,737,835.04      40,883,931.74      77.00 83.42 

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16,054,036.51                       12,361,608.11      15,235,663.28      77.00 94.90 

2. คณะเกษตรศาสตร์ 14,074,840.00                       10,837,626.80      12,013,175.75      77.00 85.35 

3. คณะอตุสาหกรรมเกษตร 7,220,438.87                         5,559,737.93        5,689,300.04        77.00 78.79 

4. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,305,600.00                         1,005,312.00        996,749.41          77.00 76.34 O

5. ส านักงานวทิยาเขตนครศรีธรรมราช 10,355,260.00                       7,973,550.20        6,949,043.26        77.00 67.11 O

 งบประจ า
ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย
ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 3



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

12. แผนท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม บรรลุตามวตัถปุระสงค์ คณะอตุสาหกรรมเกษตร ด าเนนิโครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมบรรลุตามวตัถปุระสงค์  คิดเปน็ร้อยละ 100 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หนว่ยวจิยัเดิมทกุหนว่ย  ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดของหนว่ยวจิยั O

33. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารยป์ระจ า คณะอตุสาหกรรมเกษตร ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ เปน็จ านวนเงินทัง้ส้ิน จ านวน  4,059,100.00 บาท 

เปน็ไปตามเกณฑ์อดุมศึกษา ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 21 คน ดังนี้
 -  ด้านวทิย ์  60,000 บาท/คน ประเภท จ านวนอาจารย์ เงนิสนับสนุนวจิยั เฉลีย่เงนิวจิยัตอ่อาจายป์ระจ า
 -  ด้านสังคม 25,000 บาท/คน (บาท) (บาท/คน) การบรรลเุปา้หมาย

 -  ด้านวทิย์ 4,059,100.00         193,290.48      (50,000 บาท/คน)
 -  ด้านสังคม - - - (23,833 บาท/คน)

รวม         4,059,100.00 193,290.48    

34. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก คณะอตุสาหกรรมเกษตร   ไมไ่ดรั้บการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก O

ต่ออาจารยป์ระจ า  อยา่งนอ้ย 25,000 บาท/คน

35. อาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ คณะอตุสาหกรรมเกษตร  มอีาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ 

ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 20 จ านวน 4 คน  จากอาจารยป์ระจ า จ านวน 21 คน คิดเปน็ร้อยละ 19.05  รายละเอยีดดังนี้

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด
(คน) ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม รอ้ยละ (อย่างน้อยรอ้ยละ 16.67)

21 - 4 4 19.05

36. ทกุหนว่ยงานระดับคณะมบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพ์ มหาวทิยาลัยฯ มบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพใ์นเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ  จ านวน 185 บทความ O

ในเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ แต่ไมม่ีผลงานจากคณะอตุสาหกรรมเกษตร  (อยา่งนอ้ย 7 บทความ)
อยา่งนอ้ย 120 บทความ

คณะอตุสาหกรรมเกษตร ไมม่ีผลการด าเนนิงาน

จ านวนอาจารยป์ระจ าเสนอผลงานวชิาการ 
หรอืตพิีมพ์เผยแพร ่ในวารสาร (คน)

(คน)
21
-

21



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

37. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  จ านวน 41 บทความ O

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  อยา่งนอ้ย 45  บทความ แต่ไมม่ีผลงานจากคณะอตุสาหกรรมเกษตร  (อยา่งนอ้ย 3 บทความ)
38. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus จ านวน 10 บทความ , 

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus / SJR / ISI อยา่งนอ้ย 20 บทความ ฐานขอ้มลู SJR จ านวน 3 บทความ และฐานขอ้มลู  ISI  จ านวน 7 บทความ รวม 20 บทความ

เปน็ผลงานจากคณะอตุสาหกรรมเกษตร จ านวน 2 บทความ  ซ่ึงอยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus  (อยา่งนอ้ย 1 บทความ)

39. ทกุคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวชิาการ ผลงานวจิยั หนว่ยงานระดับคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวจิยัส่ิงประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ  O

ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 29 ผลงาน  เปน็ผลงานของ 12 คณะ/วทิยาลัย จากทัง้หมด 15 คณะ/วทิยาลัย คิดเปน็ร้อยละ 80.00 ของจ านวน
หนว่ยงานทัง้หมด แต่ไมม่ีผลงานจากคณะอตุสาหกรรมเกษตร

40. จ านวนผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการ มหาวทิยาลัยฯ มผีลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการทรัพยสิ์นทางปญัญา จ านวน 20 ผลงาน O

ทรัพยสิ์นทางปญัญา อยา่งนอ้ย 10 ผลงาน แต่ไมม่ีผลงานจากคณะอตุสาหกรรมเกษตร   (อยา่งนอ้ย 1 ผลงาน)

14. แผนการบรกิารทางวิชาการ แก่สังคม
41. ผู้รับบริการวชิาการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์อยา่งนอ้ยร้อยละ  85 คณะอตุสาหกรรมเกษตร มโีครงการบริการวชิาการ จ านวน 4  โครงการ มผู้ีรับบริการ จ านวน 195  คน และผู้รับบริการน าความรู้

ไปใชป้ระโยชน ์จ านวน 195 คน คิดเปน็ร้อยละ  100



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

1. ส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มผีลงานส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ  ของนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชน์ 

ผลงานนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชนห์รือตีพมิพเ์ผยแพร่ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่  จ านวน  4  ผลงาน
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 2 ผลงาน

2. ทกุหนว่ยงานส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั 

นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั จ านวน  9 คน  เปน็กจิกรรมวชิาการระดับนานาชาติ จ านวน 2 กจิกรรม
3. นกัศึกษาได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี นกัศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี  หรือน าเสนอผลงาน 

หรือน าเสนอผลงานระหวา่งสถาบนัระดับชาติหรือนานาชาติ  ระหวา่งสถาบนั  ระดับชาติหรือนานาชาติ   จ านวน  1  รางวลั 
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั

4. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ นกัศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้  เฉล่ียร้อยละ 93.59 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
5. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน นกัศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน   เฉล่ียร้อยละ 96.32 

 อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
6. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะ/วทิยาลัย สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี นกัศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี เฉล่ียร้อยละ 100 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสรมิพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์

7. นกัศึกษาได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  นกัศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ  1 รางวลั จ านวน 1 รางวลั
8. ผู้ใชบ้ณัฑิตมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิต ผู้ใชบ้ณัฑิตประเมนิความพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิต ของนกัศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  ค่าเฉล่ียร้อยละ 81.00 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
9. ภาวะการมงีานท าของบณัฑิตหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ี บณัฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์  มงีานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ีค่าเฉล่ียร้อยละ 90.32 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

สรปุผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 10 เดอืน : 1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)
การบรรลุเป้าหมาย



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

3. แผนบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
10. อาจารยป์ระจ าทกุคนได้รับการพฒันา อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง อาจารยป์ระจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้รับการพฒันาทกุคน จากจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดจ านวน  23 คน  

คิดเปน็ร้อยละ 100
11. บคุลากรสายสนบัสนนุทกุคนได้รับการพฒันาตามสายงาน O

อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง จ านวน 58 คน  คิดเปน็ร้อยละ  58.62
12. จ านวนบคุลากรมตี าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรทีด่ ารงต าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ จ านวน 12 คน O

อยา่งนอ้ย 15 คน แต่ไมม่ีบคุลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์

13. อาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มอีาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ จ านวน 9 คน O

อยา่งนอ้ย 15 คน แต่ไมม่ีอาจารยป์ระจ าของคณะสัตวแพทยศาสตร์

14. ความพงึพอใจของผู้รับบริการของทกุหนว่ยงาน   
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้รับบริการ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์   คิดเปน็ร้อยละ 85.01 

15. ความพงึพอใจของบคุลากรในการบริหารจดัการองค์กร
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

บคุลากรมคีวามพงึพอใจในการบริหารจดัการองค์กร ร้อยละ 86.48 

16. บคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 35 คน จ าแนกเปน็ระดับชาติจ านวน 29 คน O

อยา่งนอ้ย 15  คน และระดับนานาชาติ จ านวน 6 คน  แต่ไมม่ีบคุลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์

4. แผนเตรยีมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ ศูนยภ์าษาประจ าพืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) ด าเนนิการจดัสอบสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST) O

(RMUTSV TEST) อยา่งนอ้ยร้อยละ 60 มนีกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST)  ร้อยละ 32.20  ดังนี้

บคุลากรสายสนบัสนนุคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับการพฒันาจ านวน 34 คน จากบคุลากรสายสนบัสนนุทัง้หมด

ทัง้หมด เข้าสอบ
ต่ ากวา่

รอ้ยละ 40
รอ้ยละ 
40-49

รอ้ยละ 
50-59

รอ้ยละ 
60-69

รอ้ยละ 
70-79

รอ้ยละ 
80-89

รอ้ยละ 
90 ขึ้นไป

ผ่าน 
()

ไม่ผ่าน 
(O)

มทร.ศรวีชิัย 3,016 2,805 1,940 548 206 64 35 10 2 794 2,011 28.31

1. พืน้ทีส่งขลา 1,431 1,352 736 379 152 46 29 8 2 616 736 45.56
2. พืน้ทีส่งขลา (รัตภมูิ) 39 37 34 3 - - - - - 3 34 8.11
3. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) 119 118 67 16 16 12 5 2 - 38 80 32.20
4. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 1,018 899 779 88 27 4 1 - - 62 837 6.90
5. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ขนอม) 90 87 66 17 3 1 - - - 21 66 24.14
6. พืน้ทีต่รัง 319 312 258 45 8 1 - - - 54 258 17.31

รอ้ยละของนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย

ทีส่อบผ่านสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

(RMUTSV TEST)

ล าดับ พ้ืนที่

จ านวนนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย (คน)

จ านวนผู้เข้าสอบได้ระดับคะแนน  (คน) 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ที่สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(RMUTSV TEST) (คน)



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

18. ผลการสอบวดัสมรรถนะภาษาองักฤษของบคุลากรสายวชิาการ ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ผ่านเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลัยก าหนด อยา่งนอ้ยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนกัศึกษาทีเ่ขา้สอบ TOEIC ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ได้คะแนนมากกวา่ 300

5. แผนบรหิารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบนั

ไมต่่ ากวา่ 4.25
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเทา่กบั 4.27 อยูใ่นระดับดี 

21. ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

   - ผลการประเมนิระดับดี จ านวน 1 หลักสูตร

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ ระดบัคุณภาพ
การประเมนิ ประเมนิเฉลีย่

1. หลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์  3.65 ระดับดี

6. แผนควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง
22. ความเส่ียงทีส่ามารถด าเนนิการควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลง มหาวทิยาลัยฯ มปีระเด็นความเส่ียง ทัง้หมด 9 ประเด็นความเส่ียง และสามารถควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลงได้ O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 จ านวน 6 ประเด็นความเส่ียง คิดเปน็ร้อยละ 66.67 (อา้งองิขอ้มลูรายงานการด าเนนิงานตามแผนบริหารจดัการความเส่ียง
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัรอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561)

7. แผนจัดหารายได้
23. ทกุคณะมรีายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์  ไมม่ี รายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ O

8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทกุหนว่ยงานมกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว คณะสัตวแพทยศาสตร์  มกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว จ านวน 1 โครงการ 

(การก าจดัขยะ  การจราจร  ระบบบ าบดัน้ าเสีย  ภมูทิศัน ์
ประหยดัพลังงาน)

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหีลักสูตรทีป่ระเมนิทัง้หมด 1 หลักสูตร ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายละเอยีดดังนี้

หลกัสตูร/สาขาวชิา



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

9. แผนการอนุรกัษ์พลังงาน
25. จ านวนหนว่ย การใชพ้ลังงานไฟฟา้ ลดลงจากปกีอ่น การใชพ้ลังงานไฟฟา้ของพืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) ประจ าเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมถินุายน 2561 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ลดลง 107,848.00 หนว่ย  คิดเปน็ร้อยละ 8.55

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวิทยบรกิาร
26. นกัศึกษาและบคุลากร มคีวามพงึพอใจต่อระบบ

เครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่การศึกษาและการบริการ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

27. ผู้ใชบ้ริการมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ
บริหาร อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทกุหนว่ยเบกิจา่ย มขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ ทกุหนว่ยเบกิจา่ยมขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ณ รอบ 10 เดือน เฉล่ียรวมร้อยละ 0.58 

คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ไมเ่กนิร้อยละ 2 จ าแนกตามหนว่ยเบกิจา่ย ดังนี้
หน่วยเบกิจา่ย ระบบ GFMIS ระบบญัช ี3 มติิ ผลตา่ง (%)

1) สงขลา (ส านกังานอธกิารบดี)     358,902,189.42      357,093,399.03 0.50

2) สงขลา (วทิยาเขตภาคใต้)     129,829,719.79      128,190,457.60 1.26

3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)       24,295,351.59        24,259,869.50 0.15

4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)       68,886,150.77        68,884,950.77 0.00

5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่)       51,222,462.85        51,217,267.65 0.01

6) วทิยาเขตตรัง       98,097,058.96        97,381,556.24 0.73

รวม   731,232,933.38     727,027,500.79 0.58

นกัศึกษาและบคุลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มคีวามพงึพอใจต่อระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพือ่การศึกษาและการบริการ เฉล่ียร้อยละ  74.95

ผู้ใชบ้ริการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่การบริหาร 
เฉล่ียร้อยละ  66.00

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท)
จ านวนหน่วย

การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)
ค่าไฟฟ้า (บาท)

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเปน็รอ้ยละ

3,514,183.16      14,538,504.71     3,532,887.32      14,745,888.52     18,704.16        207,383.81     0.53        O

250,896.00         1,065,107.54      266,244.00         1,138,294.98      15,348.00        73,187.44      6.12        O

2,055,924.98      7,675,127.45      1,910,613.02      7,388,811.05      145,311.96-      286,316.40-     7.07-        

1,415,355.98      5,629,615.99      1,417,309.33      5,884,086.47      1,953.35         254,470.48     0.14        O

1,260,994.97      4,913,840.34      1,153,146.97      4,671,401.86      107,848.00-      242,438.48-    8.55-        

560,063.00         2,227,595.94      524,267.00         2,201,903.64      35,796.00-        25,692.30-      6.39-        

9,057,418.09      36,049,791.97    8,804,467.64      36,030,386.52    252,950.45-      19,405.45-      2.79-        O

ผลตา่งการใช้พลงังานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย หน่วยงานของมหาวิทยาลยัฯ

รวมทัง้สิน้

การบรรลุ
เปา้หมาย
  : บรรลุ
O  : ไม่บรรลุ

สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ

ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ใหญ่
ขนอม

พ้ืนทีก่ารจดั
การศึกษา

การใช้พลงังานไฟฟ้าประจ าเดอืนตลุาคม - เดอืนมิถุนายน



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

29. ทกุหนว่ยงาน   เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม คณะสัตวแพทยศาสตร์   เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3   เฉล่ียร้อยละ 94.90  ดังนี้ 

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

 ( แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 33.00 )
 ( แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 55.00 )
 ( แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 77.00 )
 ( แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 98.36 )

30. ทกุหนว่ยงาน  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม คณะสัตวแพทยศาสตร์  ไมม่ีผลเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 O

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

 ( แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 21.11 )
 ( แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 43.11 )
 ( แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 65.11 )
 ( แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 88.00 )

12. แผนท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม บรรลุตามวตัถปุระสงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ด าเนนิโครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมบรรลุตามวตัถปุระสงค์  คิดเปน็ร้อยละ 100 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

แผน ผล แผน ผล
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ)่ 52,881,500.00                       40,718,755.00    6,178,900.00    65.11 11.68 O

1. คณะเกษตรศาสตร์ 791,500.00                           609,455.00         791,500.00       65.11 100.00 

2. คณะอตุสาหกรรมเกษตร 2,500,000.00                         1,925,000.00       2,500,000.00     65.11 100.00 

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2,000,000.00                         1,540,000.00       -                 65.11 0.00 O

4. ส านักงานวทิยาเขตนครศรีธรรมราช 47,590,000.00                        36,644,300.00     2,887,400.00     65.11 6.07 O

ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 3
ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย งบลงทนุ

ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไมบ่รรลุ

การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : บรรลุ

แผน  ผล แผน ผล
คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ)่ 49,010,175.38                       37,737,835.04      40,883,931.74      77.00 83.42 

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16,054,036.51                       12,361,608.11      15,235,663.28      77.00 94.90 

2. คณะเกษตรศาสตร์ 14,074,840.00                       10,837,626.80      12,013,175.75      77.00 85.35 

3. คณะอตุสาหกรรมเกษตร 7,220,438.87                         5,559,737.93        5,689,300.04        77.00 78.79 

4. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,305,600.00                         1,005,312.00        996,749.41          77.00 76.34 O

5. ส านักงานวทิยาเขตนครศรีธรรมราช 10,355,260.00                       7,973,550.20        6,949,043.26        77.00 67.11 O

 งบประจ า
ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย
ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 3



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หนว่ยวจิยัเดิมทกุหนว่ย  ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดของหนว่ยวจิยั O

33. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารยป์ระจ า คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ เปน็จ านวนเงินทัง้ส้ิน จ านวน  2,380,000.00 บาท 

เปน็ไปตามเกณฑ์อดุมศึกษา ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 23  คน ดังนี้
 -  ด้านวทิย ์  60,000 บาท/คน ประเภท จ านวนอาจารย์ เงนิสนับสนุนวจิยั เฉลีย่เงนิวจิยัตอ่อาจายป์ระจ า
 -  ด้านสังคม 25,000 บาท/คน (บาท) (บาท/คน) การบรรลเุปา้หมาย

 -  ด้านวทิย์ 2,380,000.00         103,478.26     (50,000 บาท/คน)
 -  ด้านสังคม - - - (23,833 บาท/คน)

รวม         2,380,000.00 103,478.26   

34. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก คณะสัตวแพทยศาสตร์  ไมไ่ด้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก O

ต่ออาจารยป์ระจ า  อยา่งนอ้ย 25,000 บาท/คน
35. อาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มอีาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ 

ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 20 จ านวน 11 คน  จากอาจารยป์ระจ า จ านวน 23  คน คิดเปน็ร้อยละ 47.83   รายละเอยีดดังนี้

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด
(คน) ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม รอ้ยละ (อย่างน้อยรอ้ยละ 16.67)

23 2 9 11 47.83

36. หนว่ยงานระดับคณะมบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพ์ มหาวทิยาลัยฯ มบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพใ์นเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ  จ านวน 185 บทความ O

ในเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ เปน็ผลงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์  จ านวน 2  บทความ   (อยา่งนอ้ย 7 บทความ)
อยา่งนอ้ย 120 บทความ

37. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  จ านวน 41 บทความ O

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  อยา่งนอ้ย 45  บทความ เปน็ผลงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์  จ านวน 1  บทความ (อยา่งนอ้ย 3 บทความ)

38. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus จ านวน 10 บทความ , 

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus / SJR / ISI อยา่งนอ้ย 20 บทความ ฐานขอ้มลู SJR จ านวน 3 บทความ และฐานขอ้มลู  ISI  จ านวน 7 บทความ รวม 20 บทความ
เปน็ผลงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์   จ านวน 8 บทความ  ซ่ึงอยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus จ านวน  5  บทความ   
และฐานขอ้มลู ISI จ านวน 3 บทความ (อยา่งนอ้ย 1 บทความ)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน

(คน)
23
-

23

จ านวนอาจารยป์ระจ าเสนอผลงานวชิาการ 
หรอืตพิีมพ์เผยแพร ่ในวารสาร (คน)



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

39. ทกุคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวชิาการ ผลงานวจิยั หนว่ยงานระดับคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวจิยัส่ิงประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ  O

ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 29 ผลงาน  เปน็ผลงานของ 12 คณะ/วทิยาลัย จากทัง้หมด 15 คณะ/วทิยาลัย คิดเปน็ร้อยละ 80.00 ของจ านวน
หนว่ยงานทัง้หมด  แต่ไมม่ีผลงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์

40. จ านวนผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการ มหาวทิยาลัยฯ มผีลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการทรัพยสิ์นทางปญัญา จ านวน 20 ผลงาน O

ทรัพยสิ์นทางปญัญา อยา่งนอ้ย 10 ผลงาน แต่ไมม่ีผลงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์   (อยา่งนอ้ย 1 ผลงาน)

14. แผนการบรกิารทางวิชาการ แก่สังคม
41. ผู้รับบริการวชิาการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์อยา่งนอ้ยร้อยละ  85 คณะสัตวแพทยศาสตร์มโีครงการบริการวชิาการ จ านวน 2 โครงการ มผู้ีรับบริการ จ านวน 178 คน และผู้รับบริการน าความรู้ไป

ใชป้ระโยชน ์จ านวน 178 คน คิดเปน็ร้อยละ  100



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

1. ส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  มผีลงานส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ 

ผลงานนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชนห์รือตีพมิพเ์ผยแพร่ ของนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชนห์รือตีพมิพเ์ผยแพร่   จ านวน  9  ผลงาน
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 2 ผลงาน

2. ทกุหนว่ยงานส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  ส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั 

นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั จ านวน  68 คน  เปน็กจิกรรมวชิาการระดับชาติ จ านวน 1 กจิกรรม ระดับนานาชาติ จ านวน 2 กจิกรรม
และระหวา่งสถาบนั จ านวน 3 กจิกรรม

3. นกัศึกษาได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี นกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง ได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี  หรือน าเสนอผลงาน 

หรือน าเสนอผลงานระหวา่งสถาบนัระดับชาติหรือนานาชาติ  ระหวา่งสถาบนั  ระดับชาติหรือนานาชาติ   จ านวน  6  รางวลั 
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั

4. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ นกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้  เฉล่ียร้อยละ 97.57 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
5. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน นกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน   เฉล่ียร้อยละ 97.80 

 อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
6. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะ/วทิยาลัย สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี นกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี เฉล่ียร้อยละ 93.57 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสรมิพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์

7. นกัศึกษาได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  นกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  ได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั จ านวน 1 รางวลั
8. ผู้ใชบ้ณัฑิตมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิต ผู้ใชบ้ณัฑิตประเมนิความพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิตคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  เฉล่ียร้อยละ 72.80 O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
9. ภาวะการมงีานท าของบณัฑิตหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ี บณัฑิตคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  มงีานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ีค่าเฉล่ียร้อยละ 95.39 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

สรปุผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 10 เดอืน : 1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการประมง

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)
การบรรลุเป้าหมาย



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

3. แผนบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
10. อาจารยป์ระจ าทกุคนได้รับการพฒันา อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง อาจารยป์ระจ าคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  ได้รับการพฒันาทกุคน จากจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 

จ านวน 58 คน  คิดเปน็ร้อยละ 100
11. บคุลากรสายสนบัสนนุทกุคนได้รับการพฒันาตามสายงาน O

อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง จ านวน 28 คน  คิดเปน็ร้อยละ  5357
12. จ านวนบคุลากรมตี าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรทีด่ ารงต าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ จ านวน 12 คน 

อยา่งนอ้ย 15 คน เปน็บคุลากรจากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง จ านวน 1 คน ดังนี้
ประเภทบคุลากร ต าแหน่งทางวชิาการทีไ่ดร้บั

นางขวญัชวีา  หยงสตาร์ ขา้ราชการ ผศ.

13. อาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มอีาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ จ านวน 9 คน 

อยา่งนอ้ย 15 คน เปน็บคุลากรจากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง จ านวน  1  คน

14. ความพงึพอใจของผู้รับบริการของทกุหนว่ยงาน   
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้รับบริการ ของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง   คิดเปน็ร้อยละ 84.20 

15. ความพงึพอใจของบคุลากรในการบริหารจดัการองค์กร
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

บคุลากรมคีวามพงึพอใจในการบริหารจดัการองค์กร ร้อยละ 86.48 

16. บคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 35 คน จ าแนกเปน็ระดับชาติจ านวน 29 คน 

อยา่งนอ้ย 15 คน และระดับนานาชาติ จ านวน 6 คน  เปน็บคุลากรจากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมงได้รับรางวลัระดับชาติ จ านวน 2 คน
และระดับนานาชาติ จ านวน 1 คน  รวมทัง้ส้ินจ านวน 3 คน  รายละเอยีดดังนี้

ผู้ทีไ่ดร้บัรางรลั ชือ่รางวลั

นางวรรณวภิา ไกรพทิยากร   - รางวลัระดับดีเด่น ภาคบรรยาย
    ผลงาน "การผลิตและสมบติัของกระถางเพาะช าชวีภาพจากกากกาแฟผสมปนูขาวจากเปลือกหอย"
    จากการประชมุวชิาการระดับชาติมหาวทิยาลัยทกัษณิ
    ณ มหาวทิยาลัยทกัษณิ  จงัหวดัสงขลา

นางสาวสุดคนงึ ณ ระนอง   - รางวลัระดับดี ภาคบรรยาย
    ผลงาน "พฤติกรรมและผลกระทบจากการต้ังครรภใ์นมารดาวยัรุ่นโรงพยาบาลหว้ยยอด จงัหวดัตรัง"
    จากการประชมุวชิาการระดับชาติมหาวทิยาลัยทกัษณิ
    ณ มหาวทิยาลัยทกัษณิ  จงัหวดัสงขลา

บคุลากรสายสนบัสนนุคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง ได้รับการพฒันาจ านวน 15 คน จากบคุลากรสายสนบัสนนุทัง้หมด

รายชือ่

  ผู้ทีไ่ดร้บัรางรลัระดบัชาต ิจ านวน 2 คน



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

นางชมพนูชุ โสมาลีย์   - รางวลั The Certificate of Outstanding paper is Awarded
    ผลงาน "The Study of Sensory Acceptance Nutritional Components and 
    Shelf Life of Seasoned Hard Clam (Meretrix casta) With a New Formulation"
    จากงานประชมุวชิาการระดับนานาชาติ
    The 6th International Conference on Creative Technology
    เมอืงพทัยา จงัหวดัชลบรีุ

4. แผนเตรยีมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ ศูนยภ์าษาประจ าพืน้ทีต่รัง  ด าเนนิการจดัสอบสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST) O

(RMUTSV TEST) อยา่งนอ้ยร้อยละ 60 มนีกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST)  ร้อยละ 17.31  ดังนี้

18. ผลการสอบวดัสมรรถนะภาษาองักฤษของบคุลากรสายวชิาการ ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ผ่านเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลัยก าหนด อยา่งนอ้ยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนกัศึกษาทีเ่ขา้สอบ TOEIC ศูนยภ์าษาประจ าพืน้ทีต่รัง ด าเนนิการจดัสอบสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST) O

ได้คะแนนมากกวา่ 300 มนีกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST)  ร้อยละ 4.08  ดังนี้

  ผู้ทีไ่ดร้บัรางรลัระดบันานาชาต ิจ านวน 1 คน

ทัง้หมด เข้าสอบ
ต่ ากว่า 100 

คะแนน
100- 199
คะแนน

200- 299
คะแนน

300- 399
คะแนน

400- 499
คะแนน

500
คะแนนขึ้นไป

มทร.ศรีวิชัย 404 114 129.73 - 34 64 15 - 1 3.96
1. พืน้ทีส่งขลา ไมม่ผีลการด าเนินงาน
2. พืน้ทีส่งขลา (รัตภูม)ิ ไมม่ผีลการด าเนินงาน
3. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) ไมม่ผีลการด าเนินงาน
4. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ไสใหญ)่ ไมม่ผีลการด าเนินงาน
5. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ขนอม) 85 85 100.00 - 30 52 3 - - 3.53
6. พืน้ทีต่รัง 319 29 29.73 - 4 12 12 - 1 4.08

ร้อยละของนักศึกษา
ทีเ่ข้าสอบ TOEIC  

และไดค้ะแนนมากกว่า
 300 คะแนน

ล าดบั พ้ืนที่
จ านวนนักศึกษา  (คน) ร้อยละ

ของนักศึกษา
ทีเ่ข้าสอบ TOEIC

จ านวนผู้เข้าสอบไดร้ะดบัคะแนน  (คน) 

ทัง้หมด เข้าสอบ
ต่ ากวา่

รอ้ยละ 40
รอ้ยละ 
40-49

รอ้ยละ 
50-59

รอ้ยละ 
60-69

รอ้ยละ 
70-79

รอ้ยละ 
80-89

รอ้ยละ 
90 ขึ้นไป

ผ่าน 
()

ไม่ผ่าน 
(O)

มทร.ศรวีชิัย 3,016 2,805 1,940 548 206 64 35 10 2 794 2,011 28.31

1. พืน้ทีส่งขลา 1,431 1,352 736 379 152 46 29 8 2 616 736 45.56
2. พืน้ทีส่งขลา (รัตภมูิ) 39 37 34 3 - - - - - 3 34 8.11
3. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) 119 118 67 16 16 12 5 2 - 38 80 32.20
4. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 1,018 899 779 88 27 4 1 - - 62 837 6.90
5. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ขนอม) 90 87 66 17 3 1 - - - 21 66 24.14
6. พืน้ทีต่รัง 319 312 258 45 8 1 - - - 54 258 17.31

รอ้ยละของนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย

ทีส่อบผ่านสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

(RMUTSV TEST)

ล าดับ พ้ืนที่

จ านวนนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย (คน)

จ านวนผู้เข้าสอบได้ระดับคะแนน  (คน) 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ที่สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(RMUTSV TEST) (คน)



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

5. แผนบรหิารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบนั

ไมต่่ ากวา่ 4.25
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเทา่กบั 4.67 อยูใ่นระดับดีมาก 

21. ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน O

   - ผลการประเมนิระดับดี จ านวน 7 หลักสูตร
   - ผลการประเมนิระดับปานกลาง จ านวน 1 หลักสูตร
   - ไมผ่่านเกณฑ์ จ านวน 1 หลกัสตูร

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ ระดบัคุณภาพ
การประเมนิ ประเมนิเฉลีย่

1. หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาอตุสาหกรรมอาหาร  3.61 ระดับดี
สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  3.38 ระดับดี
สาขาวชิาการจดัการประมงและธรุกจิสัตวน์้ า  3.26 ระดับดี
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  3.19 ระดับดี
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทางทะเล  3.08 ระดับดี
สาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตวน์้ า  2.63 ระดับปานกลาง

2. หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเพาะเล้ียงสัตวน์้ า  3.30 ระดับดี
สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  3.13 ระดับดี
สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรพัยากรชายฝ่ัง O 0.00 ไมผ่่านเกณฑ์

6. แผนควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง
22. ความเส่ียงทีส่ามารถด าเนนิการควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลง มหาวทิยาลัยฯ มปีระเด็นความเส่ียง ทัง้หมด 9 ประเด็นความเส่ียง และสามารถควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลงได้ O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 จ านวน 6 ประเด็นความเส่ียง คิดเปน็ร้อยละ 66.67 (อา้งองิขอ้มลูรายงานการด าเนนิงานตามแผนบริหารจดัการความเส่ียง
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัรอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561)

หลกัสตูร/สาขาวชิา

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง   มหีลักสูตรทีป่ระเมนิทัง้หมด 9 หลักสูตร ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายละเอยีดดังนี้



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

7. แผนจัดหารายได้
23. ทกุคณะ/วทิยาลัย มรีายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์และทคโนโลยกีารประมง มรีายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ ดังนี้ 

8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทกุหนว่ยงานมกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง ม ีกจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว จ านวน 1 โครงการ 

(การก าจดัขยะ  การจราจร  ระบบบ าบดัน้ าเสีย  ภมูทิศัน ์
ประหยดัพลังงาน)

9. แผนการอนุรกัษ์พลังงาน
25. จ านวนหนว่ย การใชพ้ลังงานไฟฟา้ ลดลงจากปกีอ่น การใชพ้ลังงานไฟฟา้ของพืน้ทีต่รัง ประจ าเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมถินุายน 2561 ลดลง 145,311.96 หนว่ย 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 คิดเปน็ร้อยละ 7.07

หน่วยงาน
รายจา่ยโครงการ

(บาท)
1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4,990,000   4,491,000
2) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 140,000     126,000
3) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 145,800     116,640
4) คณะศิลปศาสตร์ 129,500     103,600
5) สนง.วข.นครศรีธรรมราช 25,000       2,500  20,000

รวมทัง้สิน้ 5,430,300  4,857,240

25,900                 

572,310                

รายรับโครงการ
      (บาท)

สมทบมหาวิทยาลยั/
วิทยาเขต/  คณะ/วิทยาลยั

499,000                
15,750                 
29,160                 

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท)
จ านวนหน่วย

การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)
ค่าไฟฟ้า (บาท)

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเปน็รอ้ยละ

3,514,183.16      14,538,504.71     3,532,887.32      14,745,888.52     18,704.16        207,383.81     0.53        O

250,896.00         1,065,107.54      266,244.00         1,138,294.98      15,348.00        73,187.44      6.12        O

2,055,924.98      7,675,127.45      1,910,613.02      7,388,811.05      145,311.96-      286,316.40-    7.07-        

1,415,355.98      5,629,615.99      1,417,309.33      5,884,086.47      1,953.35         254,470.48     0.14        O

1,260,994.97      4,913,840.34      1,153,146.97      4,671,401.86      107,848.00-      242,438.48-     8.55-        

560,063.00         2,227,595.94      524,267.00         2,201,903.64      35,796.00-        25,692.30-      6.39-        

9,057,418.09      36,049,791.97    8,804,467.64      36,030,386.52    252,950.45-      19,405.45-      2.79-        O

ผลตา่งการใช้พลงังานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย หน่วยงานของมหาวิทยาลยัฯ

รวมทัง้สิน้

การบรรลุ
เปา้หมาย
  : บรรลุ
O  : ไม่บรรลุ

สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ

ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ใหญ่
ขนอม

พ้ืนทีก่ารจดั
การศึกษา

การใช้พลงังานไฟฟ้าประจ าเดอืนตลุาคม - เดอืนมิถุนายน



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวิทยบรกิาร
26. นกัศึกษาและบคุลากร มคีวามพงึพอใจต่อระบบ

เครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่การศึกษาและการบริการ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

27. ผู้ใชบ้ริการมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหาร 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทกุหนว่ยเบกิจา่ยมขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ ทกุหนว่ยเบกิจา่ยมขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ณ รอบ 10 เดือน เฉล่ียรวมร้อยละ 0.58 

คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ไมเ่กนิร้อยละ 2 จ าแนกตามหนว่ยเบกิจา่ย ดังนี้
หน่วยเบกิจา่ย ระบบ GFMIS ระบบญัช ี3 มติิ ผลตา่ง (%)

1) สงขลา (ส านกังานอธกิารบดี)     358,902,189.42      357,093,399.03 0.50

2) สงขลา (วทิยาเขตภาคใต้)     129,829,719.79      128,190,457.60 1.26

3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)       24,295,351.59        24,259,869.50 0.15

4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)       68,886,150.77        68,884,950.77 0.00

5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่)       51,222,462.85        51,217,267.65 0.01

6) วทิยาเขตตรัง       98,097,058.96        97,381,556.24 0.73

รวม   731,232,933.38     727,027,500.79 0.58

29. ทกุหนว่ยงาน เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3  เฉล่ียร้อยละ 87.29 

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

นกัศึกษาและบคุลากรคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  มคีวามพงึพอใจต่อระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพือ่การศึกษาและการบริการ เฉล่ียร้อยละ 66.66

ผู้ใชบ้ริการคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่การบริหาร 
เฉล่ียร้อยละ 74.95

ไตรมาส แผนการเบกิจา่ยสะสม (ร้อยละ)
ไตรมาส 1 33
ไตรมาส 2 55
ไตรมาส 3 76
ไตรมาส 4 98

การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : บรรลุ

แผน  ผล แผน ผล
คณะวิทยาศาสตร์ฯ การประมง (ตรัง) 70,905,550.19                       54,597,273.65      57,693,356.14      77.00 81.37 

1. ส านักงานวทิยาเขตตรัง 12,145,620.00                       9,352,127.40        11,103,835.75      77.00 91.42 

2. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 26,701,115.32                       20,559,858.80      23,307,155.90      77.00 87.29 

3. วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 12,192,170.61                       9,387,971.37        9,393,037.07        77.00 77.04 

4. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 5,880,440.00                         4,527,938.80        4,277,082.84        77.00 72.73 O

5. คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 8,856,184.26                         6,819,261.88        6,281,253.87        77.00 70.93 O

6. สถาบันวจิัยและพฒันา 5,130,020.00                         3,950,115.40        3,330,990.71        77.00 64.93 O

 งบประจ า
ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย
ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 3



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

30. ทกุหนว่ยงาน  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 เฉล่ียร้อยละ 98.38 

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

 

12. แผนท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม บรรลุตามวตัถปุระสงค์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง ด าเนนิโครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมบรรลุตามวตัถปุระสงค์  คิดเปน็ร้อยละ 100 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หนว่ยวจิยัเดิมทกุหนว่ย  ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดของหนว่ยวจิยั 

ชือ่หน่วยวจิยั หวัหน้าหน่วยวจิยั
 การจดัการสุขภาพสัตวน์้ า ผศ.ดร.ธรีวฒิุ  เลิศสุทธชิวาล คณะเกษตรศาสตร์

น.ส.มณี ศรีชะนนัท์ คณะเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.วรรณิณี จนัทร์แกว้ คณะเกษตรศาสตร์
ผศ.ธรรมนญู ง่านวสุิทธพินัธ์ คณะเกษตรศาสตร์
นายสิริพงษ ์วงศ์พรประทปี คณะเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.พชร เพชร็ประดับ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประมง
33. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารยป์ระจ า คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ เปน็จ านวนเงินทัง้ส้ิน 

เปน็ไปตามเกณฑ์อดุมศึกษา จ านวน  11,350,270.00 บาท  ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 58 คน ดังนี้
 -  ด้านวทิย ์  60,000 บาท/คน ประเภท จ านวนอาจารย์ เงนิสนับสนุนวจิยั เฉลีย่เงนิวจิยัตอ่อาจายป์ระจ า
 -  ด้านสังคม 25,000 บาท/คน (บาท) (บาท/คน) การบรรลเุปา้หมาย

 -  ด้านวทิย์ 11,350,270.00              195,694.31     (50,000 บาท/คน)
 -  ด้านสังคม - - - (23,833 บาท/คน)

รวม             11,350,270.00 195,694.31   

หนว่ยวจิยัเดิมทกุหนว่ย  ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดของหนว่ยวจิยั  ดังนี้

(คน)
58
-

58

ไตรมาส แผนการเบกิจา่ยสะสม (ร้อยละ)
ไตรมาส 1 19
ไตรมาส 2 41
ไตรมาส 3 63
ไตรมาส 4 87

แผน ผล แผน ผล
วิทยาเขตตรัง 58,180,400.00                       44,798,908.00    37,102,731.00   65.11 63.77 O

1. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 2,420,000.00                         1,863,400.00       2,380,896.00     65.11 98.38 

2. วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 40,675,400.00                        31,320,058.00     27,850,400.00   65.11 68.47 

3. คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4,200,000.00                         3,234,000.00       2,894,977.00     65.11 68.93 

4. ส านักงานวทิยาเขตตรัง 9,840,000.00                         7,576,800.00       2,938,800.00     65.11 29.87 O

5. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1,045,000.00                         804,650.00         1,037,658.00     65.11 99.30 

260,013,700.00                     200,210,549.00   88,507,541.00   65.11 34.04 Oรวม

ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 3
ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย งบลงทนุ

ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไมบ่รรลุ



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

34. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก เปน็จ านวนเงินทัง้ส้ิน O

ต่ออาจารยป์ระจ า  อยา่งนอ้ย 25,000 บาท/คน จ านวน 442,000.00 บาท  ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 58 คน ดังนี้
จ านวนอาจารย์ เงนิสนับสนุนวจิยั เฉลีย่เงนิวจิยัตอ่อาจายป์ระจ า

(บาท) (บาท/คน) (16,667 บาท/คน)
442,000.00 7,620.69

35. อาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มอีาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ ในวารสาร 

ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 20 ระดับชาติ และนานาชาติ จ านวน 48 คน  จากอาจารยป์ระจ า จ านวน 58 คน คิดเปน็ร้อยละ 82.76  รายละเอยีดดังนี้

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด
(คน) ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม รอ้ยละ (อย่างน้อยรอ้ยละ 16.67)

58 38 10 48 82.76

36. หนว่ยงานระดับคณะมบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพ์ มหาวทิยาลัยฯ มบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพใ์นเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ  จ านวน 185 บทความ 

ในเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ เปน็ผลงานจากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  จ านวน 21 บทความ    (อยา่งนอ้ย 7 บทความ)
อยา่งนอ้ย 120 บทความ

37. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  จ านวน 41 บทความ 

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  อยา่งนอ้ย  45  บทความ เปน็ผลงานจากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  จ านวน 9 บทความ  (อยา่งนอ้ย 3 บทความ)

38. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus จ านวน 10 บทความ , O

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus / SJR / ISI อยา่งนอ้ย 20 บทความ ฐานขอ้มลู SJR จ านวน 3 บทความ และฐานขอ้มลู  ISI  จ านวน 7 บทความ รวม 20 บทความ
แต่ไมม่ีผลงานจากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  (อยา่งนอ้ย 1 บทความ)

39. ทกุคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวชิาการ ผลงานวจิยั หนว่ยงานระดับคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวจิยัส่ิงประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ  

ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 29 ผลงาน  เปน็ผลงานของ 12 คณะ/วทิยาลัย จากทัง้หมด 15 คณะ/วทิยาลัย คิดเปน็ร้อยละ 80.00 ของจ านวน
หนว่ยงานทัง้หมด เปน็ผลงานจากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง จ านวน 3 ผลงาน

40. จ านวนผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการ มหาวทิยาลัยฯ มผีลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการทรัพยสิ์นทางปญัญา จ านวน 20 ผลงาน O

ทรัพยสิ์นทางปญัญา อยา่งนอ้ย  10 ผลงาน แต่ไมม่ีผลงานจากคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง   (อยา่งนอ้ย 1 ผลงาน)

14. แผนการบรกิารทางวิชาการ แก่สังคม
41. ผู้รับบริการวชิาการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์อยา่งนอ้ยร้อยละ  85 

หรอืตพิีมพ์เผยแพร ่ในวารสาร (คน)

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง  มโีครงการบริการวชิาการ จ านวน 1 โครงการ มผู้ีรับบริการ จ านวน 185 คน และ
ผู้รับบริการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์จ านวน 159 คน คิดเปน็ร้อยละ 85.95

จ านวนอาจารยป์ระจ าเสนอผลงานวชิาการ 

(คน)
58



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

1. ส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ วทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  มผีลงานส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ 

ผลงานนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชนห์รือตีพมิพเ์ผยแพร่ ของนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชนห์รือตีพมิพเ์ผยแพร่   จ านวน  3  ผลงาน
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 2 ผลงาน

2. ทกุหนว่ยงานส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ วทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  ส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั 

นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั จ านวน  103  คน  เปน็กจิกรรมวชิาการระดับชาติ จ านวน 4 กจิกรรม
3. นกัศึกษาได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี นกัศึกษาวทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว ได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี  หรือน าเสนอผลงาน 

หรือน าเสนอผลงานระหวา่งสถาบนัระดับชาติหรือนานาชาติ  ระหวา่งสถาบนั  ระดับชาติหรือนานาชาติ   จ านวน  21  รางวลั 
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั

4. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ นกัศึกษาวทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว มคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้  เฉล่ียร้อยละ 96.82 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
5. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน นกัศึกษาวทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว มคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน   เฉล่ียร้อยละ 97.72 

 อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
6. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะ/วทิยาลัย สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี นกัศึกษาวทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี เฉล่ียร้อยละ 100 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสรมิพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์

7. นกัศึกษาได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  วทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  ได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั จ านวน 1 รางวลั
8. ผู้ใชบ้ณัฑิตมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิต ผู้ใชบ้ณัฑิตประเมนิความพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิตวทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  เฉล่ียร้อยละ 86.40 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
9. ภาวะการมงีานท าของบณัฑิตหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ี บณัฑิตวทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  มงีานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ีค่าเฉล่ียร้อยละ 98.10 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

สรปุผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 10 เดอืน : 1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

วิทยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)
การบรรลุเป้าหมาย



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

3. แผนบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
10. อาจารยป์ระจ าทกุคนได้รับการพฒันา อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง อาจารยป์ระจ าวทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  ได้รับการพฒันาทกุคน จากจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 

จ านวน  29 คน  คิดเปน็ร้อยละ 100
11. บคุลากรสายสนบัสนนุทกุคนได้รับการพฒันาตามสายงาน 

อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง จ านวน 15 คน  คิดเปน็ร้อยละ  100
12. จ านวนบคุลากรมตี าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรทีด่ ารงต าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ จ านวน 12 คน O

อยา่งนอ้ย 15 คน แต่ไมม่ีบคุลากรของวทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว

13. อาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มอีาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ จ านวน 9 คน O

อยา่งนอ้ย 15 คน แต่ไมม่ีอาจารยป์ระจ าของวทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว

14. ความพงึพอใจของผู้รับบริการของทกุหนว่ยงาน   
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้รับบริการ ของวทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว   คิดเปน็ร้อยละ 94.51 

15. ความพงึพอใจของบคุลากรในการบริหารจดัการองค์กร
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

บคุลากรมคีวามพงึพอใจในการบริหารจดัการองค์กร ร้อยละ 86.48 

16. บคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 35 คน จ าแนกเปน็ระดับชาติจ านวน 29 คน 

อยา่งนอ้ย 15  คน และระดับนานาชาติ จ านวน 6 คน  เปน็บคุลากรจากวทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่วได้รับรางวลัระดับชาติ จ านวน 1 คน
รายละเอยีดดังนี้

ผู้ทีไ่ดร้บัรางรลั ชือ่รางวลั
นายธนนิทร์ สังขดวง   - รางวลับทความดีเด่น

    ผลงาน "มติิใหมแ่หง่การทอ่งเทีย่วชมุชนเพือ่รองรับกลุ่มนกัทอ่งเทีย่วชาวจนี"
    การประชมุวชิาการระดับชาติด้านการทอ่งเทีย่วโดยชมุชน คร้ังที ่1 
    "การทอ่งเทีย่วโดยชมุชน เพือ่คุณภาพทีดี่และยัง่ยนื"
    ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั

บคุลากรสายสนบัสนนุวทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว ได้รับการพฒันาทกุคน จากบคุลากรสายสนบัสนนุทัง้หมด



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

4. แผนเตรยีมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ ศูนยภ์าษาประจ าพืน้ทีต่รัง  ด าเนนิการจดัสอบสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST) O

(RMUTSV TEST) อยา่งนอ้ยร้อยละ 60 มนีกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST)  ร้อยละ 17.31  ดังนี้

18. ผลการสอบวดัสมรรถนะภาษาองักฤษของบคุลากรสายวชิาการ ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ผ่านเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลัยก าหนด อยา่งนอ้ยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนกัศึกษาทีเ่ขา้สอบ TOEIC ศูนยภ์าษาประจ าพืน้ทีต่รัง ด าเนนิการจดัสอบสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST) O

ได้คะแนนมากกวา่ 300 มนีกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST)  ร้อยละ 4.08  ดังนี้

ทัง้หมด เข้าสอบ
ต่ ากวา่

รอ้ยละ 40
รอ้ยละ 
40-49

รอ้ยละ 
50-59

รอ้ยละ 
60-69

รอ้ยละ 
70-79

รอ้ยละ 
80-89

รอ้ยละ 
90 ขึ้นไป

ผ่าน 
()

ไม่ผ่าน 
(O)

มทร.ศรวีชิัย 3,016 2,805 1,940 548 206 64 35 10 2 794 2,011 28.31

1. พืน้ทีส่งขลา 1,431 1,352 736 379 152 46 29 8 2 616 736 45.56
2. พืน้ทีส่งขลา (รัตภมูิ) 39 37 34 3 - - - - - 3 34 8.11
3. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) 119 118 67 16 16 12 5 2 - 38 80 32.20
4. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 1,018 899 779 88 27 4 1 - - 62 837 6.90
5. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ขนอม) 90 87 66 17 3 1 - - - 21 66 24.14
6. พืน้ทีต่รัง 319 312 258 45 8 1 - - - 54 258 17.31

รอ้ยละของนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย

ทีส่อบผ่านสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

(RMUTSV TEST)

ล าดับ พ้ืนที่

จ านวนนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย (คน)

จ านวนผู้เข้าสอบได้ระดับคะแนน  (คน) 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ที่สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(RMUTSV TEST) (คน)



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

5. แผนบรหิารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบนั

ไมต่่ ากวา่ 4.25
วทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเทา่กบั 4.10 อยูใ่นระดับดี O

21. ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

   - ผลการประเมนิระดับดี จ านวน 1 หลักสูตร
   - ผลการประเมนิระดับปานกลาง จ านวน 1 หลักสูตร

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ ระดบัคุณภาพ
การประเมนิ ประเมนิเฉลีย่

1. หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  2.94 ระดับปานกลาง

2. หลกัสตูรบญัชบีณัฑิต
สาขาวชิาการจัดการบัญชี  3.33 ระดับดี

6. แผนควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง
22. ความเส่ียงทีส่ามารถด าเนนิการควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลง มหาวทิยาลัยฯ มปีระเด็นความเส่ียง ทัง้หมด 9 ประเด็นความเส่ียง และสามารถควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลงได้ O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 จ านวน 6 ประเด็นความเส่ียง คิดเปน็ร้อยละ 66.67 (อา้งองิขอ้มลูรายงานการด าเนนิงานตามแผนบริหารจดัการความเส่ียง
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัรอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561)

7. แผนจัดหารายได้
23. ทกุคณะ/วทิยาลัย มรีายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ วทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  ไมม่ีรายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ O

8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทกุหนว่ยงานมกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว วทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  มกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว จ านวน 1 โครงการ 

(การก าจดัขยะ  การจราจร  ระบบบ าบดัน้ าเสีย  ภมูทิศัน ์
ประหยดัพลังงาน)

วทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว   มหีลักสูตรทีป่ระเมนิทัง้หมด 2 หลักสูตร ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายละเอยีดดังนี้

หลกัสตูร/สาขาวชิา



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

9. แผนการอนุรกัษ์พลังงาน
25. จ านวนหนว่ย การใชพ้ลังงานไฟฟา้ ลดลงจากปกีอ่น การใชพ้ลังงานไฟฟา้ของพืน้ทีต่รัง ประจ าเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมถินุายน 2561 ลดลง 145,311.96 หนว่ย 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 คิดเปน็ร้อยละ 7.07

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวิทยบรกิาร
26. นกัศึกษาและบคุลากร มคีวามพงึพอใจต่อระบบ

เครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่การศึกษาและการบริการ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

27. ผู้ใชบ้ริการมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่การบริหาร อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทกุหนว่ยเบกิจา่ยมขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ ทกุหนว่ยเบกิจา่ยมขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ณ รอบ 10 เดือน เฉล่ียรวมร้อยละ 0.58 

คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ไมเ่กนิร้อยละ 2 จ าแนกตามหนว่ยเบกิจา่ย ดังนี้
หน่วยเบกิจา่ย ระบบ GFMIS ระบบญัช ี3 มติิ ผลตา่ง (%)

1) สงขลา (ส านกังานอธกิารบดี)        358,902,189.42            357,093,399.03 0.50

2) สงขลา (วทิยาเขตภาคใต้)        129,829,719.79            128,190,457.60 1.26

3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)          24,295,351.59             24,259,869.50 0.15

4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)          68,886,150.77             68,884,950.77 0.00

5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่)          51,222,462.85             51,217,267.65 0.01

6) วทิยาเขตตรัง          98,097,058.96             97,381,556.24 0.73

รวม       731,232,933.38          727,027,500.79 0.58

นกัศึกษาและบคุลากรวทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว มคีวามพงึพอใจต่อระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่การศึกษาและการบริการ เฉล่ียร้อยละ 77.77

ผู้ใชบ้ริการวทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว มคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่การบริหาร 
เฉล่ียร้อยละ 74.40

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท)
จ านวนหน่วย

การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)
ค่าไฟฟ้า (บาท)

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเปน็รอ้ยละ

3,514,183.16      14,538,504.71     3,532,887.32      14,745,888.52     18,704.16        207,383.81     0.53        O

250,896.00         1,065,107.54      266,244.00         1,138,294.98      15,348.00        73,187.44      6.12        O

2,055,924.98      7,675,127.45      1,910,613.02      7,388,811.05      145,311.96-      286,316.40-    7.07-        

1,415,355.98      5,629,615.99      1,417,309.33      5,884,086.47      1,953.35         254,470.48     0.14        O

1,260,994.97      4,913,840.34      1,153,146.97      4,671,401.86      107,848.00-      242,438.48-     8.55-        

560,063.00         2,227,595.94      524,267.00         2,201,903.64      35,796.00-        25,692.30-      6.39-        

9,057,418.09      36,049,791.97    8,804,467.64      36,030,386.52    252,950.45-      19,405.45-      2.79-        O

ผลตา่งการใช้พลงังานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย หน่วยงานของมหาวิทยาลยัฯ

รวมทัง้สิน้

การบรรลุ
เปา้หมาย
  : บรรลุ
O  : ไม่บรรลุ

สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ

ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ใหญ่
ขนอม

พ้ืนทีก่ารจดั
การศึกษา

การใช้พลงังานไฟฟ้าประจ าเดอืนตลุาคม - เดอืนมิถุนายน



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

29. ทกุหนว่ยงาน  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม  วทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 เฉล่ียร้อยละ 77.04 

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

30. ทกุหนว่ยงาน  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม  วทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 เฉล่ียร้อยละ 68.47 

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

12. แผนท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม บรรลุตามวตัถปุระสงค์ - -

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
วทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว ไมม่ีโครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม

ไตรมาส แผนการเบกิจา่ยสะสม (ร้อยละ)
ไตรมาส 1 33
ไตรมาส 2 55
ไตรมาส 3 76
ไตรมาส 4 98

ไตรมาส แผนการเบกิจา่ยสะสม (ร้อยละ)
ไตรมาส 1 19
ไตรมาส 2 41
ไตรมาส 3 63
ไตรมาส 4 87

แผน ผล แผน ผล
วิทยาเขตตรัง 58,180,400.00                       44,798,908.00    37,102,731.00   65.11 63.77 O

1. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 2,420,000.00                         1,863,400.00       2,380,896.00     65.11 98.38 

2. วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 40,675,400.00                        31,320,058.00     27,850,400.00   65.11 68.47 

3. คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4,200,000.00                         3,234,000.00       2,894,977.00     65.11 68.93 

4. ส านักงานวทิยาเขตตรัง 9,840,000.00                         7,576,800.00       2,938,800.00     65.11 29.87 O

5. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1,045,000.00                         804,650.00         1,037,658.00     65.11 99.30 

260,013,700.00                     200,210,549.00   88,507,541.00   65.11 34.04 Oรวม

ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 3
ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย งบลงทนุ

ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไมบ่รรลุ

การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : บรรลุ

แผน  ผล แผน ผล
คณะวิทยาศาสตร์ฯ การประมง (ตรัง) 70,905,550.19                       54,597,273.65      57,693,356.14      77.00 81.37 

1. ส านักงานวทิยาเขตตรัง 12,145,620.00                       9,352,127.40        11,103,835.75      77.00 91.42 

2. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 26,701,115.32                       20,559,858.80      23,307,155.90      77.00 87.29 

3. วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 12,192,170.61                       9,387,971.37        9,393,037.07        77.00 77.04 

4. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 5,880,440.00                         4,527,938.80        4,277,082.84        77.00 72.73 O

5. คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 8,856,184.26                         6,819,261.88        6,281,253.87        77.00 70.93 O

6. สถาบันวจิัยและพฒันา 5,130,020.00                         3,950,115.40        3,330,990.71        77.00 64.93 O

 งบประจ า
ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย
ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 3



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หนว่ยวจิยัเดิมทกุหนว่ย  ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดของหนว่ยวจิยั O

33. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารยป์ระจ า วทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ เปน็จ านวนเงินทัง้ส้ิน 

เปน็ไปตามเกณฑ์อดุมศึกษา จ านวน  1,342,000.00 บาท ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 29 คน ดังนี้
 -  ด้านวทิย ์  60,000 บาท/คน ประเภท จ านวนอาจารย์ เงนิสนับสนุนวจิยั เฉลีย่เงนิวจิยัตอ่อาจายป์ระจ า
 -  ด้านสังคม 25,000 บาท/คน (บาท) (บาท/คน) การบรรลเุปา้หมาย

 -  ด้านวทิย์ - - -
 -  ด้านสังคม 1,342,000.00         46,275.86           (50,000 บาท/คน)

รวม         1,342,000.00 46,275.86        (23,833 บาท/คน)

34. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก วทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก เปน็จ านวนเงินทัง้ส้ิน 

ต่ออาจารยป์ระจ า  อยา่งนอ้ย 25,000 บาท/คน จ านวน 820,000.00 บาท  ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 29 คน ดังนี้
จ านวนอาจารย์ เงนิสนับสนุนวจิยั เฉลีย่เงนิวจิยัตอ่อาจายป์ระจ า

(บาท) (บาท/คน) (16,667 บาท/คน)
820,000.00 28,275.86

35. อาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ วทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว มอีาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการหรือตีพมิพเ์ผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ 

ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 20 และนานาชาติ  จ านวน 13 คน  จากอาจารยป์ระจ า จ านวน 29 คน คิดเปน็ร้อยละ 44.83  รายละเอยีดดังนี้

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด
(คน) ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม รอ้ยละ (อย่างน้อยรอ้ยละ 16.67)

29 10 3 13 44.83

36. หนว่ยงานระดับคณะมบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพ์ มหาวทิยาลัยฯ มบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพใ์นเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ  จ านวน 185 บทความ 

ในเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ เปน็ผลงานจากวทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  จ านวน 12 บทความ   (อยา่งนอ้ย 7 บทความ)
อยา่งนอ้ย 120 บทความ

หรอืตพิีมพ์เผยแพร ่ในวารสาร (คน)

(คน)
-

29
29

วทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว ไมม่ีผลการด าเนนิงาน

จ านวนอาจารยป์ระจ าเสนอผลงานวชิาการ 

(คน)
29



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

37. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  จ านวน 41 บทความ O

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  อยา่งนอ้ย 45 บทความ เปน็ผลงานจากวทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว จ านวน 1 บทความ (อยา่งนอ้ย 3 บทความ)
38. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus จ านวน 10 บทความ , O

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus / SJR / ISI อยา่งนอ้ย 20 บทความ ฐานขอ้มลู SJR จ านวน 3 บทความ และฐานขอ้มลู  ISI  จ านวน 7 บทความ รวม 20 บทความ
แต่ไมม่ีผลงานจากวทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว (อยา่งนอ้ย 1 บทความ)

39. ทกุคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวชิาการ ผลงานวจิยั หนว่ยงานระดับคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวจิยัส่ิงประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ  

ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 29 ผลงาน  เปน็ผลงานของ 12 คณะ/วทิยาลัย จากทัง้หมด 15 คณะ/วทิยาลัย คิดเปน็ร้อยละ 80.00 ของจ านวน
หนว่ยงานทัง้หมด เปน็ผลงานจากวทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  จ านวน 1 ผลงาน

40. จ านวนผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการ มหาวทิยาลัยฯ มผีลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการทรัพยสิ์นทางปญัญา จ านวน 20 ผลงาน 
O

ทรัพยสิ์นทางปญัญา อยา่งนอ้ย 10 ผลงาน แต่ไมม่ีผลงานจากวทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  (อยา่งนอ้ย 1 ผลงาน)

14. แผนการบรกิารทางวิชาการ แก่สังคม
41. ผู้รับบริการวชิาการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์อยา่งนอ้ยร้อยละ  85 วทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว  มโีครงการบริการวชิาการ จ านวน 3  โครงการ มผู้ีรับบริการ จ านวน 244 คน และผู้รับบริการ

น าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์จ านวน 239 คน คิดเปน็ร้อยละ 97.95



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

1. ส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี มผีลงานส่ิงประดิษฐ์  นวตักรรม  บทความวจิยั  บทความวชิาการ 

ผลงานนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชนห์รือตีพมิพเ์ผยแพร่ ของนกัศึกษาทีน่ าไปใชป้ระโยชนห์รือตีพมิพเ์ผยแพร่   จ านวน  2  ผลงาน
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 2 ผลงาน

2. ทกุหนว่ยงานส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี ส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั 

นานาชาติ หรือระหวา่งสถาบนั จ านวน 10 คน  เปน็กจิกรรมวชิาการระดับชาติ จ านวน 2 กจิกรรม และกจิกรรมวชิาการระหวา่งสถาบนั จ านวน 1 กจิกรรม
3. นกัศึกษาได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี นกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี  ได้รับรางวลัจากการแขง่ขนัทกัษะวชิาการ/วชิาชพี  หรือน าเสนอผลงาน 

หรือน าเสนอผลงานระหวา่งสถาบนั ระดับชาติหรือนานาชาติ  ระหวา่งสถาบนั  ระดับชาติหรือนานาชาติ   จ านวน  2 รางวลั 
อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั

4. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้ นกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี มคีวามพงึพอใจต่อส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู้  เฉล่ียร้อยละ 97.34 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
5. นกัศึกษามคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน นกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี มคีวามพงึพอใจต่ออาจารยผู้์สอน   เฉล่ียร้อยละ 98.13 

 อยา่งนอ้ยร้อยละ 85
6. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะ/วทิยาลัย สอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี นกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสอบผ่านการวดัสมรรถนะวชิาชพี เฉล่ียร้อยละ 95.35 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสรมิพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์

7. นกัศึกษาได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  นกัศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี ได้รับรางวลัในระดับชาติหรือนานาชาติ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยา่งนอ้ยคณะ/วทิยาลัยละ 1 รางวลั จ านวน 1 รางวลั
8. ผู้ใชบ้ณัฑิตมคีวามพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิต ผู้ใชบ้ณัฑิตประเมนิความพงึพอใจต่อคุณภาพบณัฑิตคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี เฉล่ียร้อยละ 98.60 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80
9. ภาวะการมงีานท าของบณัฑิตหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ี คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี  มงีานท าหรือประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ป ีค่าเฉล่ียร้อยละ 97.77 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

สรปุผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามแผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 10 เดอืน : 1 ตลุาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน

(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)
การบรรลุเป้าหมาย



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

3. แผนบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
10. อาจารยป์ระจ าทกุคนได้รับการพฒันา อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง อาจารยป์ระจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี ได้รับการพฒันาทกุคน จากจ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด 

จ านวน  25 คน  คิดเปน็ร้อยละ 100
11. บคุลากรสายสนบัสนนุทกุคนได้รับการพฒันาตามสายงาน 

อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง จ านวน 6 คน  คิดเปน็ร้อยละ  100
12. จ านวนบคุลากรมตี าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรทีด่ ารงต าแหนง่ทางวชิาการเพิม่ขึน้ จ านวน 12 คน O

อยา่งนอ้ย 15 คน แต่ไมม่ีบคุลากรของคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

13. อาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ มหาวทิยาลัยฯ มอีาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวฒิุ ป.เอก เพิม่ขึน้ จ านวน 9 คน O

อยา่งนอ้ย 15 คน แต่ไมม่ีอาจารยป์ระจ าของคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

14. ความพงึพอใจของผู้รับบริการของทกุหนว่ยงาน   
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้รับบริการ ของคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี  คิดเปน็ร้อยละ 90.14 

15. ความพงึพอใจของบคุลากรในการบริหารจดัการองค์กร
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

บคุลากรมคีวามพงึพอใจในการบริหารจดัการองค์กร ร้อยละ 86.48 

16. บคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มบีคุลากรได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 35 คน จ าแนกเปน็ระดับชาติจ านวน 29 คน O

อยา่งนอ้ย 15 คน และระดับนานาชาติ จ านวน 6 คน  แต่ไมม่ีบคุลากรของคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

4. แผนเตรยีมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยทกุคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ ศูนยภ์าษาประจ าพืน้ทีต่รัง  ด าเนนิการจดัสอบสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST) O

(RMUTSV TEST) อยา่งนอ้ยร้อยละ 60 มนีกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST)  ร้อยละ 17.31  ดังนี้

18. ผลการสอบวดัสมรรถนะภาษาองักฤษของบคุลากรสายวชิาการ ไมม่ผีลการด าเนนิการ O

ผ่านเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลัยก าหนด อยา่งนอ้ยร้อยละ 50

บคุลากรสายสนบัสนนุคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีได้รับการพฒันาทกุคน จากบคุลากรสายสนบัสนนุทัง้หมด

ทัง้หมด เข้าสอบ
ต่ ากวา่

รอ้ยละ 40
รอ้ยละ 
40-49

รอ้ยละ 
50-59

รอ้ยละ 
60-69

รอ้ยละ 
70-79

รอ้ยละ 
80-89

รอ้ยละ 
90 ขึ้นไป

ผ่าน 
()

ไม่ผ่าน 
(O)

มทร.ศรวีชิัย 3,016 2,805 1,940 548 206 64 35 10 2 794 2,011 28.31

1. พืน้ทีส่งขลา 1,431 1,352 736 379 152 46 29 8 2 616 736 45.56
2. พืน้ทีส่งขลา (รัตภมูิ) 39 37 34 3 - - - - - 3 34 8.11
3. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) 119 118 67 16 16 12 5 2 - 38 80 32.20
4. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 1,018 899 779 88 27 4 1 - - 62 837 6.90
5. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ขนอม) 90 87 66 17 3 1 - - - 21 66 24.14
6. พืน้ทีต่รัง 319 312 258 45 8 1 - - - 54 258 17.31

รอ้ยละของนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย

ทีส่อบผ่านสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ 

(RMUTSV TEST)

ล าดับ พ้ืนที่

จ านวนนักศึกษา
ชั้นปสีุดทา้ย (คน)

จ านวนผู้เข้าสอบได้ระดับคะแนน  (คน) 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ที่สอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(RMUTSV TEST) (คน)



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

19. ร้อยละ 20 ของนกัศึกษาทีเ่ขา้สอบ TOEIC ศูนยภ์าษาประจ าพืน้ทีต่รัง ด าเนนิการจดัสอบสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST) O

ได้คะแนนมากกวา่ 300 มนีกัศึกษาชัน้ปสุีดทา้ยสอบผ่านสมรรถนะภาษาองักฤษ (RMUTSV TEST)  ร้อยละ 4.08  ดังนี้

5. แผนบรหิารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบนั

ไมต่่ ากวา่ 4.25
คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี มผีลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเทา่กบั 4.21  อยูใ่นระดับดี O

21. ทกุหลักสูตรผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน O

   - ผลการประเมนิระดับดี จ านวน 2 หลักสูตร
   - ผลการประเมนิระดับปานกลาง จ านวน 1 หลักสูตร
   - ไมผ่่านเกณฑ์ จ านวน 1 หลักสูตร

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ ระดบัคุณภาพ
การประเมนิ ประเมนิเฉลีย่

1) หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์  2.42 ระดับปานกลาง

2) หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม O 0.00 ไมผ่่านเกณฑ์

3) หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต
สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้  3.31 ระดับดี

 3.17 ระดับดี

หลกัสตูร/สาขาวชิา

สาขาวชิาวศิวกรรมสารสนเทศและการ
ส่ือสาร

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยมีหีลักสูตรทีป่ระเมนิทัง้หมด 4 หลักสูตร ผ่านการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
จ านวน 4 หลักสูตร   รายละเอยีดดังนี้

ทัง้หมด เข้าสอบ
ต่ ากว่า 100 

คะแนน
100- 199
คะแนน

200- 299
คะแนน

300- 399
คะแนน

400- 499
คะแนน

500
คะแนนขึ้นไป

มทร.ศรีวิชัย 404 114 129.73 - 34 64 15 - 1 3.96
1. พืน้ทีส่งขลา ไมม่ผีลการด าเนินงาน
2. พืน้ทีส่งขลา (รัตภูม)ิ ไมม่ผีลการด าเนินงาน
3. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่) ไมม่ผีลการด าเนินงาน
4. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ไสใหญ)่ ไมม่ผีลการด าเนินงาน
5. พืน้ทีน่ครศรีธรรมราช (ขนอม) 85 85 100.00 - 30 52 3 - - 3.53
6. พืน้ทีต่รัง 319 29 29.73 - 4 12 12 - 1 4.08

ร้อยละของนักศึกษา
ทีเ่ข้าสอบ TOEIC  

และไดค้ะแนนมากกว่า
 300 คะแนน

ล าดบั พ้ืนที่
จ านวนนักศึกษา  (คน) ร้อยละ

ของนักศึกษา
ทีเ่ข้าสอบ TOEIC

จ านวนผู้เข้าสอบไดร้ะดบัคะแนน  (คน) 



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

6. แผนควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง
22. ความเส่ียงทีส่ามารถด าเนนิการควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลง มหาวทิยาลัยฯ มปีระเด็นความเส่ียง ทัง้หมด 9 ประเด็นความเส่ียง และสามารถควบคุมใหอ้ยูใ่นระดับทีล่ดลงได้ O

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 จ านวน 6 ประเด็นความเส่ียง คิดเปน็ร้อยละ 66.67 (อา้งองิขอ้มลูรายงานการด าเนนิงานตามแผนบริหารจดัการความเส่ียง
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัรอบ 8 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 พ.ค. 61) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561)

7. แผนจัดหารายได้
23. ทกุคณะ/วทิยาลัย มรีายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี ไมม่ี รายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ O

8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทกุหนว่ยงานมกีจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี ม ีกจิกรรมสนบัสนนุมหาวทิยาลัยสีเขยีว จ านวน 1 โครงการ 

(การก าจดัขยะ  การจราจร  ระบบบ าบดัน้ าเสีย  ภมูทิศัน ์
ประหยดัพลังงาน)

9. แผนการอนุรกัษ์พลังงาน
25. จ านวนหนว่ย การใชพ้ลังงานไฟฟา้ ลดลงจากปกีอ่น การใชพ้ลังงานไฟฟา้ของพืน้ทีต่รัง ประจ าเดือนตุลาคม 2560 - เดือนมถินุายน 2561 ลดลง 145,311.96 หนว่ย 

อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 คิดเปน็ร้อยละ 7.07

 

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท)
จ านวนหน่วย

การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)
ค่าไฟฟ้า (บาท)

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเปน็รอ้ยละ

3,514,183.16      14,538,504.71     3,532,887.32      14,745,888.52     18,704.16        207,383.81     0.53        O

250,896.00         1,065,107.54      266,244.00         1,138,294.98      15,348.00        73,187.44      6.12        O

2,055,924.98      7,675,127.45      1,910,613.02      7,388,811.05      145,311.96-      286,316.40-    7.07-        

1,415,355.98      5,629,615.99      1,417,309.33      5,884,086.47      1,953.35         254,470.48     0.14        O

1,260,994.97      4,913,840.34      1,153,146.97      4,671,401.86      107,848.00-      242,438.48-     8.55-        

560,063.00         2,227,595.94      524,267.00         2,201,903.64      35,796.00-        25,692.30-      6.39-        

9,057,418.09      36,049,791.97    8,804,467.64      36,030,386.52    252,950.45-      19,405.45-      2.79-        O

ผลตา่งการใช้พลงังานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย หน่วยงานของมหาวิทยาลยัฯ

รวมทัง้สิน้

การบรรลุ
เปา้หมาย
  : บรรลุ
O  : ไม่บรรลุ

สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ

ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ใหญ่
ขนอม

พ้ืนทีก่ารจดั
การศึกษา

การใช้พลงังานไฟฟ้าประจ าเดอืนตลุาคม - เดอืนมิถุนายน



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและวิทยบรกิาร
26. นกัศึกษาและบคุลากร มคีวามพงึพอใจต่อระบบ

เครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่การศึกษาและการบริการ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

27. ผู้ใชบ้ริการมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหาร 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 85

O

11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทกุหนว่ยเบกิจา่ยมขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ ทกุหนว่ยเบกิจา่ยมขีอ้มลูในระบบบญัช ี3 มติิ คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ณ รอบ 10 เดือน เฉล่ียรวมร้อยละ 0.58 

คลาดเคล่ือนจากระบบ GFMIS ไมเ่กนิร้อยละ 2 จ าแนกตามหนว่ยเบกิจา่ย ดังนี้
หน่วยเบกิจา่ย ระบบ GFMIS ระบบญัช ี3 มติิ ผลตา่ง (%)

1) สงขลา (ส านกังานอธกิารบดี)     358,902,189.42      357,093,399.03 0.50

2) สงขลา (วทิยาเขตภาคใต้)     129,829,719.79      128,190,457.60 1.26

3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)       24,295,351.59        24,259,869.50 0.15

4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)       68,886,150.77        68,884,950.77 0.00

5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ใหญ่)       51,222,462.85        51,217,267.65 0.01

6) วทิยาเขตตรัง       98,097,058.96        97,381,556.24 0.73

รวม   731,232,933.38     727,027,500.79 0.58

29. ทกุหนว่ยงาน เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 เฉล่ียร้อยละ 70.93 O

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

 ( แผนไตรมาส 1  ร้อยละ 33.00 )
 ( แผนไตรมาส 2  ร้อยละ 55.00 )
 ( แผนไตรมาส 3  ร้อยละ 77.00 )
 ( แผนไตรมาส 4  ร้อยละ 98.36 )

นกัศึกษาและบคุลากรคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีมคีวามพงึพอใจต่อระบบเครือขา่ยอนิเตอร์เนต็และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่การศึกษาและการบริการ เฉล่ียร้อยละ 60.05

ผู้ใชบ้ริการคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีมคีวามพงึพอใจต่อการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพือ่การบริหาร 
เฉล่ียร้อยละ 67.00

การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : บรรลุ

แผน  ผล แผน ผล
คณะวิทยาศาสตร์ฯ การประมง (ตรัง) 70,905,550.19                       54,597,273.65      57,693,356.14      77.00 81.37 

1. ส านักงานวทิยาเขตตรัง 12,145,620.00                       9,352,127.40        11,103,835.75      77.00 91.42 

2. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 26,701,115.32                       20,559,858.80      23,307,155.90      77.00 87.29 

3. วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 12,192,170.61                       9,387,971.37        9,393,037.07        77.00 77.04 

4. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 5,880,440.00                         4,527,938.80        4,277,082.84        77.00 72.73 O

5. คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 8,856,184.26                         6,819,261.88        6,281,253.87        77.00 70.93 O

6. สถาบันวจิัยและพฒันา 5,130,020.00                         3,950,115.40        3,330,990.71        77.00 64.93 O

 งบประจ า
ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย
ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 3



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

30. ทกุหนว่ยงาน  เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี เบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยลงทนุสะสม ณ ส้ินไตรมาส 3 เฉล่ียร้อยละ 68.93 

ไมน่อ้ยกวา่แผนการเบกิจา่ย

12. แผนท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม บรรลุตามวตัถปุระสงค์ คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีไมม่ีโครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม - -

อยา่งนอ้ยร้อยละ 80

13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หนว่ยวจิยัเดิมทกุหนว่ย  ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดของหนว่ยวจิยั O

33. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารยป์ระจ า คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงินทัง้ส้ิน  1,837,310.00 บาท 

เปน็ไปตามเกณฑ์อดุมศึกษา ต่ออาจารยป์ระจ า จ านวน 25 คน ดังนี้
 -  ด้านวทิย ์  60,000 บาท/คน ประเภท จ านวนอาจารย์ เงนิสนับสนุนวจิยั เฉลีย่เงนิวจิยัตอ่อาจายป์ระจ า
 -  ด้านสังคม 25,000 บาท/คน (บาท) (บาท/คน) การบรรลเุปา้หมาย

 -  ด้านวทิย์ 1,837,310.00         73,492.40       (50,000 บาท/คน)
 -  ด้านสังคม - - - (23,833 บาท/คน)

รวม 1,837,310.00 73,492.40
34. จ านวนเงินสนบัสนนุการวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี ไม่ได้รับการสนบัสนนุเงินทนุวจิยัจากแหล่งทนุภายนอก O

ต่ออาจารยป์ระจ า  อยา่งนอ้ย 25,000 บาท/คน

(คน)
25

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีไมม่ีผลการด าเนนิงาน

25
-

ไตรมาส แผนการเบกิจา่ยสะสม (ร้อยละ)
ไตรมาส 1 19
ไตรมาส 2 41
ไตรมาส 3 63
ไตรมาส 4 87

แผน ผล แผน ผล
วิทยาเขตตรัง 58,180,400.00                       44,798,908.00    37,102,731.00   65.11 63.77 O

1. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 2,420,000.00                         1,863,400.00       2,380,896.00     65.11 98.38 

2. วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 40,675,400.00                        31,320,058.00     27,850,400.00   65.11 68.47 

3. คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 4,200,000.00                         3,234,000.00       2,894,977.00     65.11 68.93 

4. ส านักงานวทิยาเขตตรัง 9,840,000.00                         7,576,800.00       2,938,800.00     65.11 29.87 O

5. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1,045,000.00                         804,650.00         1,037,658.00     65.11 99.30 

260,013,700.00                     200,210,549.00   88,507,541.00   65.11 34.04 Oรวม

ล าดบั หน่วยเบกิจา่ย / คณะ / วิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 3
ผลการเบกิจา่ย (บาท) ร้อยละการเบกิจา่ย งบลงทนุ

ทีไ่ดร้ับจดัสรรหลงัโอน ปป. (บาท)

การเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
การด าเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไมบ่รรลุ



บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย

35. อาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี มอีาจารยป์ระจ าน าเสนอผลงานวชิาการ หรือตีพมิพเ์ผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ 

ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ  อยา่งนอ้ยร้อยละ 20 และนานาชาติ จ านวน 21 คน  จากอาจารยป์ระจ า จ านวน 25 คน คิดเปน็ร้อยละ 84.00 รายละเอยีดดังนี้

จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมด
(คน) ระดบัชาติ ระดบันานาชาติ รวม รอ้ยละ (อย่างน้อยรอ้ยละ 16.67)

25 18 3 21 84.00
36. หนว่ยงานระดับคณะมบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพ์ มหาวทิยาลัยฯ มบีทความวจิยัฉบบัเต็มทีตี่พมิพใ์นเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ  จ านวน 185 บทความ 

ในเอกสารประกอบการประชมุวชิาการ เปน็ผลงานจากคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี จ านวน 10 บทความ    (อยา่งนอ้ย 7 บทความ)
อยา่งนอ้ย 120 บทความ

37. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  จ านวน 41 บทความ O

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู  TCI  อยา่งนอ้ย 45 บทความ เปน็ผลงานจากคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี จ านวน 4 บทความ  (อยา่งนอ้ย 3 บทความ)
38. จ านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ มหาวทิยาลัยฯ มจี านวนบทความวจิยัทีตี่พมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ  ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus จ านวน 10 บทความ , O

ทีอ่ยูบ่นฐานขอ้มลู Scopus / SJR / ISI อยา่งนอ้ย 20 บทความ ฐานขอ้มลู SJR จ านวน 3 บทความ และฐานขอ้มลู  ISI  จ านวน 7 บทความ รวม 20 บทความ
แต่ไมม่ีผลงานจากคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี (อยา่งนอ้ย 1 บทความ)

39. ทกุคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวชิาการ ผลงานวจิยั หนว่ยงานระดับคณะ/วทิยาลัย  มผีลงานวจิยัส่ิงประดิษฐ์  และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ  O

ส่ิงประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์  ได้รับรางวลัระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 29 ผลงาน  เปน็ผลงานของ 12 คณะ/วทิยาลัย จากทัง้หมด 15 คณะ/วทิยาลัย คิดเปน็ร้อยละ 80.00 ของจ านวน
หนว่ยงานทัง้หมด  แต่ไมม่ีผลงานจากคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

40. จ านวนผลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการ มหาวทิยาลัยฯ มผีลงานวจิยั ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เขา้สู่กระบวนการทรัพยสิ์นทางปญัญา จ านวน 20 ผลงาน O

ทรัพยสิ์นทางปญัญา อยา่งนอ้ย 10 ผลงาน แต่ไมม่ีผลงานจากคณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี  (อยา่งนอ้ย 1 ผลงาน)

14. แผนการบรกิารทางวิชาการ แก่สังคม
41. ผู้รับบริการวชิาการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์อยา่งนอ้ยร้อยละ  85 

จ านวนอาจารยป์ระจ าเสนอผลงานวชิาการ 
หรอืตพิีมพ์เผยแพร ่ในวารสาร (คน)

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี มโีครงการบริการวชิาการ จ านวน 1 โครงการ มผู้ีรับบริการ จ านวน 62 คน และผู้รับบริการ
น าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์จ านวน 55 คน คิดเปน็ร้อยละ 88.71




