รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
ตามแผนการปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการดาเนินงานรอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จาแนกตามพันธกิจและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 16 ด้าน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
ลาดับ

พันธกิจ / แผนการพัฒนามหาวิทยาลัย

1. ผลิตกาลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
1) แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
2) แผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พงึ ประสงค์
3) แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4) แผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5) แผนบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
6) แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
7) แผนจัดหารายได้
8) แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
9) แผนการอนุรักษ์พลังงาน
10) แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
11) แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
2. ทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
1) แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอด
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
1) แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
4. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถ
ในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้นอย่างยั่งยืน
1) แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม
รวม

สรุป ตัวชี้วัดที่ดาเนินการบรรลุค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ดาเนินการไม่บรรลุค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
รวมทั้งสิ้น

ผลการดาเนินงาน รอบ 4 เดือน
จานวนตัวชีว้ ัดที่
ร้อยละ
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

จานวนตัวชีว้ ัด

จานวนตัวชีว้ ัดที่
บรรลุค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

30

6

20.00

20

6
3
7
3
2
1
1
1
1
2
3
1
1
9

2
1
2
1
2

33.33
33.33
28.57
50.00
22.22

9
1

2
1

1
41

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

จานวนตัวชีว้ ัดที่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ร้อยละ

66.67

4

13.33

3
2
5
1
1
1
1
1
2
3
1
1
7

50.00
66.67
71.43
33.33
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
77.78

1
2
1
-

16.67
66.67
100.00
-

22.22
100.00

7
-

77.78
-

-

0.00

1
9

100.00
21.95

28

68.29

4

9.76

9
28
4
41

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชีว้ ัด

สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จาแนกตามพันธกิจและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 16 ด้าน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

พันธกิจที่ 1 : ผลิตกาลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. แผนการผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ

1. สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ
ผลงานนักศึกษาที่นาไปใช้ประโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 2 ผลงาน

O

นักศึกษามีผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ ที่นาไปใช้ประโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่ จานวนทั้งสิ้น 30 ผลงาน
เป็นผลงานของ 7 คณะ/วิทยาลัย จากทั้งหมด 15 คณะ/วิทยาลัย จาแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
จานวนผลงานนักศึกษา
หน่วยงาน
นาไปใช้ประโยชน์
ตีพิมพ์เผยแพร่
การบรรลุเป้าหมาย
รวม
1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
9

2) วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
4
4
8

3) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
1
5
6

4) คณะเกษตรศาสตร์
2
2

5) วิทยาลัยรัตภูมิ
2
2

6) คณะสัตวแพทยศาสตร์
2
2

7) คณะศิลปศาสตร์
O
1
1
8) คณะวิศวกรรมศาสตร์
O
9) คณะบริหารธุรกิจ
O
10) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
O
11) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
O
12) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
O
13) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
O
O
14) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
15) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
O
O
รวม
5
25
30

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

2. ทุกหน่วยงานส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ
ระดับชาติ นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน

O

3. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
หรือนาเสนอผลงานระหว่างสถาบัน ระดับชาติ
หรือนานาชาติ
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล

O

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
คณะ/วิทยาลัย ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน จานวน 14 คณะ/วิทยาลัย จากทั้งหมด 15 คณะ/วิทยาลัย
คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของจานวนหน่วยงานทั้งหมด จาแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
จานวนกิจกรรมวิชาการ
จานวนนักศึกษา
หน่วยงาน
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ระหว่างสถาบัน เข้าร่วมกิจกรรม การบรรลุเป้าหมาย
(คน)
4
2
175

1) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
2) คณะเกษตรศาสตร์
2
1
47

3) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
1
2
36

4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
35

5) วิทยาลัยรัตภูมิ
1
1
4
34

3
1
33

6) คณะวิศวกรรมศาสตร์
2
4
30

7) วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
8) คณะบริหารธุรกิจ
2
3
25

1
22

9) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
10) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
10

11) คณะศิลปศาสตร์
2
1
9

12) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
7

13) คณะสัตวแพทยศาสตร์
1
6

14) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
1
4

15) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
O
O
รวม
22
3
19
473
นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ หรือนาเสนอผลงานระหว่างสถาบัน ระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 85 รางวัล
เป็นผลงานจาก 12 คณะ/วิทยาลัย จากทั้งหมด 15 คณะ/วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 80 ของจานวนหน่วยงานทั้งหมด จาแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
หน่วยงาน
1) คณะเกษตรศาสตร์
2) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
3) คณะบริหารธุรกิจ
4) คณะวิศวกรรมศาสตร์
5) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7) วิทยาลัยรัตภูมิ
8) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
9) คณะศิลปศาสตร์

จานวนรางวัล
22
9
9
8
8
8
8
6
3

การบรรลุเป้าหมาย










แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
หน่วยงาน
10) วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
11) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
12) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
13) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
14) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
15) คณะสัตวแพทยศาสตร์
รวม

4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างน้อยร้อยละ 85

P

จานวนรางวัล
2
1
1
85

การบรรลุเป้าหมาย



O
O
O

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2560 เฉลี่ยร้อยละ 96.96 จาแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
ร้อยละความพึงพอใจ
หน่วยงาน
การบรรลุเป้าหมาย
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1) วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
98.84

2) วิทยาลัยรัตภูมิ
98.06

3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
97.89

4) คณะวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
97.67

5) คณะเกษตรศาสตร์
97.62

6) คณะวิศวกรรมศาสตร์
97.39

7) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
97.36

8) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
97.28

9) คณะบริหารธุรกิจ
97.06

10) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
96.83

11) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96.81

12) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
96.62

13) คณะศิลปศาสตร์
95.39

14) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
95.07

15) คณะสัตวแพทยศาสตร์
94.51

96.96

เฉลี่ยร้อยละ

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
5. นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอน
อย่างน้อยร้อยละ 85

6. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคณะ/วิทยาลัย
สอบผ่านการวัดสมรรถนะวิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาสู่บัณฑิต
ที่พึงประสงค์

7. นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ
P

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอน ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2560 เฉลี่ยร้อยละ 97.97 จาแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
ร้อยละความพึงพอใจ
หน่วยงาน
การบรรลุเป้าหมาย
ต่ออาจารย์ผู้สอน
1) วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
99.31

2) คณะวิศวกรรมศาสตร์
98.51

3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
98.50

4) วิทยาลัยรัตภูมิ
98.44

5) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
98.31

6) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
98.24

7) คณะเกษตรศาสตร์
98.23

8) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
98.01

9) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
97.92

10) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
97.89

11) คณะบริหารธุรกิจ
97.86

12) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
97.49

13) คณะสัตวแพทยศาสตร์
97.33

14) คณะศิลปศาสตร์
97.10

15) คณะอุตสาหกรรมเกษตร

96.06
เฉลี่ยร้อยละ
97.97


อยู่ระหว่างดาเนินการ คณะ/วิทยาลัย อยู่ระหว่างดาเนินการจัดสอบวัดสมรรถนะวิชาชีพสาหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

O

นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม จานวน 2 รางวัล เป็นผลงานของ 2 คณะ
จากทั้งหมด 15 คณะ/วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 13.33 ของจานวนหน่วยงานทั้งหมด จาแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
หน่วยงาน
1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2) คณะเกษตรศาสตร์
3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4) คณะสัตวแพทยศาสตร์
5) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
6) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
7) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

จานวนรางวัล
1
1
-

การบรรลุเป้าหมาย


O
O
O
O
O

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
หน่วยงาน
8) คณะวิศวกรรมศาสตร์
9) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
10) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
11) วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
12) คณะบริหารธุรกิจ
13) คณะศิลปศาสตร์
14) วิทยาลัยรัตภูมิ
15) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม
หน่วยงาน
1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

8. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
อย่างน้อยร้อยละ 80



ผู้ได้รับรางวัล
น.ส. ฮุสนา โสดาหวัน

จานวนรางวัล
2

การบรรลุเป้าหมาย
O
O
O
O
O
O
O
O
O

ชื่อรางวัล
- รางวัลเยาวชนรุน่ ใหม่ที่มคี วามสามารถโดดเด่น
โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุน่ ใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จากสานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
นายอุกฤษฏ์ เกตุทอง
2) คณะเกษตรศาสตร์
- รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
โครงการ "คนดีศรีเกษตร" ครัง้ ที่ 35
จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย
และสถาบันภาคี 4 จอบแห่งชาติ
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต เฉลี่ยร้อยละ 85.98 จาแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
ระดับคะแนน
ร้อยละความพึงพอใจ
หน่วยงาน
การบรรลุเป้าหมาย
ต่อคุณภาพบัณฑิต
(คะแนนเต็ม 5)
1) คณะบริหารธุรกิจ
99.05
4.95

2) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
92.48
4.62

3) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
91.72
4.59

4) คณะวิศวกรรมศาสตร์
91.66
4.58

5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
89.59
4.48

6) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
88.36
4.42

7) คณะเกษตรศาสตร์
88.29
4.41

8) วิทยาลัยรัตภูมิ
87.56
4.38

9) วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
86.66
4.33

10) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
83.05
4.15

11) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
82.42
4.12

12) คณะสัตวแพทยศาสตร์
80.93
4.05


แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
หน่วยงาน
13) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
14) คณะศิลปศาสตร์
15) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
เฉลี่ยร้อยละ

9. ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี อย่างน้อยร้อยละ 80

O

ระดับคะแนน
(คะแนนเต็ม 5)
3.58
3.52
4.30

บัณฑิตมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.93 จาแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
ร้อยละการมีงานทาของบัณฑิต
หน่วยงาน
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
100.00
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
98.10
2) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
97.00
3) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
89.90
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
90.07
5) คณะบริหารธุรกิจ
87.22
6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
87.10
7) คณะสัตวแพทยศาสตร์
77.92
8) คณะเกษตรศาสตร์
76.32
9) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
55.56
10) วิทยาลัยรัตภูมิ
54.40
11) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
53.06
12) คณะศิลปศาสตร์
52.11
13) คณะวิศวกรรมศาสตร์
46.84
14) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
32.14
15) วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
เฉลี่ยร้อยละ
76.93

ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพบัณฑิต
71.70
70.32
ไม่รายงานผล
85.98

การบรรลุเป้าหมาย







O
O
O
O
O
O
O
O
O

การบรรลุเป้าหมาย
O
O
O


แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

3. แผนบริหารและ
10. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนา
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

11. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาตามสายงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ
O

O

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
อาจารย์ประจาได้รับการพัฒนา จานวน 411 คน จากอาจารย์ประจาทั้งหมด จานวน 778 คน คิดเป็นร้อยละ 56.68
จาแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
ร้อยละของ
จานวน
จานวน
หน่วยงาน
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจา
ทั้งหมด
ที่ได้รับการพัฒนา ที่ได้รับการพัฒนา
29
29
100.00
1) วิทยาลัยรัตภูมิ
21
20
95.24
2) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
27
24
88.89
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
59
44
74.58
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
25
18
72.00
5) คณะสัตวแพทยศาสตร์
90
61
67.78
6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29
19
65.52
7) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
85
51
60.00
8) คณะศิลปศาสตร์
45
25
55.56
9) วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
60
32
53.33
10) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
38
19
50.00
11) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
54
25
46.30
12) คณะบริหารธุรกิจ
67
31
46.27
13) คณะเกษตรศาสตร์
109
36
33.03
14) คณะวิศวกรรมศาสตร์
40
7
17.50
15) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
รวม
778
441
56.68

การบรรลุเป้าหมาย













O
O


บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาตามสายงาน จานวน 239 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด จานวน 836 คน คิดเป็นร้อยละ 29.43
จาแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
จานวนบุคลากร
จานวนบุคลากร
ร้อยละของ
หน่วยงาน
การบรรลุเป้าหมาย
สายสนับสนุน
สายสนับสนุน บุคลากรสายสนับสนุน
ระดับคณะ/วิทยาลัย
ทั้งหมด
ที่ได้รับการพัฒนา ที่ได้รับการพัฒนา
1) วิทยาลัยรัตภูมิ
94.12
17
16

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
65.38
26
17

3) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
50.00
14
7

4) วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
45.45
44
20

5) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
40.00
5
2


แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
หน่วยงาน
ระดับคณะ/วิทยาลัย
6) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
7) คณะศิลปศาสตร์
8) คณะสัตวแพทยศาสตร์
9) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
10) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
11) คณะเกษตรศาสตร์
12) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
13) คณะวิศวกรรมศาสตร์
14) คณะบริหารธุรกิจ
15) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี

จานวนบุคลากร
สายสนับสนุน
ทั้งหมด
29
31
58
28
17
54
10
37
37
18

ระดับสานัก/สถาบัน/กอง
16) สถาบันวิจยั และพัฒนา
17) กองนโยบายและแผน
18) หน่วยตรวจสอบภายใน
19) กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
20) กองพัฒนานักศึกษา
21) กองประชาสัมพันธ์
22) กองบริหารงานบุคคล
23) สานักศิลปวัฒนธรรมศรีวชิ ยั
24) สานักงานวิทยาเขตตรัง
25) สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
26) สานักงานอธิการบดี
27) กองกลาง
28) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
29) กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
30) สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
32) กองคลัง
33) สานักงานนิตกิ าร
34) สานักงานสภามหาวิทยาลัย
35) สภาคณาจารย์และข้าราชการ
รวม

7
8
6
7
15
7
12
3
73
100
14
34
25
8
25
14
42
6
4
1
836

จานวนบุคลากร
ร้อยละของ
สายสนับสนุน บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ได้รับการพัฒนา ที่ได้รับการพัฒนา
37.93
11
32.26
10
25.86
15
25.00
7
23.53
4
20.37
11
20.00
2
18.92
7
13.51
5
5.56
1
7
8
4
4
7
3
4
1
24
32
3
6
4
1
2
1
246

100.00
100.00
66.67
57.14
46.67
42.86
33.33
33.33
32.88
32.00
21.43
17.65
16.00
12.50
8.00
7.14
29.43

การบรรลุเป้าหมาย

O
O
O
O
O
O
O
O
O








O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
12. จานวนบุคลากรมีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 15 คน

13. อาจารย์ประจาที่มคี ุณวุฒิ ป.เอก เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 15 คน

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ
O

O

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
ปี 2560 มีผู้ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. รวม 27 คน และปี 2561 มีผู้ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ ผศ. รวม รวม 3 คน
เป็นบุคลากรจาก 3 คณะ จากทั้งหมด 15 คณะ/วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยงานทั้งหมด ดังนี้
จานวนบุคลากรที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากปีกอ่ น (คน)
หน่วยงาน
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
1
2) คณะศิลปศาสตร์
1
1
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
4) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
6) วิทยาลัยรัตภูมิ
7) คณะบริหารธุรกิจ
8) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
9) คณะเกษตรศาสตร์
10) คณะสัตวแพทยศาสตร์
11) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
12) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
13) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
14) วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
15) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม
3
3
ปี 2560 มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ที่มวี ฒ
ุ ิ ป.เอก จานวน 12 คน และปี 2561 มีอาจารย์ที่มวี ฒ
ุ ิ ป.เอก จานวน 7 คน ดังนี้
หน่วยงาน
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
2) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
4) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
5) คณะศิลปศาสตร์
6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
8) วิทยาลัยรัตภูมิ
9) คณะบริหารธุรกิจ

จานวนอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิ ป.เอก เพิ่มขึ้นจากปีกอ่ น (คน)
3
2
1
1
-

การบรรลุเป้าหมาย



O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
หน่วยงาน
10) คณะเกษตรศาสตร์
11) คณะสัตวแพทยศาสตร์
12) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
13) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
14) วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
15) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม

14. ความพึงพอใจของผู้รับบริการของทุกหน่วยงาน
อย่างน้อยร้อยละ 80

P

จานวนอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิ ป.เอก เพิ่มขึ้นจากปีกอ่ น (คน)
7

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของหน่วยงานต่างๆ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.47
หน่วยงาน
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ระดับคณะ/วิทยาลัย
94.13
1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
91.84
2) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
90.89
3) วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
88.80
4) คณะบริหารธุรกิจ
88.67
5) วิทยาลัยรัตภูมิ
88.38
6) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
86.98
7) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
84.52
8) คณะสัตวแพทยศาสตร์
84.13
9) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
83.20
10) คณะวิศวกรรมศาสตร์
82.11
11) คณะเกษตรศาสตร์
82.11
12) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
81.20
13) คณะศิลปศาสตร์
80.07
14) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
15) คณะอุตสาหกรรมเกษตร

การบรรลุเป้าหมาย














O

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
ระดับสานัก/สถาบัน/กอง
16) สานักศิลปวัฒนธรรมศรีวชิ ยั
17) กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
18) กองประชาสัมพันธ์
19) กองนโยบายและแผน
20) สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
21) สถาบันวิจยั และพัฒนา
22) กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
23) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
24) หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม
25) กองพัฒนานักศึกษา
26) สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
27) สานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
28) สานักงานอธิการบดี
29) หน่วยตรวจสอบภายใน
30) กองบริหารงานบุคคล
31) สานักงานนิตกิ าร
32) สานักงานวิทยาเขตตรัง
33) กองคลัง
34) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
35) กองกลาง
เฉลี่ยร้อยละ

92.42
91.98
91.89
90.40
90.00
88.33
87.66
87.63
87.18
86.13
85.73
85.60
84.80
81.60
81.53
80.55
80.40
73.27
72.94
78.76
85.47


















O
O
O


แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

15. ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร
อย่างน้อยร้อยละ 80



16. บุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อย 15 คน

O

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 86.99 จาแนกตามประเด็น ดังนี้
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
การบรรลุเป้าหมาย
ประเด็นการประเมิน
ในการบริหารจัดการองค์กร
1) ด้านเจตคติ
88.98

2) ด้านความรูค้ วามสามารถ
88.24

3) ด้านเพื่อนร่วมงาน
88.12

4) ด้านระบบ/กลไก ขั้นตอนกระบวนการ
87.21

5) ด้านการสนับสนุนการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
87.21

6) ด้านผู้บังคับบัญชา
87.06

7) ด้านสวัสดิการและคุณภาพการทางาน
87.06

8) ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและระบบสารสนเทศ
87.02

9) ด้านการพัฒนาองค์กร
86.41

10) ด้านการประชาสัมพันธ์
83.58

เฉลี่ยร้อยละ
86.99

บุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ จานวน 7 คน จาแนกเป็นระดับชาติ จานวน 2 คน และระดับนานาชาติ จานวน 5 คน
รายละเอียดดังนี้
จานวนบุคลากรที่ได้รับรางวัล (คน)
หน่วยงาน
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
2
2
1) วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
1
1
2) คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
1
3) คณะเกษตรศาสตร์
1
1
4) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
1
1
5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
1
6) วิทยาลัยรัตภูมิ
7) คณะสัตวแพทยศาสตร์
8) คณะศิลปศาสตร์
9) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
10) คณะบริหารธุรกิจ
11) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
12) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
13) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
14) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
15) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม
5
2
7

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
ผู้ที่ได้รับรางรัลระดับชาติ จานวน 5 คน
หน่วยงาน
ชื่อรางวัล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จานวน 2 คน
1) นายชูเกียรติ ชูสกุล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกาลังอัดตามเป้าหมาย
การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครัง้ ที่ 12
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2) นางสาวเสาวคนธ์ ชูบัว

- รางวัล IMPACT AWARD
การศึกษาข้อมูลและศักยภาพทางประวัตศิ าสตร์ เพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตร์เมืองขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 1 คน
3) นายนราธร สังข์ประเสริฐ
- รางวัลยอดเยี่ยม การนาเสนอผลงานประเภทบรรยาย กลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผลงาน "เครือ่ งเพาะข้าวกล้องงอกอัตโนมัติ "
จากโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 5 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวติ และสังคมที่ยั่งยืน"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะเกษตรศาสตร์ จานวน 1 คน
4) ผศ.วรรณิณี จันทร์แก้ว
- รางวัลระดับดีเด่น ในการนาเสนอแบบบรรยาย ประเภทอาจารย์และนักวิชาการ
ผลงาน "ไฟโคบิลิโปรตีน โพลีฟีนอล และกิจกรรมต้านอนุมลู อิสระของสาหร่าย"
จากโครงการประชุมวิชาการเกษตร ครัง้ ที่ 19 ประจาปี 2561
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคโนโลยีการจัดการ จานวน 1 คน
5) นายณัฐพงศ์ แก้วบุญมา
- รางวัลผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการทดสอบทักษะมาตรฐาน
ผลงาน "Microsoft office Specialist certifination Version 2016 รุน่ ที่ 15"
จาก บริษัท เออาร์ไอที จากัด

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
 ผู้ที่ได้รับรางรัลระดับนานาชาติ จานวน 2 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 1 คน
6) ผศ.พรโรจน์ บัณฑิตพิสุทธิ์
- รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันแบดมินตัน
Astec ChiangMai Badminton Sawasdee Cup 2017
วิทยาลัยรัตภูมิ จานวน 1 คน
7) อาจารย์สุห์ดี นิเซ็ง
- รางวัล Silver Prize
- รางวัล Special Award
ผลงาน "Biodiesel production reactor by circulation process through
microwave irradiation coupled with static mixer"
งานการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2017
ณ ประเทศเกาหลีใต้

4. แผนเตรียมความพร้อม 17. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคณะสอบผ่านสมรรถนะ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ภาษาอังกฤษ (RMUTSV TEST) อย่างน้อยร้อยละ 60
18. ผลการสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากรสาย
วิชาการ ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
อย่างน้อยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนักศึกษาที่เข้าสอบ TOEIC
ได้คะแนนมากกว่า 300

อยู่ระหว่างดาเนินการ ศูนย์ภาษาประจาพื้นที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ (RMUTSV TEST) ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561

O

ไม่ดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ ศูนย์ภาษาประจาพื้นที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบ TOEIC ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

5. แผนบริหารจัดการและ 20. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การประกันคุณภาพ
ระดับคณะและสถาบัน ไม่ต่ากว่า 4.25
คะแนน
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
0.00 - 1.50

ระดับคุณภาพ
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ระดับต้องปรับปรุง
ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ
O

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะอยู่ที่ระดับคะแนน 2.79 และสถาบันอยู่ที่ระดับคะแนน 3.56
(อ้างอิงรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน รอบ 7 เดือน ประจาปีการศึกษา 2560 ณ 31 ธันวาคม 2560 )
หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
ผลการประเมินระดับคณะ เฉลี่ยรวม
1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3) คณะสัตวแพทยศาสตร์
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
5) คณะเกษตรศาสตร์
6) คณะบริหารธุรกิจ
7) วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
8) วิทยาลัยรัตภูมิ
9) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
10) คณะศิลปศาสตร์
11) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
12) คณะวิศวกรรมศาสตร์
13) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
14) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
15) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

การบรรลุเป้าหมาย

3.56
2.79
4.11
3.94
3.66
3.55
3.51
3.46
3.45
3.44
3.16
2.99
2.92
2.84
2.78
2.64
2.19

ระดับดี
ระดับพอใช้
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับพอใช้
ระดับพอใช้
ระดับพอใช้
ระดับพอใช้
ระดับพอใช้
ระดับพอใช้
ระดับพอใช้
ระดับพอใช้
ระดับพอใช้
ต้องปรับปรุง



















แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
21. ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคุณภาพของคณะ
คะแนน
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
0.00 - 1.50

ระดับคุณภาพ
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ระดับต้องปรับปรุง
ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ระดับคุณภาพของหลักสูตร
คะแนน
4.01 - 5.00
3.01 - 4.00
2.01 - 3.00
0.01 - 2.00

ระดับคุณภาพ
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ


รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
จานวนหลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรทัง้ หมด
อยูใ่ นเกณฑ์ TQR
หลักสูตร สกอ.
หลักสูตร สกอ.
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
13
13
2. คณะบริหารธุรกิจ
6
6
3
3. คณะศิลปศาสตร์
5
5
4. คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
5
5
1
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
4
4
6. วิทยาลัยรัตภูมิ
2
2
1
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
8
8
8. คณะเทคโนโลยีการจัดการ
6
6
9. คณะเกษตรศาสตร์
9
9
10. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
4
4
3
11. คณะสัตวแพทยศาสตร์
1
1
1
12. วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
6
6
13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
9
9
14. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
2
2
15. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
4
4
1
รวม
84
84
0
18

หลักสูตรที่ประเมินทั้งหมด 84 หลักสูตร และทุกหลักสูตรที่ผา่ นการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
หมายเหตุ :
หลักสูตรที่รายงานเฉพาะเกณฑ์ผ่านแต่ไม่รายงานผลคะแนนองค์ 2-6 จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีชวี ภาพ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
หน่วยงาน

คะแนนเฉลี่ย

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งนุ่งห่ม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งกล
สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหการ
1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

1.38

คณะบริหารธุรกิจ
2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
สาขาวิชาการเงิน
2.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ
การประเมิน

ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน

3.00
1.00
1.90
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00












ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย

1.00
1.00




ระดับน้อย
ระดับน้อย

1.00



ระดับน้อย

3.04



ระดับพอใช้

3.99
3.12
2.89
2.72






ระดับดี
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

2.25



ระดับปานกลาง

3.26



ระดับดี

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
หน่วยงาน

คะแนนเฉลี่ย

การผ่านเกณฑ์

ระดับคุณภาพ

การประเมิน
คณะศิลปศาสตร์

2.27



ระดับต้องปรับปรุง

2.23



ระดับปานกลาง

2.33



ระดับปานกลาง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

2.35



ระดับปานกลาง

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

2.24



ระดับปานกลาง

สาขาวิชาการโรงแรม

2.20



ระดับปานกลาง

2.00



ระดับต้องปรับปรุง

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

2.08



ระดับปานกลาง

สาขาวิชาวิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1.55



ระดับน้อย

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

0.59



ระดับน้อย

สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

3.15



ระดับดี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

2.61



ระดับปานกลาง

2.81



ระดับพอใช้

3.00



ระดับดี

2.74



ระดับปานกลาง

2.82
2.66




ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

3.1 หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
4.1 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

4.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5.1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
5.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาการผังเมือง
5.3 หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
หน่วยงาน

การผ่านเกณฑ์

ระดับคุณภาพ

3.33

การประเมิน


ระดับพอใช้

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

3.62



ระดับดี

สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ามันปาล์มและโอลิโอเคมี

3.31



ระดับดี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง

3.23



ระดับดี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.60



ระดับดี

สาขาวิชาเคมีอตุ สาหกรรม

3.38



ระดับดี

3.37



ระดับดี

3.04



ระดับดี

3.10



ระดับดี

2.36



ระดับต้องปรับปรุง

สาขาวิชาการเงิน

2.09



ระดับปานกลาง

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

2.48



ระดับปานกลาง

สาขาวิชาการจัดการตลาด

2.17



ระดับปานกลาง

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.47



ระดับปานกลาง

สาขาวิชาการจัดการผู้ประกอบการ

2.83



ระดับปานกลาง

สาขาวิชาการบัญชี

2.11



ระดับปานกลาง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คะแนนเฉลี่ย

6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

6.2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
6.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
6.4 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหการ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
7.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
หน่วยงาน

การผ่านเกณฑ์

ระดับคุณภาพ

2.10

การประเมิน


ระดับต้องปรับปรุง

2.03
2.09
2.27
2.04
2.02
1.93








ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย

2.27
2.03
2.18





ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

2.37



ระดับต้องปรับปรุง

ไม่รายงานผล



-

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

3.07



ระดับดี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

3.13



ระดับดี

3.29



ระดับดี

คณะเกษตรศาสตร์

คะแนนเฉลี่ย

8.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีภมู ทิ ัศน์
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเครือ่ งจักรกลเกษตร
8.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าและการจัดการทรัพยากรประมง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
9.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ

9.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ



คณะสัตวแพทยศาสตร์
10.1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

3.46



ระดับดี

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
หน่วยงาน

การผ่านเกณฑ์

ระดับคุณภาพ

1.67

การประเมิน


ระดับต้องปรับปรุง

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
11.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

1.46
1.46
1.03
1.03
2.41
0.92








ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย

สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากรชายฝั่ง

1.91



สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า

1.91
2.86




ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง

2.36



ระดับต้องปรับปรุง

2.48



ระดับปานกลาง

2.24



ระดับปานกลาง

2.93



ระดับพอใช้

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่ งจักรกลเกษตร

3.24



ระดับดี

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2.62



ระดับปานกลาง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

คะแนนเฉลี่ย

11.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
12.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
12.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยรัตภูมิ
13.1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
หน่วยงาน

การผ่านเกณฑ์

ระดับคุณภาพ

2.37

การประเมิน


ระดับต้องปรับปรุง

2.17
2.61




ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

สาขาวิชาการจัดการ

2.27



ระดับปานกลาง

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

2.06



ระดับปานกลาง

2.87



ระดับปานกลาง

2.24



ระดับปานกลาง

2.39



ระดับต้องปรับปรุง

2.20



ระดับปานกลาง

2.06



ระดับปานกลาง

3.17
2.13




ระดับดี
ระดับปานกลาง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

คะแนนเฉลี่ย

14.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
14.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

14.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
14.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
15.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
15.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
15.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

6. แผนควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง

22. ความเสี่ยงที่สามารถดาเนินการควบคุมให้อยู่ในระดับที่
ลดลง อย่างน้อยร้อยละ 80

7. แผนจัดหารายได้

23. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

อยู่ระหว่างดาเนินการ มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ความเสี่ยง

O

คณะ/วิทยาลัย ดาเนินการจัดโครงการบริการวิชาการที่กอ่ ให้เกิดรายได้ จานวน 4 คณะ จากทั้งหมด 15 คณะ/วิทยาลัย ดังนี้
คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของจานวนหน่วยงานทั้งหมด จาแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
สมทบมหาวิทยาลัย/
รายรับโครงการ
วิทยาเขต/ คณะ/วิทยาลัย
หน่วยงาน
(บาท)
(บาท)
1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
4) คณะศิลปศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

8. แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเป็น
Green Campus

24. ทุกหน่วยงานมีกจิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว
(การกาจัดขยะ การจราจร ระบบบาบัดน้าเสีย
ภูมทิ ัศน์ ประหยัดพลังงาน)

O

4,990,000
140,000
57,500
5,000
5,192,500

499,000
14,000
11,500
1,000
525,500

หน่วยงานมีกจิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว (การกาจัดขยะ การจราจร ระบบบาบัดน้าเสีย ภูมทิ ัศน์ ประหยัดพลังงาน)
จานวน 9 หน่วยงาน จาก 18 หน่วยงาน ดังนี้
หน่วยงาน
จานวนกิจกรรม/โครงการสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว
1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
2) สานักงานวิทยาเขตตรัง
3
3) คณะเกษตรศาสตร์
3
4) คณะศิลปศาสตร์
1
5) สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
1
6) คณะสัตวแพทยศาสตร์
1
7) วิทยาลัยรัตภูมิ
1
8) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
1
9) กองกลาง
1
10) คณะบริหารธุรกิจ
11) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
12) คณะวิศวกรรมศาสตร์
13) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
14) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
15) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
16) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
17) วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
18) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม
19

รายจ่ายโครงการ
(บาท)
4,491,000
126,000
46,000
4,000
4,667,000

การบรรลุเป้าหมาย









O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
9. แผนการอนุรักษ์
พลังงาน

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
25. จานวนหน่วย การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงจากปีกอ่ น
อย่างน้อยร้อยละ 5

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ
O

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
การใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ ประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ลดลง 13.689.16 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.45
พืน้ ทีก่ ารจัด
การศึกษา
สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ
ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ ใหญ่
ขนอม
รวมทัง้ สิน้

10. แผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยบริการ

26. นักศึกษาและบุคลากร มีความพึงพอใจต่อ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการบริการ
อย่างน้อยร้อยละ 85

O

การใช้พลังงานไฟฟ้าประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ
จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,160,011.90
79,896.00
668,697.98
455,981.00
464,685.00
185,879.00
3,015,150.88

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,830,649.24
329,460.87
2,510,182.35
1,806,880.20
1,845,927.36
730,040.67
12,053,140.69

จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,130,895.75
88,056.00
706,598.00
487,591.99
408,534.98
179,785.00
3,001,461.72

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,919,255.55
376,330.61
2,754,566.52
2,030,230.40
1,647,335.65
761,872.43
12,489,591.16

ผลต่างการใช้พลังงานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย
จานวนหน่วย
ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเป็นร้อยละ
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

-

-

29,116.15
88,606.31
8,160.00
46,869.74
37,900.02
244,384.17
31,610.99
223,350.20
56,150.02 - 198,591.71
6,094.00
31,831.76
13,689.16
436,450.47

นักศึกษาและบุคลากร มีความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาและการบริการ
เฉลี่ยร้อยละ 71.32 จาแนกหน่วยงาน ดังนี้
ร้อยละความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
หน่วยงาน
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและการบริการ
ระดับคณะ/วิทยาลัย
78.71
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
73.28
2) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
71.35
3) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
69.94
4) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
69.72
5) วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
69.67
6) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
69.46
7) คณะศิลปศาสตร์
69.40
8) วิทยาลัยรัตภูมิ
68.14
9) คณะบริหารธุรกิจ
66.45
10) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
66.17
11) คณะสัตวแพทยศาสตร์
65.68
12) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
65.49
13) คณะเกษตรศาสตร์
63.89
14) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
63.53
15) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี

-

-

การบรรลุ
เป้าหมาย
 : บรรลุ
O : ไม่บ รรลุ

2.51
10.21
5.67
6.93
12.08
3.28
0.45

O
O
O
O

O
O

การบรรลุเป้าหมาย

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
หน่วยงาน
ระดับคณะ/วิทยาลัย
ระดับสานัก/สถาบัน/กอง
16) สถาบันวิจยั และพัฒนา
17) สานักศิลปวัฒนธรรมศรีวชิ ยั
18) กองพัฒนานักศึกษา
19) กองนโยบายและแผน
20) สานักงานวิทยาเขตตรัง
21) กองบริหารงานบุคคล
22) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
23) กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
24) หน่วยตรวจสอบภายใน
25) สานักงานนิตกิ าร
26) สานักงานอธิการบดี
27) สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
28) กองประชาสัมพันธ์
29) สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
30) สานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
31) กองคลัง
32) กองกลาง
33) กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
เฉลี่ยร้อยละ

ร้อยละความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและการบริการ

การบรรลุเป้าหมาย

88.86
87.15
83.93
83.89
80.61
76.67
76.53
75.17
73.61
72.92
72.08
71.09
67.75
65.63
63.00
62.92
62.08
58.80
71.32



O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
27. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร อย่างน้อยร้อยละ 85

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ
O

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร เฉลี่ยร้อยละ 71.99 จาแนกตามประเด็น ดังนี้
หน่วยงาน
ระดับคณะ/วิทยาลัย
1) วิทยาลัยรัตภูมิ
2) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
4) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
5) คณะวิศวกรรมศาสตร์
6) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
7) คณะศิลปศาสตร์
8) คณะบริหารธุรกิจ
9) วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
10) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
11) คณะเกษตรศาสตร์
12) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
13) คณะสัตวแพทยศาสตร์
14) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
เฉลี่ยร้อยละ

11. แผนพัฒนาระบบ
บัญชี 3 มิติ

28. ทุกหน่วยเบิกจ่ายมีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ
คลาดเคลื่อนจากระบบ GFMIS ไม่เกินร้อยละ 2

O

ร้อยละความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและการบริการ
80.00
79.11
78.25
77.06
74.60
73.33
72.82
71.24
70.67
70.13
69.09
66.31
66.29
66.00
64.89
71.99

การบรรลุเป้าหมาย

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

ทุกหน่วยเบิกจ่ายมีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ คลาดเคลื่อนจากระบบ GFMIS ณ รอบ 4 เดือน เฉลี่ยรวมร้อยละ 0.85 จาแนกตามหน่วยเบิกจ่าย ดังนี้
หน่วยเบิกจ่าย
1. สงขลา (สานักงานอธิการบดี)
2. สงขลา (วิทยาเขตภาคใต้)
3. วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)
4. วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
5. วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
6. วิทยาเขตตรัง
รวม

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (บาท)
ระบบ
ระบบ
GFMIS
บัญชี 3มิติ
63,281,889.10
63,089,988.58
16,223,209.87
15,729,147.94
7,659,180.38
7,619,430.38
32,414,616.42
32,414,616.42
15,953,118.86
15,218,618.73
36,366,618.03
36,364,434.03
171,898,632.66
170,436,236.08

ผลต่าง
(ร้อยละ)
0.30
3.05
0.52
0.00
4.60
0.01
0.85

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

O


O



แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
29. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาสะสม ไม่น้อยกว่าแผนการเบิกจ่าย
( แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 33.00 )
( แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 55.00 )
( แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 77.00 )
( แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 98.36 )

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ
O

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2560) เฉลี่ยร้อยละ 34.43 ดังนี้
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
มทร.ศรีวิชัย (สานักงานอธิการบดี)
สานักงานอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานนิตกิ าร
สานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ
กองกลาง
กองคลัง
กองบริหารงานบุคคล
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
กองประชาสัมพันธ์
กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
โครงการจัดตัง้ ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมฯ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ศรีวชิ ัย
วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
วิทยาลัยรัตภูมิ
ส่วนกลางสงขลา
ว.เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมฯ (ขนอม)

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ
3. คณะเกษตรศาสตร์
4. สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3. คณะสัตวแพทยศาสตร์
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะวิทยาศาสตร์ฯ การประมง (ตรัง)
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
2. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สานักงานวิทยาเขตตรัง
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา
6. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบประจา
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
207,635,120.00
173,923,950.00
2,343,000.00
2,747,600.00
1,110,950.00
2,837,570.00
2,687,350.00
4,225,050.00
2,383,850.00
2,273,950.00
6,490,300.00
1,368,350.00
2,305,650.00
940,700.00
734,800.00
992,050.00
270,000.00
98,547,910.00
25,533,620.00
12,297,390.00
19,160,350.00
11,131,200.00
11,763,680.00
12,413,760.00
6,247,910.00
17,703,970.00
17,703,970.00
56,242,310.00
21,964,260.00
14,840,350.00
14,279,380.00
5,158,320.00
40,019,270.00
11,607,160.00
5,754,770.00
14,271,540.00
1,285,600.00
7,100,200.00
57,398,220.00
23,064,040.00
9,641,730.00
6,813,650.00
9,147,900.00
3,890,700.00
4,840,200.00
477,546,800.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
68,519,589.60
57,394,903.50
773,190.00
906,708.00
366,613.50
936,398.10
886,825.50
1,394,266.50
786,670.50
750,403.50
2,141,799.00
451,555.50
760,864.50
310,431.00
242,484.00
327,376.50
89,100.00
32,520,810.30
8,426,094.60
4,058,138.70
6,322,915.50
3,673,296.00
3,882,014.40
4,096,540.80
2,061,810.30
5,842,310.10
5,842,310.10
18,559,962.30
7,248,205.80
4,897,315.50
4,712,195.40
1,702,245.60
13,206,359.10
3,830,362.80
1,899,074.10
4,709,608.20
424,248.00
2,343,066.00
18,941,412.60
7,611,133.20
3,181,770.90
2,248,504.50
3,018,807.00
1,283,931.00
1,597,266.00
157,590,444.00

ผล
63,281,889.10
61,755,981.04
215,651.00
2,280.00
2,280.00
18,214.36
13,792.00
124,535.70
124,115.00
564,580.00
194,276.00
128,173.00
98,255.00
27,680.00
12,076.00
16,223,209.87
8,179,607.93
811,649.19
1,551,608.28
599,832.92
1,419,840.00
2,333,386.26
1,327,285.29
7,659,180.38
7,659,180.38
32,414,616.42
11,058,867.42
7,021,452.00
12,282,358.00
2,051,939.00
15,713,118.86
3,984,320.77
2,690,613.15
6,970,241.20
27,758.06
2,040,185.68
29,110,418.03
15,484,366.50
4,275,473.10
3,611,964.26
3,490,011.00
790,464.53
1,458,138.64
164,402,432.66

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
33.00
30.48
33.00
35.51
33.00
9.20
33.00
0.08
33.00
0.21
33.00
0.64
33.00
0.51
33.00
2.95
33.00
5.21
33.00
24.83
33.00
2.99
33.00
9.37
33.00
4.26
33.00
0.00
33.00
0.00
33.00
2.79
33.00
4.47
33.00
16.46
33.00
32.03
33.00
6.60
33.00
8.10
33.00
5.39
33.00
12.07
33.00
18.80
33.00
21.24
33.00
43.26
33.00
43.26
33.00
57.63
33.00
50.35
33.00
47.31
33.00
86.01
33.00
39.78
33.00
39.26
33.00
34.33
33.00
46.75
33.00
48.84
33.00
2.16
33.00
28.73
33.00
50.72
33.00
67.14
33.00
44.34
33.00
53.01
33.00
38.15
33.00
20.32
33.00
30.13
33.00
34.43

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O











O
O





O
O


แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
30. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนสะสม ไม่น้อยกว่าแผนการเบิกจ่าย
( แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 21.11 )
( แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 43.11 )
( แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 65.11 )
( แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 88.00 )

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ
O

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2560) เฉลี่ยร้อยละ 34.43 ดังนี้
ลาดับ

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
สงขลา (สานักงานอธิการบดี)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สงขลา (วิทยาเขตภาคใต้)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
วิทยาลัยรัตภูมิ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม)

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3. คณะสัตวแพทยศาสตร์
4. สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตตรัง
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
2. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สานักงานวิทยาเขตตรัง
5. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบลงทุน
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
9,900,000.00
9,900,000.00
126,061,800.00
7,700,000.00
2,627,500.00
3,750,000.00
17,338,300.00
87,976,000.00
6,670,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
7,990,000.00
4,190,000.00
3,800,000.00
52,881,500.00
791,500.00
2,500,000.00
2,000,000.00
47,590,000.00
59,140,400.00
2,420,000.00
40,675,400.00
4,200,000.00
10,800,000.00
1,045,000.00
260,973,700.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
2,089,890.00
2,089,890.00
26,611,645.98
1,625,470.00
554,665.25
791,625.00
3,660,115.13
18,571,733.60
1,408,037.00
1,055,500.00
1,055,500.00
1,686,689.00
884,509.00
802,180.00
11,163,284.65
167,085.65
527,750.00
422,200.00
10,046,249.00
12,484,538.44
510,862.00
8,586,576.94
886,620.00
2,279,880.00
220,599.50
55,091,548.07

ผล
240,000.00
240,000.00
7,256,200.00
7,053,400.00
202,800.00
7,496,200.00

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
0.50
21.11
21.11
21.11
17.34
21.11
21.11
21.11
19.41
21.11
2.87

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

พันธกิจที่ 2 : ทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
12. แผนทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม

31. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างน้อยร้อยละ 80

O

โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 60.00 จาแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
หน่วยงาน
1) สานักงานอธิการบดี
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
3) สานักงานวิทยาเขตตรัง
4) สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
5) สานักศิลปวัฒนธรรมศรีวชิ ัย
6) วิทยาลัยรัตภูมิ
7) คณะศิลปศาสตร์
8) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
10) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
11) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
12) สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13) คณะเกษตรศาสตร์
14) กองพัฒนานักศึกษา
15) กองกลาง
รวม

จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (โครงการ)
ร้อยละของโครงการ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
อยูร่ ะหว่าง
ทีบ่ รรลุตาม
โครงการตามแผน
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ดาเนินโครงการ
วัตถุประสงค์
2
2
100.00
1
1
100.00
4
2
1
1
66.67
3
1
1
1
50.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21
6
4
11
60.00

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

พันธกิจที่ 3 : สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สู่การผลิต
13. แผนพัฒนางานคุณภาพ 32. หน่วยวิจยั เดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
งานวิจยั
ของหน่วยวิจยั

P

หน่วยวิจยั เดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดของหน่วยวิจยั ดังนี้
ลาดับ

ชื่อหน่วยวิจยั

1. การจัดการสุขภาพสัตว์น้า

2. ไม้ผลเมืองร้อนและไม้ยนื ต้น

3. การบริหารการจัดการธุรกิจชุมชนชายฝัง่ อ่าวไทย

4. การจัดการสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

5. เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ

6. การป้องกันและควบคุมภัยภิบตั ธิ รรมชาติ
เพือ่ สิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืน

หัวหน้า/สมาชิก หน่วยวิจยั
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)
2)
3)
4)

ผศ.ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธ์
น.ส.มณี ศรีชะนันท์
ผศ.ดร.วรรณิณี จันทร์แก้ว
ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสุทธิพนั ธ์
นายสิริพงษ์ วงศ์พรประทีป
ผศ.ดร.พชร เพช็รประดับ
ผศ.ชัยสิทธิ์ ปรีชา
รศ.นพ ศักดิเศรษฐ์
ผศ.ชัยพร เฉลิมพักตร์
ผศ.ทิพาวรรณ ทองเจือ
ผศ.อรพิน รัตนสุภา
ผศ.จรัญ ทองเจือ
นายเวที วิสุทธิแพทย์
ดร.สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์
ดร.อรพรรณ จันทร์อนิ ทร์
น.ส.กิตติยา อินทกาญจน์
น.ส.จันทิรา ภูมา
ผศ.ภาวนา พุม่ ไสว
ดร.จเร สุวรรณชาต
นายพลากร พันธุ์มณี
นางสาธินี วัฒนกิจ
น.ส.ภัทฐิตา พงศ์ธนา
นายสันติ สถิตวรรธนะ
นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ
ดร.ชาตรี หอมเขียว
ดร.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์
ผศ.สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์
ผศ.จักรนรินทร์ ฉัตรทอง
นายรอมฎอน บูรพา
ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน
ผศ.ดร.ภานุ พร้อมพุทธางกูร
ผศ.ดร.นันทชัย ชูศลิ ป์
นายพรนรายณ์ บุญราศรี
นายสมมาตร สวัสดิ์

สังกัด
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
วิทยาลัยรัตภูมิ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
33. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ต่อ อาจารย์ประจา เป็นไปตามเกณฑ์อดุ มศึกษา
- ด้านวิทย์ 60,000 บาท/คน
- ด้านสังคม 25,000 บาท/คน

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ
P

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
เงินทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ จานวนทั้งสิ้น 54,806,171.00 บาท ต่ออาจารย์ประจา จานวน 778 คน จาแนกดังนี้
85,546.12 บาท/คน
บรรลุเป้าหมาย
- ด้านวิทย์
31,153.94 บาท/คน
บรรลุเป้าหมาย
- ด้านสังคม
หน่วยงาน
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. คณะบริหารธุรกิจ
3. คณะศิลปศาสตร์
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
6. วิทยาลัยรัตภูมิ
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. คณะเทคโนโลยีการจัดการ
9. คณะเกษตรศาสตร์
10. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
11. คณะสัตวแพทยศาสตร์
12. วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
14. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
15. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม

34. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
ต่ออาจารย์ประจา อย่างน้อย 25,000 บาท/คน

O

จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
(คน)
ด้านวิทย์ ด้านสังคม รวม
109
109
16
38
54
38
47
85
28
10
38
40
40
29
29
66
24
90
11
49
60
67
67
21
21
25
25
26
19
45
59
59
29
29
27
27
562
216
778

จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
เฉลีย่ เงินสนับสนุนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
(บาท)
ต่ออาจารย์ประจา (บาท/คน)
ด้านวิทย์
ด้านสังคม
รวม
ด้านวิทย์
ด้านสังคม
6,808,550.00
6,808,550.00
62,463.76 
2,492,650.00 1,402,350.00
3,895,000.00 155,790.63 
36,903.95 
280,300.00
702,500.00
982,800.00
7,376.32 O
14,946.81 O
215,000.00
120,000.00
335,000.00
7,678.57 O
12,000.00 O
1,594,300.00
1,594,300.00
39,857.50 O
2,226,700.00
2,226,700.00
76,782.76 
2,983,320.00
274,100.00
3,257,420.00
45,201.82 O
11,420.83 O
565,500.00 2,311,000.00
2,876,500.00
51,409.09 O
47,163.27 
12,694,831.00
12,694,831.00 189,475.09 
1,426,300.00
1,426,300.00
67,919.05 
2,380,000.00
2,380,000.00
95,200.00 
1,222,000.00
577,300.00
1,799,300.00
47,000.00 O
30,384.21 
10,908,270.00
10,908,270.00 184,885.93 
1,342,000.00
1,342,000.00
46,275.86 
2,279,200.00
2,279,200.00
84,414.81 
48,076,921.00 6,729,250.00 54,806,171.00
85,546.12 
31,153.94 

การประเมิน
 : ผ่านเกณฑ์
O : ไม่ผา่ นเกณฑ์


O
O
O

O
O



O





เงินทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก จานวนทั้งสิ้น 4,150,046.00 บาท ต่ออาจารย์ประจา จานวน 778 คน เฉลี่ย 5,334.25 บาท/คน จาแนกดังนี้
หน่วยงาน
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. คณะบริหารธุรกิจ
3. คณะศิลปศาสตร์
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
6. วิทยาลัยรัตภูมิ
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. คณะเทคโนโลยีการจัดการ
9. คณะเกษตรศาสตร์
10. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
11. คณะสัตวแพทยศาสตร์
12. วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
14. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
15. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม

จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก เฉลีย่ เงินสนับสนุนการวิจยั จาก
(คน)
(บาท)
แหล่งทุนภายนอกต่ออาจารย์ประจา
(บาท/คน)
ด้านวิทย์ ด้านสังคม รวม
ด้านวิทย์
ด้านสังคม
รวม
109
109
1,371,400.00
1,371,400.00
12,581.65
16
38
54
1,800,000.00 60,000.00 1,860,000.00
34,444.44
38
47
85
28
10
38
40
40
29
29
66
24
90
11
49
60
67
67
98,646.00
98,646.00
1,472.33
21
21
25
25
26
19
45
59
59
29
29
820,000.00
820,000.00
28,275.86
27
27
562
216
778
3,270,046.00 880,000.00 4,150,046.00
5,334.25

การประเมิน
 : ผ่านเกณฑ์
O : ไม่ผา่ นเกณฑ์
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
35. อาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการหรือตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ
อย่างน้อยร้อยละ 20

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ
O

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
อาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ จานวน 138 คน จากอาจารย์ประจาทั้งหมด 778 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.74
คณะ/วิทยาลัย

จานวนอาจารย์ประจา
ทัง้ หมด(คน)

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. คณะบริหารธุรกิจ
3. คณะศิลปศาสตร์
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
6. วิทยาลัยรัตภูมิ
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. คณะเทคโนโลยีการจัดการ
9. คณะเกษตรศาสตร์
10. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
11. คณะสัตวแพทยศาสตร์
12. วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
14. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
15. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม

109
54
85
38
40
29
90
60
67
21
25
45
59
29
27
778

จานวนอาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการหรือ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ (คน)
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
16
3
19
11
6
17
4
1
5
3
3
5
3
8
6
2
8
11
11
5
5
2
6
8
10
5
15
10
3
13
2
1
3
13
10
23
82
56
138

ร้อยละ การบรรลุเป้าหาย
17.43
31.48
5.88
0.00
7.50
27.59
0.00
13.33
16.42
23.81
32.00
33.33
22.03
10.34
85.19
17.74

O

O
O
O

O
O
O




O

O

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
36. หน่วยงานระดับคณะมีบทความวิจยั ฉบับเต็มที่ตพี ิมพ์
ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
อย่างน้อย 120 บทความ

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ
O

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
หน่วยงานระดับคณะมีบทความวิจยั ฉบับเต็มที่ตพี ิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ จานวน 75 บทความ
เป็นผลงานของ 12 คณะ/วิทยาลัย จากทั้งหมด 15 คณะ/วิทยาลัย จาแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
หน่วยงาน
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
2) วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
4) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
5) วิทยาลัยรัตภูมิ
6) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
7) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
8) คณะศิลปศาสตร์
9) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
10) คณะบริหารธุรกิจ
11) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
12) คณะสัตวแพทยศาสตร์
13) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
14) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15) คณะเกษตรศาสตร์
รวม

บทความวิจยั ฉบับเต็มที่ตพี ิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (บทความ)
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
17
1
18
10
3
13
6
3
9
6
2
8
4
3
7
4
4
1
2
3
2
1
3
2
1
3
3
3
2
2
2
2
55
20
75

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
37. จานวนบทความวิจยั ที่ตพี ิมพ์ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ ที่อยู่บนฐานข้อมูล TCI
อย่างน้อย 45 บทความ

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ
O

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
จานวนบทความวิจยั ที่ตพี ิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ที่อยู่บนฐานข้อมูล TCI จานวน 20 บทความ เป็นผลงานของ 8 คณะ/วิทยาลัย
จากทั้งหมด 15 คณะ/วิทยาลัย จาแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
หน่วยงาน
1) คณะเกษตรศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์
4) คณะศิลปศาสตร์
5) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
6) คณะสัตวแพทยศาสตร์
7) คณะบริหารธุรกิจ
8) วิทยาลัยรัตภูมิ
9) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
10) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
11) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
13) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
14) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
15) วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
รวม

จานวนบทความวิจยั ที่ตพี ิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ที่อยู่บนฐานข้อมูล TCI
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
7
7
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
12
8
20

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย
38. จานวนบทความวิจยั ที่ตพี ิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ที่อยู่บนฐานข้อมูล Scopus / SJR / ISI
อย่างน้อย 20 บทความ

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ
O

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
จานวนบทความวิจยั ที่ตพี ิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่บนฐานข้อมูล Scopus จานวน 4 บทความ ฐานข้อมูล SJR จานวน 2 บทความ
และฐานข้อมูล ISI จานวน 5 บทความ รวม 11 บทความ เป็นผลงานของ 4 คณะ/วิทยาลัย จากทั้งหมด 15 คณะ/วิทยาลัย จาแนกตามหน่วยงาน ดังนี้
จานวนบทความวิจยั ที่ตพี ิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่บนฐานข้อมูล (บทความ)
หน่วยงาน
SJR
Scopus
ISI
รวม
2
2
4
1) คณะเกษตรศาสตร์
1
3
4
2) คณะสัตวแพทยศาสตร์
2
2
3) วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
1
1
4) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
5) คณะวิศวกรรมศาสตร์
6) คณะศิลปศาสตร์
7) คณะบริหารธุรกิจ
8) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
9) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
10) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
12) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
13) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
14) วิทยาลัยรัตภูมิ
15) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม
4
2
5
11

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

39. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีผลงานวิชาการ
ผลงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์
ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

O

หน่วยงานระดับคณะ มีผลงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 3 ผลงาน
เป็นผลงานของ 3 คณะ จากทั้งหมด 15 คณะ/วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยงานทั้งหมด ดังนี้
จานวนผลงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัล
หน่วยงาน
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
1
1
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
1
2) คณะเกษตรศาสตร์
1
1
3) วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
4) คณะศิลปศาสตร์
5) คณะบริหารธุรกิจ
6) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
7) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
8) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
10) คณะสัตวแพทยศาสตร์
11) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
12) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
13) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
14) วิทยาลัยรัตภูมิ
15) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รวม
3
3

40. จานวนผลงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
เข้าสู่กระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างน้อย 10 ผลงาน

O

จานวนผลงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสู่กระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา จานวน 7 ผลงาน จาก 3 คณะ/วิทยาลัย ดังนี้
ผลงาน
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 4 ผลงาน
1) ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ที่ตวั ห้องอบแห้ง

เจ้าของผลงาน

เลขที่อนุสทิ ธิบัตร

- ผศ.วสันต์ จีนธาดา

1703002374

2) หุ่นยนต์ทาชาชัก

- นายนราธร สังข์ประเสริฐ

1703002375

3) เครือ่ งรีด ผ่า อบ กาบกล้วย

- ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน

1803000184

4) ส่วนผสมและกรรมวิธกี ารผลิตแผ่นใยอัดจากต้นกล้วย

1) ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน
2) ผศ.ชาตรี หอมเขียว
3) นายรอมฎอน บูระพา

1803000183

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด / ค่าเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย
P : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 2 ผลงาน
1) ซองบรรจุ
2) กล่องบรรจุ
3. วิทยาลัยรัตภูมิ จานวน 1 ผลงาน
1) ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันกรดไขมันอิสระต่า
โดยใช้ท่อผสมแบบสถิตร่วมกับคลื่อนไมโครเวฟ

1) น.ส. งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์
2) น.ส. งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์

1702004233
1702004234

1) นายสุห์ดี นิเซ็ง
2) ผศ.ธนะวิทย์ ทองวิเชียร
3) ผศ.ศิวดล นวลนภดล
4) นายฆนาพงศ์ บุญสุวรรณ
5) นายปรัชทวี ทองมาก
6) นายอานูวา มามุ

1703002096

พันธกิจที่ 4 : ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาอาชีพให้มคี วามสามารถในการแข่งขันและมีคุณภาพชีวิตทีด่ ขี นึ้ อย่างยัง่ ยืน
14. แผนการบริการทาง
วิชาการแก่สงั คม

41. ผู้รับบริการวิชาการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
อย่างน้อยร้อยละ 85

P

ผู้รับบริการวิชาการนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ จานวน 359 คน จากผู้รับบริการวิชาการทั้งหมด จานวน 380 คน คิดเป็นร้อยละ 93.98
จานวนโครงการ
จานวนผูร้ ับบริการ จานวนผูน้ าความรู้
คิดเป็นร้อยละ การบรรลุเป้าหมาย
บริการวิชาการ
(คน)
ไปใช้ประโยชน์ (คน)
ปี 2561
1) คณะสัตวแพทยศาสตร์
2
30
30
100.00

2) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
4
23
23
100.00

3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2
137
133
97.08

4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
52
48
92.31

5) คณะบริหารธุรกิจ
1
94
85
90.43

6) คณะศิลปศาสตร์
1
46
40
86.96

7) วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
3
8) คณะเกษตรศาสตร์
3
9) คณะวิศวกรรมศาสตร์
3
10) คณะเทคโนโลยีการจัดการ
2
11) วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
2
12) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
1
13) วิทยาลัยรัตภูมิ
1
14) คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
1
15) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
1
เฉลีย่ รวม
12
382
359
93.98

หน่วยงาน

สรุปผลการดาเนินงานตัวชีว้ ัด
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายคณะ/วิทยาลัย

สรุปผลการดาเนินงานตัวชีว้ ัดตามแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 4 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

จานวนตัวชีว้ ดั ที่ดาเนินการ (ตัวชีว้ ดั )
จานวนตัวชีว้ ดั ที่ดาเนินการ
ร้อยละความสาเร็จ
จานวนตัวชีว้ ดั ทั้งหมด
ไม่บรรลุ (O) อยู่ระหว่างดาเนินการ เดือน ก.พ.-ก.ย. 60 (ตัวชีว้ ดั ) ของตัวชีว้ ดั ที่บรรลุเป้าหมาย
บรรลุ ()
คณะเกษตรศาสตร์
40
19
16
5
1
47.50
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
41
19
18
4
1
46.34
วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
39
18
17
4
2
46.15
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41
18
18
5
43.90
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
39
17
18
4
2
43.59
วิทยาลัยรัตภูมิ
40
17
18
5
1
42.50
คณะสัตวแพทยศาสตร์
41
17
20
4
41.46
คณะวิศวกรรมศาสตร์
39
16
19
4
2
41.03
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
39
16
19
4
2
41.03
คณะบริหารธุรกิจ
40
15
21
4
1
37.50
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
39
14
21
4
2
35.90
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
41
13
24
4
31.71
คณะศิลปศาสตร์
41
12
24
5
29.27
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
41
11
25
5
26.83
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
40
10
25
5
1
25.00
คณะ/วิทยาลัย

สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 4 เดือน : 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
1. สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ
ผลงานนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 2 ผลงาน
2. ทุกหน่วยงานส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ
นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
3. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
หรือนาเสนอผลงานระหว่างสถาบัน ระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
อย่างน้อยร้อยละ 85
5. นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน
อย่างน้อยร้อยละ 85
6. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะ/วิทยาลัย สอบผ่านการวัดสมรรถนะวิชาชีพ
อย่างน้อยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์
7. นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
ั ฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
8. ผูใ้ ช้บณ
อย่างน้อยร้อยละ 80
9. ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
อย่างน้อยร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
O

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่มีผลงานสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ ของนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์
หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
จานวน 33 คน เป็นกิจกรรมวิชาการระดับชาติ จานวน 3 กิจกรรม และกิจกรรมระหว่างสถาบัน จานวน 1 กิจกรรม
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ หรือนาเสนอผลงานระหว่างสถาบัน
ระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 8 รางวัล



นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ เฉลีย่ ร้อยละ 97.39



นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน เฉลีย่ ร้อยละ 98.51



คณะ/วิทยาลัย อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดสอบวัดสมรรถนะวิชาชีพสาหรับนักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้าย



อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เฉลีย่ ร้อยละ 97.14
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เฉลีย่ ร้อยละ 47.65

O

O

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
3. แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
O

11. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาตามสายงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จานวนบุคลากรมีตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน

อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการพัฒนาจานวน 36 คน จากจานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดจานวน 109 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.03
บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการพัฒนาจานวน 7 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนทัง้ หมด
จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92
มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จานวน 3 คน
เป็นบุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 1 คน รายละเอียดดังนี้
รายชือ่
ตาแหน่งทางวิชาการทีไ่ ด้รบั
ประเภทบุคลากร
นายสมมาตร์ สวัสดิ์
ผศ.
พนักงานมหาวิทยาลัย

13. อาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน

มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้ จานวน 7 คน
เป็นบุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 3 คน



14. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการของทุกหน่วยงาน
อย่างน้อยร้อยละ 80

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 83.20



15. ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร
อย่างน้อยร้อยละ 80
16. บุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อย 15 คน

บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 86.99



มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 7 คน จาแนกเป็นระดับชาติจานวน 2 คน
และระดับนานาชาติ จานวน 5 คน เป็นบุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลระดับชาติ จานวน 1 คน
รายละเอียดดังนี้



ผู้ทไี่ ด้รบั รางรัล
1) นายนราธร สังข์ประเสริฐ

ชือ่ รางวัล
- รางวัลยอดเยีย่ ม การนาเสนอผลงานประเภทบรรยาย กลุม่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ผลงาน "เครื่องเพาะข้าวกล้องงอกอัตโนมัติ "
จากโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
"นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่ คุณภาพชีวติ และสังคมทีย่ งั่ ยืน "
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

O


ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ (RMUTSV TEST) ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
4. แผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษ
(RMUTSV TEST) อย่างน้อยร้อยละ 60
18. ผลการสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ
ผ่านเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด อย่างน้อยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนักศึกษาทีเ่ ข้าสอบ TOEIC
ได้คะแนนมากกว่า 300
5. แผนบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน
ไม่ตากว่
่ า 4.25
21. ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

การบรรลุเป้าหมาย

O

ไม่ดาเนินการ
ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบ TOEIC ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

O

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเท่ากับ 2.84 อยูใ่ นระดับพอใช้
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหี ลักสูตรทีป่ ระเมินทัง้ หมด 13 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายละเอียดดังนี้
จานวน
- ผลการประเมินระดับปานกลาง
หลักสูตร
1
จานวน
- ผลการประเมินระดับน้อย
หลักสูตร
12
หลักสูตร/สาขาวิชา
1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุง่ ห่ม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรมการผลิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ
การประเมิน ประเมินเฉลีย่











3.00
2.00
2.00
1.90
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ระดับคุณภาพ

ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย



ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
หลักสูตร/สาขาวิชา

7. แผนจัดหารายได้
23. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ
8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทุกหน่วยงานมีกจิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว
(การกาจัดขยะ การจราจร ระบบบาบัดน้าเสีย ภูมทิ ศั น์
ประหยัดพลังงาน)
9. แผนการอนุรกั ษ์พลังงาน
25. จานวนหน่วย การใช้พลังงานไฟฟ้า ลดลงจากปีกอ่ น
อย่างน้อยร้อยละ 5

บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ
การประเมิน ประเมินเฉลีย่

1.2 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหการ
1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
6. แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
22. ความเสีย่ งทีส่ ามารถดาเนินการควบคุมให้อยูใ่ นระดับทีล่ ดลง
อย่างน้อยร้อยละ 80

การบรรลุเป้าหมาย
ระดับคุณภาพ




1.00
1.00

ระดับน้อย
ระดับน้อย



1.00

ระดับน้อย

มหาวิทยาลัยฯ อยูร่ ะหว่างการวิเคราะห์ความเสีย่ ง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่มี รายได้จากการให้บริการวิชาการ

O

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่มี กิจกรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว

O

การใช้พลังงานไฟฟ้าของพืน้ ทีส่ งขลา ประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ลดลง 29,116.15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 2.51

O

พืน้ ทีก่ ารจัด
การศึกษา
สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ
ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ ใหญ่
ขนอม
รวมทัง้ สิน้

การใช้พลังงานไฟฟ้าประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ
จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,160,011.90
79,896.00
668,697.98
455,981.00
464,685.00
185,879.00
3,015,150.88

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,830,649.24
329,460.87
2,510,182.35
1,806,880.20
1,845,927.36
730,040.67
12,053,140.69

จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,130,895.75
88,056.00
706,598.00
487,591.99
408,534.98
179,785.00
3,001,461.72

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,919,255.55
376,330.61
2,754,566.52
2,030,230.40
1,647,335.65
761,872.43
12,489,591.16

ผลต่างการใช้พลังงานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย
จานวนหน่วย
ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเป็นร้อยละ
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

-

-

29,116.15
88,606.31
8,160.00
46,869.74
37,900.02
244,384.17
31,610.99
223,350.20
56,150.02 - 198,591.71
6,094.00
31,831.76
13,689.16
436,450.47

-

-

2.51
10.21
5.67
6.93
12.08
3.28
0.45

การบรรลุ
เป้าหมาย
 : บรรลุ
O : ไม่บ รรลุ

O
O
O
O

O
O

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
26. นักศึกษาและบุคลากร มีความพึงพอใจต่อระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการบริการ อย่างน้อยร้อยละ 85

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

นักศึกษาและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการบริการ เฉลีย่ ร้อยละ 78.71

O

27. ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหาร ผูใ้ ช้บริการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การบริหาร เฉลีย่ ร้อยละ 73.33
อย่างน้อยร้อยละ 85

O

11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทุกหน่วยงาน มีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ
คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ไม่เกินร้อยละ 2

29. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
( แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 33.00 )
( แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 55.00 )
( แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 77.00 )
( แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 98.36 )

O

ทุกหน่วยเบิกจ่ายมีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ณ รอบ 4 เดือน เฉลีย่ รวมร้อยละ 0.85
จาแนกตามหน่วยเบิกจ่าย ดังนี้
ระบบ GFMIS ระบบัญชี 3 มิติ
ผลต่าง (%)
หน่วยเบิกจ่าย
63,281,889.10
63,089,988.58
1) สงขลา (สานักงานอธิการบดี)
0.30
16,223,209.87
15,729,147.94
2) สงขลา (วิทยาเขตภาคใต้)
3.05
7,659,180.38
7,619,430.38
3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)
0.52
32,414,616.42
32,414,616.42
4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
0.00
15,953,118.86
15,218,618.73
5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
4.60
36,366,618.03
36,364,434.03
6) วิทยาเขตตรัง
0.01
171,898,632.66
170,436,236.08
0.85
รวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1 เฉลีย่ ร้อยละ 32.03
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
วิทยาลัยรัตภูมิ
ส่วนกลางสงขลา

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบประจา
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
98,547,910.00
25,533,620.00
12,297,390.00
19,160,350.00
11,131,200.00
11,763,680.00
12,413,760.00
6,247,910.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
32,520,810.30 16,223,209.87
8,426,094.60
8,179,607.93
4,058,138.70
811,649.19
6,322,915.50
1,551,608.28
3,673,296.00
599,832.92
3,882,014.40
1,419,840.00
4,096,540.80
2,333,386.26
2,061,810.30
1,327,285.29

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
33.00
16.46
33.00
32.03
33.00
6.60
33.00
8.10
33.00
5.39
33.00
12.07
33.00
18.80
33.00
21.24

O

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

O
O
O
O
O
O
O
O

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
30. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
( แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 21.11 )
( แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 43.11 )
( แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 65.11 )
( แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 88.00 )

12. แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างน้อยร้อยละ 80
13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หน่วยวิจยั เดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนดของหน่วยวิจยั

33. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารย์ประจา
เป็นไปตามเกณฑ์อดุ มศึกษา
- ด้านวิทย์ 60,000 บาท/คน
- ด้านสังคม 25,000 บาท/คน

34. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
ต่ออาจารย์ประจา อย่างน้อย 25,000 บาท/คน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
O

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
สงขลา (วิทยาเขตภาคใต้)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
วิทยาลัยรัตภูมิ

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบลงทุน
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
126,061,800.00
7,700,000.00
2,627,500.00
3,750,000.00
17,338,300.00
87,976,000.00
6,670,000.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
26,611,645.98
1,625,470.00
554,665.25
791,625.00
3,660,115.13
18,571,733.60
1,408,037.00

-

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
-

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

O
O
O
O
O
O
O

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่มีโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

-

หน่วยวิจยั เดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนดของหน่วยวิจยั ดังนี้
หัวหน้าหน่วยวิจยั
ชือ่ หน่วยวิจยั
ดร.ชาตรี หอมเขียว
1) เทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ภาณุ พร้อมพุทธางกูร
2) การป้องกันและควบคุมภัยพิบตั ธิ รรมชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เพือ่ สิง่ แวดล้อมทีย่ งั่ ยืน



คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ จานวนเงินทัง้ สิน้ 6,808,550.00 บาท
ต่ออาจารย์ประจา จานวน 109 คน ดังนี้
ประเภท จานวนอาจารย์ เงินสนับสนุนวิจยั
เฉลีย่ เงินวิจยั ต่ออาจาย์ประจา
(คน)
(บาท)
(บาท/คน)
การบรรลุเป้าหมาย
6,808,550.00
- ด้านวิทย์
109
62,463.76

- ด้านสังคม
รวม
6,808,550.00
62,463.76
109
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก จานวนเงินทัง้ สิน้ 1,371,400.00 บาท
ต่ออาจารย์ประจา จานวน 109 คน ดังนี้
จานวนอาจารย์ เงินสนับสนุนวิจยั
เฉลีย่ เงินวิจยั ต่ออาจาย์ประจา
(คน)
(บาท)
(บาท/คน)
1,371,400.00
12,581.65
109



-

O

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
35. อาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ อย่างน้อยร้อยละ 20

36. หน่วยงานระดับคณะมีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์
ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
อย่างน้อย 120 บทความ
37. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย 45 บทความ
38. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus / SJR / ISI อย่างน้อย 20 บทความ
39. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั
สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
40. จานวนผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา อย่างน้อย 10 ผลงาน

การบรรลุเป้าหมาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีอาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ
จานวน 19 คน จากอาจารย์ประจา จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 17.43 รายละเอียดดังนี้
จานวนอาจารย์ประจาเสนอผลงานวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสาร (คน)
(คน)
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
ร้อยละ
16
3
19
109
17.43
มหาวิทยาลัยฯ มีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ จานวน 75 บทความ
เป็นผลงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 18 บทความ (ขัน้ ต่า 8 บทความ)

บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
O



มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI จานวน 20 บทความ
เป็นผลงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 2 บทความ (ขัน้ ต่า 3 บทความ)

O

มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus จานวน 4 บทความ ,
ฐานข้อมูล SJR จานวน 2 บทความ และฐานข้อมูล ISI จานวน 5 บทความ รวม 11 บทความ
แต่ไม่มีผลงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ขัน้ ต่า 2 บทความ)
หน่วยงานระดับคณะ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 3 ผลงาน
เป็นผลงานของ 3 คณะ จากทัง้ หมด 15 คณะ/วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยงานทัง้ หมด
ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติ จานวน 1 ผลงาน

O

มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการทรัพย์สนิ ทางปัญญา จานวน 7 ผลงาน
ซึ่งเป็นผลงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 4 ผลงาน (ขัน้ ต่า 1 ผลงาน) รายละเอียดดังนี้
ผลงาน
เจ้าของผลงาน
เลขทีอ่ นุสทิ ธิบตั ร
1703002374
1) ตูอ้ บแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
- ผศ.วสันต์ จีนธาดา
แบบติดตัง้ แผงรับรังสีดวงอาทิตย์ทตี่ วั ห้องอบแห้ง
2) หุน่ ยนต์ทาชาชัก

- นายนราธร สังข์ประเสริฐ

1703002375

3) เครื่องรีด ผ่า อบ กาบกล้วย

- ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน

1803000184

4) ส่วนผสมและกรรมวิธกี ารผลิตแผ่นใยอัดจากต้นกล้วย

1) ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน
2) ผศ.ชาตรี หอมเขียว
3) นายรอมฎอน บูระพา

1803000183





ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
14. แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม
41. ผูร้ ับบริการวิชาการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยร้อยละ 85

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีโครงการบริการวิชาการ จานวน 1 โครงการ ซึ่งมีแผนดาเนินโครงการเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2560

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
-

-

สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 4 เดือน : 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
คณะบริหารธุรกิจ
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
1. สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ
ผลงานนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 2 ผลงาน
2. ทุกหน่วยงานส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ
นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
3. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
หรือนาเสนอผลงานระหว่างสถาบัน ระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
อย่างน้อยร้อยละ 85
5. นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน
อย่างน้อยร้อยละ 85
6. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะ/วิทยาลัย สอบผ่านการวัดสมรรถนะวิชาชีพ
อย่างน้อยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์
7. นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
ั ฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
8. ผูใ้ ช้บณ
อย่างน้อยร้อยละ 80
9. ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
อย่างน้อยร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
O

คณะบริหารธุรกิจ ไม่มผี ลงานสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ ของนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์
หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
คณะบริหารธุรกิจ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
จานวน 25 คน เป็นกิจกรรมวิชาการระดับชาติ จานวน 2 กิจกรรม และกิจกรรมวิชาการระหว่างสถาบัน จานวน 3 กิจกรรม
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ หรือนาเสนอผลงานระหว่างสถาบัน
ระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 9 รางวัล



นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มีพงึ พอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ เฉลีย่ ร้อยละ 97.06



นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน เฉลีย่ ร้อยละ 97.86



คณะ/วิทยาลัย อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดสอบวัดสมรรถนะวิชาชีพสาหรับนักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้าย



อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ไม่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

O

ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ เฉลีย่ ร้อยละ 94.85



บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เฉลีย่ ร้อยละ 97.24



ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
3. แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาตามสายงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จานวนบุคลากรมีตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน
13. อาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน
14. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการของทุกหน่วยงาน
อย่างน้อยร้อยละ 80
15. ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร
อย่างน้อยร้อยละ 80
16. บุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อย 15 คน
4. แผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษ
(RMUTSV TEST) อย่างน้อยร้อยละ 60
18. ผลการสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ
ผ่านเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด อย่างน้อยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนักศึกษาทีเ่ ข้าสอบ TOEIC
ได้คะแนนมากกว่า 300

อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับการพัฒนาจานวน 25 คน จากจานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดจานวน 54 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.30
บุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจ ได้รับการพัฒนาจานวน 5 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนทัง้ หมด
จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51
มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จานวน 3 คน
แต่ไม่มีบคุ ลากรของคณะบริหารธุรกิจ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

O
O
O

มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้ จานวน 7 คน
แต่ไม่มีอาจารย์ประจาของคณะบริหารธุรกิจ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ ของคณะบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 88.80



บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 86.99



มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 7 คน จาแนกเป็นระดับชาติจานวน 2 คน
และระดับนานาชาติ จานวน 5 คน แต่ไม่มีบคุ ลากรของคณะบริหารธุรกิจ
ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ (RMUTSV TEST) ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561
ไม่ดาเนินการ
ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบ TOEIC ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561

O

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
O
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
5. แผนบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน
ไม่ตากว่
่ า 4.25
21. ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

O

คณะบริหารธุรกิจ มีหลักสูตรทีป่ ระเมินทัง้ หมด 6 หลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายละเอียดดังนี้
- ผลการประเมินระดับดี
หลักสูตร
จานวน
3
- ผลการประเมินระดับปานกลาง
หลักสูตร
จานวน
3

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
สาขาวิชาการเงิน
2. หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

7. แผนจัดหารายได้
23. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ

บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

คณะบริหารธุรกิจ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเท่ากับ 3.46 อยูใ่ นระดับพอใช้

หลักสูตร/สาขาวิชา

6. แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
22. ความเสีย่ งทีส่ ามารถดาเนินการควบคุมให้อยูใ่ นระดับทีล่ ดลง
อย่างน้อยร้อยละ 80

การบรรลุเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยฯ อยูร่ ะหว่างการวิเคราะห์ความเสีย่ ง

คณะบริหารธุรกิจ ไม่มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ
การประเมิน ประเมินเฉลีย่



ระดับคุณภาพ






3.99
3.12
2.89
2.72

ระดับดี
ระดับดี
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง



2.25

ระดับปานกลาง



3.26

ระดับดี

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

O

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทุกหน่วยงานมีกจิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว
(การกาจัดขยะ การจราจร ระบบบาบัดน้าเสีย ภูมทิ ศั น์
ประหยัดพลังงาน)
9. แผนการอนุรกั ษ์พลังงาน
25. จานวนหน่วย การใช้พลังงานไฟฟ้า ลดลงจากปีกอ่ น
อย่างน้อยร้อยละ 5

บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

คณะบริหารธุรกิจ ไม่มี กิจกรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว

O

การใช้พลังงานไฟฟ้าของพืน้ ทีส่ งขลา ประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ลดลง 29,116.15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 2.51

O

พืน้ ทีก่ ารจัด
การศึกษา
สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ
ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ ใหญ่
ขนอม
รวมทัง้ สิน้

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
26. นักศึกษาและบุคลากร มีความพึงพอใจต่อระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการบริการ อย่างน้อยร้อยละ 85

การบรรลุเป้าหมาย

การใช้พลังงานไฟฟ้าประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ
จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,160,011.90
79,896.00
668,697.98
455,981.00
464,685.00
185,879.00
3,015,150.88

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,830,649.24
329,460.87
2,510,182.35
1,806,880.20
1,845,927.36
730,040.67
12,053,140.69

จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,130,895.75
88,056.00
706,598.00
487,591.99
408,534.98
179,785.00
3,001,461.72

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,919,255.55
376,330.61
2,754,566.52
2,030,230.40
1,647,335.65
761,872.43
12,489,591.16

ผลต่างการใช้พลังงานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย
จานวนหน่วย
ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเป็นร้อยละ
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

-

-

29,116.15
88,606.31
8,160.00
46,869.74
37,900.02
244,384.17
31,610.99
223,350.20
56,150.02 - 198,591.71
6,094.00
31,831.76
13,689.16
436,450.47

-

-

2.51
10.21
5.67
6.93
12.08
3.28
0.45

การบรรลุ
เป้าหมาย
 : บรรลุ
O : ไม่บ รรลุ

O
O
O
O

O
O

นักศึกษาและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มีความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการบริการ เฉลีย่ ร้อยละ 68.14

O

27. ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหาร ผูใ้ ช้บริการคณะบริหารธุรกิจ มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การบริหาร เฉลีย่ ร้อยละ 71.24
อย่างน้อยร้อยละ 85

O

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทุกหน่วยงาน มีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ
คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ไม่เกินร้อยละ 2

29. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
( แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 33.00 )
( แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 55.00 )
( แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 77.00 )
( แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 98.36 )

30. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
( แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 21.11 )
( แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 43.11 )
( แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 65.11 )
( แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 88.00 )

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
O

ทุกหน่วยเบิกจ่ายมีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ณ รอบ 4 เดือน เฉลีย่ รวมร้อยละ 0.85
จาแนกตามหน่วยเบิกจ่าย ดังนี้
ระบบ GFMIS ระบบัญชี 3 มิติ
ผลต่าง (%)
หน่วยเบิกจ่าย
63,281,889.10
63,089,988.58
1) สงขลา (สานักงานอธิการบดี)
0.30
16,223,209.87
15,729,147.94
2) สงขลา (วิทยาเขตภาคใต้)
3.05
7,659,180.38
7,619,430.38
3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)
0.52
32,414,616.42
32,414,616.42
4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
0.00
15,953,118.86
15,218,618.73
5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
4.60
36,366,618.03
36,364,434.03
6) วิทยาเขตตรัง
0.01
171,898,632.66 170,436,236.08
0.85
รวม
คณะบริหารธุรกิจ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1 เฉลีย่ ร้อยละ 6.60
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
วิทยาลัยรัตภูมิ
ส่วนกลางสงขลา

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบประจา
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
98,547,910.00
25,533,620.00
12,297,390.00
19,160,350.00
11,131,200.00
11,763,680.00
12,413,760.00
6,247,910.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
32,520,810.30 16,223,209.87
8,426,094.60
8,179,607.93
4,058,138.70
811,649.19
6,322,915.50
1,551,608.28
3,673,296.00
599,832.92
3,882,014.40
1,419,840.00
4,096,540.80
2,333,386.26
2,061,810.30
1,327,285.29

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
33.00
16.46
33.00
32.03
33.00
6.60
33.00
8.10
33.00
5.39
33.00
12.07
33.00
18.80
33.00
21.24

O

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

O
O
O
O
O
O
O
O

O

คณะบริหารธุรกิจ ไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
สงขลา (วิทยาเขตภาคใต้)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
วิทยาลัยรัตภูมิ

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบลงทุน
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
126,061,800.00
7,700,000.00
2,627,500.00
3,750,000.00
17,338,300.00
87,976,000.00
6,670,000.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
26,611,645.98
1,625,470.00
554,665.25
791,625.00
3,660,115.13
18,571,733.60
1,408,037.00

-

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
-

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

O
O
O
O
O
O
O

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
12. แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างน้อยร้อยละ 80
13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หน่วยวิจยั เดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนดของหน่วยวิจยั

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

คณะบริหารธุรกิจ ไม่มีโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

-

หน่วยวิจยั เดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนดของหน่วยวิจยั ดังนี้
หัวหน้าหน่วยวิจยั
ชือ่ หน่วยวิจยั
การบริหารการจัดการธุรกิจชุมชนชายฝัง่ อ่าวไทย
ดร.อรพรรณ จันทร์อนิ ทร์
คณะบริหารธุรกิจ



33. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารย์ประจา
เป็นไปตามเกณฑ์อดุ มศึกษา
- ด้านวิทย์ 60,000 บาท/คน
- ด้านสังคม 25,000 บาท/คน

คณะบริหารธุรกิจ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เป็นจานวนเงินทัง้ สิน้ จานวน 3,895,000.00 บาท
ต่ออาจารย์ประจา จานวน 54 คน ดังนี้
ประเภท จานวนอาจารย์ เงินสนับสนุนวิจยั
เฉลีย่ เงินวิจยั ต่ออาจารย์ประจา
(คน)
(บาท)
(บาท/คน)
การบรรลุเป้าหมาย
2,492,650.00
155,790.63
- ด้านวิทย์
16

1,402,350.00
36,903.95
- ด้านสังคม
38

รวม
3,895,000.00
72,129.63
54



34. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
ต่ออาจารย์ประจา อย่างน้อย 25,000 บาท/คน

คณะบริหารธุรกิจ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก เป็นจานวนเงินทัง้ สิน้ จานวน 34,444.44 บาท
ต่ออาจารย์ประจา จานวน 54 คน ดังนี้
จานวนอาจารย์ เงินสนับสนุนวิจยั
เฉลีย่ เงินวิจยั ต่ออาจารย์ประจา
(คน)
(บาท)
(บาท/คน)
1,860,000.00
34,444.44
54



35. อาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ อย่างน้อยร้อยละ 20

คณะบริหารธุรกิจมีอาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ
จานวน 17 คน จากอาจารย์ประจา จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 31.48 รายละเอียดดังนี้



จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
(คน)
54

จานวนอาจารย์ประจาเสนอผลงานวิชาการ
หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสาร (คน)
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
11
6
17

ร้อยละ
31.48

-

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
O

36. หน่วยงานระดับคณะมีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์
ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
อย่างน้อย 120 บทความ
37. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย 45 บทความ

มหาวิทยาลัยฯ มีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ จานวน 75 บทความ
เป็นผลงานจากคณะบริหารธุรกิจ จานวน 3 บทความ (ขัน้ ต่า 8 บทความ)
มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI จานวน 20 บทความ
เป็นผลงานจากคณะบริหารธุรกิจ จานวน 1 บทความ (ขัน้ ต่า 3 บทความ)

O

38. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus / SJR / ISI อย่างน้อย 20 บทความ

มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus จานวน 4 บทความ ,
ฐานข้อมูล SJR จานวน 2 บทความ และฐานข้อมูล ISI จานวน 5 บทความ รวม 11 บทความ
แต่ไม่มีผลงานจากคณะบริหารธุรกิจ (ขัน้ ต่า 2 บทความ)
หน่วยงานระดับคณะ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 3 ผลงาน
เป็นผลงานของ 3 คณะ จากทัง้ หมด 15 คณะ/วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยงานทัง้ หมด
แต่ไม่มีผลงานจากคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการทรัพย์สนิ ทางปัญญา จานวน 7 ผลงาน
แต่ไม่มีผลงานจากคณะบริหารธุรกิจ (ขัน้ ต่า 1 ผลงาน)

O

39. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั
สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
40. จานวนผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา อย่างน้อย 10 ผลงาน
14. แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม
41. ผูร้ ับบริการวิชาการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยร้อยละ 85

คณะบริหารธุรกิจ มีโครงการบริการวิชาการ จานวน 1 โครงการ มีผรู้ ับบริการ จานวน 94 คน และผูร้ ับบริการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 90.43

O

O



สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 4 เดือน : 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
คณะศิลปศาสตร์
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
1. สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ
ผลงานนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 2 ผลงาน
2. ทุกหน่วยงานส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ
นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
3. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
หรือนาเสนอผลงานระหว่างสถาบัน ระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
อย่างน้อยร้อยละ 85
5. นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน
อย่างน้อยร้อยละ 85
นั
6. กศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะ/วิทยาลัย สอบผ่านการวัดสมรรถนะวิชาชีพ
อย่างน้อยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์
7. นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
ั ฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
8. ผูใ้ ช้บณ
อย่างน้อยร้อยละ 80
9. ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
อย่างน้อยร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
O

คณะศิลปศาสตร์ มีผลงานสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ ของนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์
หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ จานวน 1 ผลงาน (ขัน้ ต่า 2 ผลงาน)
คณะศิลปศาสตร์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
จานวน 9 คน เป็นกิจกรรมวิชาการระดับชาติ จานวน 2 กิจกรรม และกิจกรรมวิชาการระหว่างสถาบัน จานวน 1 กิจกรรม



นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ หรือนาเสนอผลงานระหว่างสถาบัน
ระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 3 รางวัล



นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ เฉลีย่ ร้อยละ 95.39



นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน เฉลีย่ ร้อยละ 97.10



คณะ/วิทยาลัย อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดสอบวัดสมรรถนะวิชาชีพสาหรับนักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้าย

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ไม่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

O

ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ เฉลีย่ ร้อยละ 70.32

O

บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เฉลีย่ ร้อยละ 48.49

O

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
3. แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาตามสายงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จานวนบุคลากรมีตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน

อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์ ได้รับการพัฒนาจานวน 51 คน จากจานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดจานวน 85 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.00
บุคลากรสายสนับสนุนคณะศิลปศาสตร์ ได้รับการพัฒนาจานวน 10 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนทัง้ หมด
จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 32.26
มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จานวน 3 คน
เป็นบุคลากรจากคณะศิลปศาสตร์ จานวน 1 คน รายละเอียดดังนี้
รายชือ่
ตาแหน่งทางวิชาการทีไ่ ด้รบั
ประเภทบุคลากร
นางสาวรวิวรรณ พวงสอน
ผศ.
พนักงานมหาวิทยาลัย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

O


13. อาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน
14. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการของทุกหน่วยงาน
อย่างน้อยร้อยละ 80

มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้ จานวน 7 คน
แต่ไม่มีอาจารย์ประจาของคณะศิลปศาสตร์
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ ของคณะศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 81.20



15. ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร
อย่างน้อยร้อยละ 80
16. บุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อย 15 คน

บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 86.99



4. แผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษ
(RMUTSV TEST) อย่างน้อยร้อยละ 60
18. ผลการสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ
ผ่านเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด อย่างน้อยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนักศึกษาทีเ่ ข้าสอบ TOEIC
ได้คะแนนมากกว่า 300

มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 7 คน จาแนกเป็นระดับชาติจานวน 2 คน
และระดับนานาชาติ จานวน 5 คน แต่ไม่มีบคุ ลากรของคณะศิลปศาสตร์

ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ (RMUTSV TEST) ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561
ไม่ดาเนินการ
ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบ TOEIC ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561

O

O

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
O
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
5. แผนบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน
ไม่ตากว่
่ า 4.25
21. ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

O


คณะศิลปศาสตร์มหี ลักสูตรทีป่ ระเมินทัง้ หมด 5 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายละเอียดดังนี้
จานวน
- ผลการประเมินระดับปานกลาง
หลักสูตร
5
การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ
การประเมิน ประเมินเฉลีย่

1. หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารสากล
สาขาวิชาการท่องเทีย่ ว
สาขาวิชาการโรงแรม

7. แผนจัดหารายได้
23. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ

บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

คณะศิลปศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเท่ากับ 2.99 อยูใ่ นระดับพอใช้

หลักสูตร/สาขาวิชา

6. แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
22. ความเสีย่ งทีส่ ามารถดาเนินการควบคุมให้อยูใ่ นระดับทีล่ ดลง
อย่างน้อยร้อยละ 80

การบรรลุเป้าหมาย

ระดับคุณภาพ




2.33
2.23

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง





2.35
2.24
2.20

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

มหาวิทยาลัยฯ อยูร่ ะหว่างการวิเคราะห์ความเสีย่ ง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ



คณะศิลปศาสตร์ มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ ดังนี้
หน่วยงาน
1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
4) คณะศิลปศาสตร์
รวมทัง้ สิน้

รายรับโครงการ
(บาท)
4,990,000
140,000
57,500
5,000
5,192,500

สมทบมหาวิทยาลัย/
วิทยาเขต/ คณะ/วิทยาลัย
(บาท)
499,000
14,000
11,500
1,000
525,500

รายจ่ายโครงการ
(บาท)
4,491,000
126,000
46,000
4,000
4,667,000

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทุกหน่วยงานมีกจิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว
(การกาจัดขยะ การจราจร ระบบบาบัดน้าเสีย ภูมทิ ศั น์
ประหยัดพลังงาน)
9. แผนการอนุรกั ษ์พลังงาน
25. จานวนหน่วย การใช้พลังงานไฟฟ้า ลดลงจากปีกอ่ น
อย่างน้อยร้อยละ 5

บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)


คณะศิลปศาสตร์ มีกจิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว จานวน 1 โครงการ

O

การใช้พลังงานไฟฟ้าของพืน้ ทีส่ งขลา ประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ลดลง 29,116.15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 2.51
พืน้ ทีก่ ารจัด
การศึกษา
สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ
ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ ใหญ่
ขนอม
รวมทัง้ สิน้

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
26. นักศึกษาและบุคลากร มีความพึงพอใจต่อระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการบริการ อย่างน้อยร้อยละ 85

การบรรลุเป้าหมาย

การใช้พลังงานไฟฟ้าประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ
จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,160,011.90
79,896.00
668,697.98
455,981.00
464,685.00
185,879.00
3,015,150.88

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,830,649.24
329,460.87
2,510,182.35
1,806,880.20
1,845,927.36
730,040.67
12,053,140.69

จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,130,895.75
88,056.00
706,598.00
487,591.99
408,534.98
179,785.00
3,001,461.72

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,919,255.55
376,330.61
2,754,566.52
2,030,230.40
1,647,335.65
761,872.43
12,489,591.16

ผลต่างการใช้พลังงานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย
จานวนหน่วย
ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเป็นร้อยละ
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

-

-

29,116.15
88,606.31
8,160.00
46,869.74
37,900.02
244,384.17
31,610.99
223,350.20
56,150.02 - 198,591.71
6,094.00
31,831.76
13,689.16
436,450.47

-

-

2.51
10.21
5.67
6.93
12.08
3.28
0.45

การบรรลุ
เป้าหมาย
 : บรรลุ
O : ไม่บ รรลุ

O
O
O
O

O
O

นักศึกษาและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการบริการ เฉลีย่ ร้อยละ 69.46

O

27. ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหาร ผูใ้ ช้บริการคณะศิลปศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การบริหาร เฉลีย่ ร้อยละ 72.82
อย่างน้อยร้อยละ 85

O

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทุกหน่วยงาน มีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ
คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ไม่เกินร้อยละ 2

29. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
( แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 33.00 )
( แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 55.00 )
( แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 77.00 )
( แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 98.36 )

30. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
( แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 21.11 )
( แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 43.11 )
( แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 65.11 )
( แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 88.00 )

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
O

ทุกหน่วยเบิกจ่ายมีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ณ รอบ 4 เดือน เฉลีย่ รวมร้อยละ 0.85
จาแนกตามหน่วยเบิกจ่าย ดังนี้
ระบบ GFMIS ระบบัญชี 3 มิติ
ผลต่าง (%)
หน่วยเบิกจ่าย
63,281,889.10
63,089,988.58
1) สงขลา (สานักงานอธิการบดี)
0.30
16,223,209.87
15,729,147.94
2) สงขลา (วิทยาเขตภาคใต้)
3.05
7,659,180.38
7,619,430.38
3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)
0.52
32,414,616.42
32,414,616.42
4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
0.00
15,953,118.86
15,218,618.73
5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
4.60
36,366,618.03
36,364,434.03
6) วิทยาเขตตรัง
0.01
171,898,632.66 170,436,236.08
0.85
รวม
คณะศิลปศาสตร์ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1 เฉลีย่ ร้อยละ 8.10
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
วิทยาลัยรัตภูมิ
ส่วนกลางสงขลา

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบประจา
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
98,547,910.00
25,533,620.00
12,297,390.00
19,160,350.00
11,131,200.00
11,763,680.00
12,413,760.00
6,247,910.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
32,520,810.30 16,223,209.87
8,426,094.60
8,179,607.93
4,058,138.70
811,649.19
6,322,915.50
1,551,608.28
3,673,296.00
599,832.92
3,882,014.40
1,419,840.00
4,096,540.80
2,333,386.26
2,061,810.30
1,327,285.29

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
33.00
16.46
33.00
32.03
33.00
6.60
33.00
8.10
33.00
5.39
33.00
12.07
33.00
18.80
33.00
21.24

O

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

O
O
O
O
O
O
O
O

O

คณะศิลปศาสตร์ ไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
สงขลา (วิทยาเขตภาคใต้)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
วิทยาลัยรัตภูมิ

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบลงทุน
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
126,061,800.00
7,700,000.00
2,627,500.00
3,750,000.00
17,338,300.00
87,976,000.00
6,670,000.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
26,611,645.98
1,625,470.00
554,665.25
791,625.00
3,660,115.13
18,571,733.60
1,408,037.00

-

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
-

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

O
O
O
O
O
O
O

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
12. แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างน้อยร้อยละ 80
13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หน่วยวิจยั เดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนดของหน่วยวิจยั
33. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารย์ประจา
เป็นไปตามเกณฑ์อดุ มศึกษา
- ด้านวิทย์ 60,000 บาท/คน
- ด้านสังคม 25,000 บาท/คน

34. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
ต่ออาจารย์ประจา อย่างน้อย 25,000 บาท/คน
35. อาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ อย่างน้อยร้อยละ 20

บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

คณะศิลปศาสตร์ มีโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวน 1 โครงการ ซึ่งอยูร่ ะหว่างดาเนินการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

คณะศิลปศาสตร์ ไม่มผี ลการดาเนินงาน

O

คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เป็นจานวนเงินทัง้ สิน้ จานวน 982,800.00 บาท
ต่ออาจารย์ประจา จานวน 85 คน ดังนี้
ประเภท จานวนอาจารย์ เงินสนับสนุนวิจยั
เฉลีย่ เงินวิจยั ต่ออาจาย์ประจา
(คน)
(บาท)
(บาท/คน)
การบรรลุเป้าหมาย
280,300.00
O
- ด้านวิทย์
38
7,376.32
702,500.00
O
- ด้านสังคม
47
14,946.81
รวม
982,800.00
22,323.12
85
คณะศิลปศาสตร์ ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก

O

คณะศิลปศาสตร์มอี าจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ
จานวน 5 คน จากอาจารย์ประจา จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88 รายละเอียดดังนี้

O

จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
(คน)
85
36. หน่วยงานระดับคณะมีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์
ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
อย่างน้อย 120 บทความ
37. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย 45 บทความ
38. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus / SJR / ISI อย่างน้อย 20 บทความ

การบรรลุเป้าหมาย

จานวนอาจารย์ประจาเสนอผลงานวิชาการ
หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสาร (คน)
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
4
1
5

O

ร้อยละ
5.88

มหาวิทยาลัยฯ มีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ จานวน 75 บทความ
เป็นผลงานจากคณะศิลปศาสตร์ จานวน 3 บทความ (ขัน้ ต่า 8 บทความ)

O

มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI จานวน 20 บทความ
เป็นผลงานจากคณะศิลปศาสตร์ จานวน 2 บทความ (ขัน้ ต่า 3 บทความ)
มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus จานวน 4 บทความ ,
ฐานข้อมูล SJR จานวน 2 บทความ และฐานข้อมูล ISI จานวน 5 บทความ รวม 11 บทความ
แต่ไม่มีผลงานจากคณะศิลปศาสตร์ (ขัน้ ต่า 2 บทความ)

O
O

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

39. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั
สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

หน่วยงานระดับคณะ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 3 ผลงาน
เป็นผลงานของ 3 คณะ จากทัง้ หมด 15 คณะ/วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยงานทัง้ หมด
แต่ไม่มีผลงานจากจากคณะศิลปศาสตร์

40. จานวนผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา อย่างน้อย 10 ผลงาน

มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการทรัพย์สนิ ทางปัญญา จานวน 7 ผลงาน
แต่ไม่มีผลงานจากจากคณะศิลปศาสตร์ (ขัน้ ต่า 1 ผลงาน)

14. แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม
41. ผูร้ ับบริการวิชาการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยร้อยละ 85

คณะศิลปศาสตร์ มีโครงการบริการวิชาการ จานวน 1 โครงการ มีผรู้ ับบริการ จานวน 46 คน และผูร้ ับบริการนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 86.96

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
O

O



สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 4 เดือน : 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
1. สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ
ผลงานนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 2 ผลงาน
2. ทุกหน่วยงานส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ
นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
3. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
หรือนาเสนอผลงานระหว่างสถาบัน ระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
อย่างน้อยร้อยละ 85
5. นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน
อย่างน้อยร้อยละ 85
6. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะ/วิทยาลัย สอบผ่านการวัดสมรรถนะวิชาชีพ
อย่างน้อยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์
7. นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
ั ฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
8. ผูใ้ ช้บณ
อย่างน้อยร้อยละ 80
9. ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
อย่างน้อยร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
O

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่มีผลงานสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ
ของนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน จานวน 10 คน
เป็นกิจกรรมวิชาการระดับชาติ จานวน 1 กิจกรรม



นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ หรือนาเสนอผลงาน
ระหว่างสถาบัน ระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 1 รางวัล



นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ เฉลีย่ ร้อยละ 96.83



นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน เฉลีย่ ร้อยละ 97.49



คณะ/วิทยาลัย อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดสอบวัดสมรรถนะวิชาชีพสาหรับนักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้าย

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม จานวน 1 รางวัล

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ



ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เฉลีย่ ร้อยละ 71.70

O

บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เฉลีย่ ร้อยละ 54.40

O

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
3. แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)


11. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาตามสายงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จานวนบุคลากรมีตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน

อาจารย์ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับการพัฒนาจานวน 19 คน จากจานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดจานวน 38 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.00
บุคลากรสายสนับสนุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับการพัฒนาจานวน 4 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนทัง้ หมด
จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53
มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จานวน 3 คน
แต่ไม่มีบคุ ลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

13. อาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน

มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้ จานวน 7 คน
แต่ไม่มีอาจารย์ประจาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

14. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการของทุกหน่วยงาน
อย่างน้อยร้อยละ 80

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 80.07



15. ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร
อย่างน้อยร้อยละ 80
16. บุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อย 15 คน

บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 86.99



4. แผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษ
(RMUTSV TEST) อย่างน้อยร้อยละ 60
18. ผลการสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ
ผ่านเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด อย่างน้อยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนักศึกษาทีเ่ ข้าสอบ TOEIC
ได้คะแนนมากกว่า 300

มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 7 คน จาแนกเป็นระดับชาติจานวน 2 คน
และระดับนานาชาติ จานวน 5 คน แต่ไม่มีบคุ ลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

O
O
O

O

ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ (RMUTSV TEST)
ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561
ไม่ดาเนินการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบ TOEIC ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

O

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
5. แผนบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน
ไม่ตากว่
่ า 4.25
21. ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

O

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีหลักสูตรทีป่ ระเมินทัง้ หมด 4 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายละเอียดดังนี้
จานวน
- ผลการประเมินระดับดี
หลักสูตร
1
จานวน
- ผลการประเมินระดับปานกลาง
หลักสูตร
3
การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ
การประเมิน ประเมินเฉลีย่

1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการผังเมือง
3. หลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบแฟชัน่ และสิง่ ทอ

7. แผนจัดหารายได้
23. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ

บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเท่ากับ 2.78 อยูใ่ นระดับพอใช้

หลักสูตร/สาขาวิชา

6. แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
22. ความเสีย่ งทีส่ ามารถดาเนินการควบคุมให้อยูใ่ นระดับทีล่ ดลง
อย่างน้อยร้อยละ 80

การบรรลุเป้าหมาย

ระดับคุณภาพ



3.00

ระดับดี



2.74

ระดับปานกลาง




2.82
2.66

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

มหาวิทยาลัยฯ อยูร่ ะหว่างการวิเคราะห์ความเสีย่ ง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ



คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดาเนินการจัดโครงการบริการวิชาการทีก่ อ่ ให้เกิดรายได้ ดังนี้
หน่วยงาน
1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
4) คณะศิลปศาสตร์
รวมทัง้ สิน้



รายรับโครงการ
(บาท)
4,990,000
140,000
57,500
5,000
5,192,500

สมทบมหาวิทยาลัย/
วิทยาเขต/ คณะ/วิทยาลัย
(บาท)
499,000
14,000
11,500
1,000
525,500

รายจ่ายโครงการ
(บาท)
4,491,000
126,000
46,000
4,000
4,667,000

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทุกหน่วยงานมีกจิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว
(การกาจัดขยะ การจราจร ระบบบาบัดน้าเสีย ภูมทิ ศั น์
ประหยัดพลังงาน)
9. แผนการอนุรกั ษ์พลังงาน
25. จานวนหน่วย การใช้พลังงานไฟฟ้า ลดลงจากปีกอ่ น
อย่างน้อยร้อยละ 5

บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่มี กิจกรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว

O

การใช้พลังงานไฟฟ้าของพืน้ ทีส่ งขลา ประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ลดลง 29,116.15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 2.51

O

พืน้ ทีก่ ารจัด
การศึกษา
สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ
ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ ใหญ่
ขนอม
รวมทัง้ สิน้

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
26. นักศึกษาและบุคลากร มีความพึงพอใจต่อระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการบริการ อย่างน้อยร้อยละ 85

การบรรลุเป้าหมาย

การใช้พลังงานไฟฟ้าประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ
จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,160,011.90
79,896.00
668,697.98
455,981.00
464,685.00
185,879.00
3,015,150.88

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,830,649.24
329,460.87
2,510,182.35
1,806,880.20
1,845,927.36
730,040.67
12,053,140.69

จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,130,895.75
88,056.00
706,598.00
487,591.99
408,534.98
179,785.00
3,001,461.72

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,919,255.55
376,330.61
2,754,566.52
2,030,230.40
1,647,335.65
761,872.43
12,489,591.16

ผลต่างการใช้พลังงานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย
จานวนหน่วย
ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเป็นร้อยละ
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

-

-

29,116.15
88,606.31
8,160.00
46,869.74
37,900.02
244,384.17
31,610.99
223,350.20
56,150.02 - 198,591.71
6,094.00
31,831.76
13,689.16
436,450.47

-

-

2.51
10.21
5.67
6.93
12.08
3.28
0.45

การบรรลุ
เป้าหมาย
 : บรรลุ
O : ไม่บ รรลุ

O
O
O
O

O
O

นักศึกษาและบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการบริการ เฉลีย่ ร้อยละ 65.68

O

27. ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหาร ผูใ้ ช้บริการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การบริหาร เฉลีย่ ร้อยละ 66.31
อย่างน้อยร้อยละ 85

O

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทุกหน่วยงาน มีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ
คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ไม่เกินร้อยละ 2

29. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
( แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 33.00 )
( แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 55.00 )
( แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 77.00 )
( แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 98.36 )

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
O

ทุกหน่วยเบิกจ่ายมีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ณ รอบ 4 เดือน เฉลีย่ รวมร้อยละ 0.85
จาแนกตามหน่วยเบิกจ่าย ดังนี้
ระบบ GFMIS ระบบัญชี 3 มิติ
ผลต่าง (%)
หน่วยเบิกจ่าย
63,281,889.10
63,089,988.58
1) สงขลา (สานักงานอธิการบดี)
0.30
16,223,209.87
15,729,147.94
2) สงขลา (วิทยาเขตภาคใต้)
3.05
7,659,180.38
7,619,430.38
3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)
0.52
32,414,616.42
32,414,616.42
4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
0.00
15,953,118.86
15,218,618.73
5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
4.60
36,366,618.03
36,364,434.03
6) วิทยาเขตตรัง
0.01
171,898,632.66 170,436,236.08
0.85
รวม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1 เฉลีย่ ร้อยละ 5.39
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
วิทยาลัยรัตภูมิ
ส่วนกลางสงขลา

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบประจา
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
98,547,910.00
25,533,620.00
12,297,390.00
19,160,350.00
11,131,200.00
11,763,680.00
12,413,760.00
6,247,910.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
32,520,810.30 16,223,209.87
8,426,094.60
8,179,607.93
4,058,138.70
811,649.19
6,322,915.50
1,551,608.28
3,673,296.00
599,832.92
3,882,014.40
1,419,840.00
4,096,540.80
2,333,386.26
2,061,810.30
1,327,285.29

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
33.00
16.46
33.00
32.03
33.00
6.60
33.00
8.10
33.00
5.39
33.00
12.07
33.00
18.80
33.00
21.24

O

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

O
O
O
O
O
O
O
O

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
30. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
( แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 21.11 )
( แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 43.11 )
( แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 65.11 )
( แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 88.00 )

12. แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างน้อยร้อยละ 80
13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หน่วยวิจยั เดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนดของหน่วยวิจยั

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
O

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
สงขลา (วิทยาเขตภาคใต้)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
วิทยาลัยรัตภูมิ

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบลงทุน
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
126,061,800.00
7,700,000.00
2,627,500.00
3,750,000.00
17,338,300.00
87,976,000.00
6,670,000.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
26,611,645.98
1,625,470.00
554,665.25
791,625.00
3,660,115.13
18,571,733.60
1,408,037.00

-

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
-

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

O
O
O
O
O
O
O

O

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวน 1 โครงการ ซึ่งไม่บรรลุวตั ถุประสงค์

หน่วยวิจยั เดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนดของหน่วยวิจยั ดังนี้
หัวหน้าหน่วยวิจยั
ชือ่ หน่วยวิจยั
การจัดการสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ดร.จเร สุวรรณชาต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์



33. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารย์ประจา
เป็นไปตามเกณฑ์อดุ มศึกษา
- ด้านวิทย์ 60,000 บาท/คน
- ด้านสังคม 25,000 บาท/คน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เป็นจานวนเงินทัง้ สิน้ จานวน 335,000.00 บาท
ต่ออาจารย์ประจา จานวน 38 คน ดังนี้
ประเภท จานวนอาจารย์ เงินสนับสนุนวิจยั
เฉลีย่ เงินวิจยั ต่ออาจาย์ประจา
(คน)
(บาท)
(บาท/คน)
การบรรลุเป้าหมาย
215,000.00
O
- ด้านวิทย์
28
7,678.57
120,000.00
O
- ด้านสังคม
10
12,000.00
335,000.00
รวม
38
19,678.57

O

34. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
ต่ออาจารย์ประจา อย่างน้อย 25,000 บาท/คน
35. อาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ อย่างน้อยร้อยละ 20

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก

O

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่มีอาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ

O

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
36. หน่วยงานระดับคณะมีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์
ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
อย่างน้อย 120 บทความ
37. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย 45 บทความ
38. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus / SJR / ISI อย่างน้อย 20 บทความ
39. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั
สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
40. จานวนผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา อย่างน้อย 10 ผลงาน

14. แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม
41. ผูร้ ับบริการวิชาการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยร้อยละ 85

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
มหาวิทยาลัยฯ มีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ จานวน 75 บทความ
แต่ไม่มีผลงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ขัน้ ต่า 8 บทความ)
มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI จานวน 20 บทความ
แต่ไม่มีผลงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ขัน้ ต่า 3 บทความ)
มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus จานวน 4 บทความ ,
ฐานข้อมูล SJR จานวน 2 บทความ และฐานข้อมูล ISI จานวน 5 บทความ รวม 11 บทความ
แต่ไม่มีผลงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ขัน้ ต่า 2 บทความ)
หน่วยงานระดับคณะ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 3 ผลงาน
เป็นผลงานของ 3 คณะ จากทัง้ หมด 15 คณะ/วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยงานทัง้ หมด
แต่ไม่มีผลงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการทรัพย์สนิ ทางปัญญา จานวน 7 ผลงาน
ซึ่งเป็นผลงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 2 ผลงาน (ขัน้ ต่า 1 ผลงาน) รายละเอียดดังนี้
ผลงาน
เจ้าของผลงาน
เลขทีอ่ นุสทิ ธิบตั ร
1702004233
1) ซองบรรจุ
1) น.ส. งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์
1702004234
2) กล่องบรรจุ
2) น.ส. งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีโครงการบริการวิชาการ จานวน 2 โครงการ มีผรู้ ับบริการ จานวน 137 คน และผูร้ ับบริการนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ จานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 97.08

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
O

O
O

O





สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 4 เดือน : 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
1. สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ
ผลงานนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 2 ผลงาน
2. ทุกหน่วยงานส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ
นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
3. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
หรือนาเสนอผลงานระหว่างสถาบัน ระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
อย่างน้อยร้อยละ 85
5. นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน
อย่างน้อยร้อยละ 85
6. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะ/วิทยาลัย สอบผ่านการวัดสมรรถนะวิชาชีพ
อย่างน้อยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์
7. นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
ั ฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
8. ผูใ้ ช้บณ
อย่างน้อยร้อยละ 80
9. ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
อย่างน้อยร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มีผลงานสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ
ของนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ จานวน 6 ผลงาน



คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยีสง่ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
จานวน 175 คน เป็นกิจกรรมวิชาการระดับชาติ จานวน 4 กิจกรรม และกิจกรรมระหว่างสถาบัน จานวน 2 กิจกรรม
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ หรือนาเสนอผลงาน
ระหว่างสถาบัน ระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 9 รางวัล



นักศึกษาคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ เฉลีย่ ร้อยละ 96.62



นักศึกษาคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน เฉลีย่ ร้อยละ 97.89



คณะ/วิทยาลัย อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดสอบวัดสมรรถนะวิชาชีพสาหรับนักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้าย



อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี ไม่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี เฉลีย่ ร้อยละ 92.48
บัณฑิตคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เฉลีย่ ร้อยละ 46.84

O

O

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
3. แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาตามสายงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จานวนบุคลากรมีตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
O

อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาจานวน 7 คน จากจานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50
บุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาจานวน 1 คน จากบุคลากรสายสนับสนุน
ทัจานวน
ง้ หมด 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56
มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จานวน 3 คน
แต่ไม่มีบคุ ลากรของคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี

O
O

13. อาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน
14. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการของทุกหน่วยงาน
อย่างน้อยร้อยละ 80

มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้ จานวน 7 คน
เป็นบุคลากรจากคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี จานวน 2 คน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ ของคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 91.84



15. ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร
อย่างน้อยร้อยละ 80
16. บุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อย 15 คน

บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 86.99



4. แผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษ
(RMUTSV TEST) อย่างน้อยร้อยละ 60
18. ผลการสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ
ผ่านเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด อย่างน้อยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนักศึกษาทีเ่ ข้าสอบ TOEIC
ได้คะแนนมากกว่า 300

มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 7 คน จาแนกเป็นระดับชาติจานวน 2 คน
และระดับนานาชาติ จานวน 5 คน แต่ไม่มีบคุ ลากรของคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี



O

ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ (RMUTSV TEST)
ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561
ไม่ดาเนินการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบ TOEIC ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

O

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
5. แผนบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน
ไม่ตากว่
่ า 4.25
21. ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

1. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีปโิ ตรเลียม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน

7. แผนจัดหารายได้
23. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ

บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเท่ากับ 2.92
อยูใ่ นระดับพอใช้
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มีหลักสูตรทีป่ ระเมินทัง้ หมด 5 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน รายละเอียดดังนี้
จานวน
- ผลการประเมินระดับดี
หลักสูตร
1
จานวน
- ผลการประเมินระดับปานกลาง
หลักสูตร
2
จานวน
- ผลการประเมินระดับน้อย
หลักสูตร
2
หลักสูตร/สาขาวิชา

6. แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
22. ความเสีย่ งทีส่ ามารถดาเนินการควบคุมให้อยูใ่ นระดับทีล่ ดลง
อย่างน้อยร้อยละ 80

การบรรลุเป้าหมาย

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ
การประเมิน ประเมินเฉลีย่
2.08
1.55
0.59

ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อย




3.15
2.61

ระดับดี
ระดับปานกลาง

คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี ไม่มี รายได้จากการให้บริการวิชาการ



ระดับคุณภาพ





มหาวิทยาลัยฯ อยูร่ ะหว่างการวิเคราะห์ความเสีย่ ง

O

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

O

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทุกหน่วยงานมีกจิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว
(การกาจัดขยะ การจราจร ระบบบาบัดน้าเสีย ภูมทิ ศั น์
ประหยัดพลังงาน)
9. แผนการอนุรกั ษ์พลังงาน
25. จานวนหน่วย การใช้พลังงานไฟฟ้า ลดลงจากปีกอ่ น
อย่างน้อยร้อยละ 5

บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี ไม่มีกจิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว

O

การใช้พลังงานไฟฟ้าของพืน้ ทีส่ งขลา ประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ลดลง 29,116.15 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 2.51

O

พืน้ ทีก่ ารจัด
การศึกษา
สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ
ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ ใหญ่
ขนอม
รวมทัง้ สิน้

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
26. นักศึกษาและบุคลากร มีความพึงพอใจต่อระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการบริการ อย่างน้อยร้อยละ 85

การบรรลุเป้าหมาย

การใช้พลังงานไฟฟ้าประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ
จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,160,011.90
79,896.00
668,697.98
455,981.00
464,685.00
185,879.00
3,015,150.88

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,830,649.24
329,460.87
2,510,182.35
1,806,880.20
1,845,927.36
730,040.67
12,053,140.69

จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,130,895.75
88,056.00
706,598.00
487,591.99
408,534.98
179,785.00
3,001,461.72

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,919,255.55
376,330.61
2,754,566.52
2,030,230.40
1,647,335.65
761,872.43
12,489,591.16

ผลต่างการใช้พลังงานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย
จานวนหน่วย
ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเป็นร้อยละ
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

-

-

29,116.15
88,606.31
8,160.00
46,869.74
37,900.02
244,384.17
31,610.99
223,350.20
56,150.02 - 198,591.71
6,094.00
31,831.76
13,689.16
436,450.47

-

-

2.51
10.21
5.67
6.93
12.08
3.28
0.45

การบรรลุ
เป้าหมาย
 : บรรลุ
O : ไม่บ รรลุ

O
O
O
O

O
O

นักศึกษาและบุคลากรคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การศึกษาและการบริการ เฉลีย่ ร้อยละ 63.53

27. ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหาร ผูใ้ ช้บริการคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การบริหาร
อย่างน้อยร้อยละ 85
เฉลีย่ ร้อยละ 64.89

O

O

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทุกหน่วยงาน มีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ
คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ไม่เกินร้อยละ 2

29. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
( แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 33.00 )
( แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 55.00 )
( แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 77.00 )
( แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 98.36 )

30. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
( แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 21.11 )
( แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 43.11 )
( แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 65.11 )
( แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 88.00 )

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ทุกหน่วยเบิกจ่ายมีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ณ รอบ 4 เดือน เฉลีย่ รวมร้อยละ 0.85
จาแนกตามหน่วยเบิกจ่าย ดังนี้
ระบบ GFMIS ระบบัญชี 3 มิติ
ผลต่าง (%)
หน่วยเบิกจ่าย
63,281,889.10
63,089,988.58
1) สงขลา (สานักงานอธิการบดี)
0.30
16,223,209.87
15,729,147.94
2) สงขลา (วิทยาเขตภาคใต้)
3.05
7,659,180.38
7,619,430.38
3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)
0.52
32,414,616.42
32,414,616.42
4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
0.00
15,953,118.86
15,218,618.73
5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
4.60
36,366,618.03
36,364,434.03
6) วิทยาเขตตรัง
0.01
171,898,632.66 170,436,236.08
0.85
รวม
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1 เฉลีย่ ร้อยละ 12.07
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
วิทยาลัยรัตภูมิ
ส่วนกลางสงขลา

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบประจา
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
98,547,910.00
25,533,620.00
12,297,390.00
19,160,350.00
11,131,200.00
11,763,680.00
12,413,760.00
6,247,910.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
32,520,810.30 16,223,209.87
8,426,094.60
8,179,607.93
4,058,138.70
811,649.19
6,322,915.50
1,551,608.28
3,673,296.00
599,832.92
3,882,014.40
1,419,840.00
4,096,540.80
2,333,386.26
2,061,810.30
1,327,285.29

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
33.00
16.46
33.00
32.03
33.00
6.60
33.00
8.10
33.00
5.39
33.00
12.07
33.00
18.80
33.00
21.24

ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
สงขลา (วิทยาเขตภาคใต้)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
วิทยาลัยรัตภูมิ

งบลงทุน
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
126,061,800.00
7,700,000.00
2,627,500.00
3,750,000.00
17,338,300.00
87,976,000.00
6,670,000.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
26,611,645.98
1,625,470.00
554,665.25
791,625.00
3,660,115.13
18,571,733.60
1,408,037.00

-

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
-

O

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

O
O
O
O
O
O
O
O

O

คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี ไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1

O

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

O
O
O
O
O
O
O

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
12. แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างน้อยร้อยละ 80
13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หน่วยวิจยั เดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนดของหน่วยวิจยั

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มีโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวน 1 โครงการ ซึ่งอยูร่ ะหว่างดาเนินการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี ไม่มผี ลการดาเนินงาน

O

33. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารย์ประจา
เป็นไปตามเกณฑ์อดุ มศึกษา
- ด้านวิทย์ 60,000 บาท/คน
- ด้านสังคม 25,000 บาท/คน

คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เป็นจานวนเงินทัง้ สิน้
จานวน 1,594,300.00 บาท ต่ออาจารย์ประจา จานวน 40 คน ดังนี้
ประเภท จานวนอาจารย์ เงินสนับสนุนวิจยั
เฉลีย่ เงินวิจยั ต่ออาจาย์ประจา
(คน)
(บาท)
(บาท/คน)
การบรรลุเป้าหมาย
1,594,300.00
O
- ด้านวิทย์
40
39,857.50
- ด้านสังคม
รวม
1,594,300.00
39,857.50
40

O

34. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
ต่ออาจารย์ประจา อย่างน้อย 25,000 บาท/คน
35. อาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ อย่างน้อยร้อยละ 20

คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก

O

คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยีมอี าจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ
จานวน 3 คน จากอาจารย์ประจา จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 รายละเอียดดังนี้

O

จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
(คน)
40
36. หน่วยงานระดับคณะมีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์
ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
อย่างน้อย 120 บทความ
37. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย 45 บทความ
38. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus / SJR / ISI อย่างน้อย 20 บทความ

จานวนอาจารย์ประจาเสนอผลงานวิชาการ
หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสาร (คน)
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
3
3

ร้อยละ
7.50

มหาวิทยาลัยฯ มีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ จานวน 75 บทความ
เป็นผลงานจากคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี จานวน 4 บทความ (ขัน้ ต่า 8 บทความ)

O

มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI จานวน 20 บทความ
แต่ไม่มีผลงานจากคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี (ขัน้ ต่า 3 บทความ)
มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus จานวน 4 บทความ ,
ฐานข้อมูล SJR จานวน 2 บทความ และฐานข้อมูล ISI จานวน 5 บทความ รวม 11 บทความ
แต่ไม่มีผลงานจากคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี (ขัน้ ต่า 2 บทความ)

O
O

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
39. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั
สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
40. จานวนผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา อย่างน้อย 10 ผลงาน
14. แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม
41. ผูร้ ับบริการวิชาการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยร้อยละ 85

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
หน่วยงานระดับคณะ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 3 ผลงาน
เป็นผลงานของ 3 คณะ จากทัง้ หมด 15 คณะ/วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยงานทัง้ หมด
แต่ไม่มีผลงานจากคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการทรัพย์สนิ ทางปัญญา จานวน 7 ผลงาน
แต่ไม่มีผลงานจากคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี (ขัน้ ต่า 1 ผลงาน)
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มีโครงการบริการวิชาการ จานวน 1 โครงการ ซึ่งมีแผนดาเนินโครงการเดือน
กุมภาพันธ์-กันยายน 2560

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
O

O

-

-

สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 4 เดือน : 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
วิทยาลัยรัตภูมิ
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
1. สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ
ผลงานนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 2 ผลงาน
2. ทุกหน่วยงานส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ
นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
3. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
หรือนาเสนอผลงานระหว่างสถาบันระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
อย่างน้อยร้อยละ 85
5. นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน
อย่างน้อยร้อยละ 85
6. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะ/วิทยาลัย สอบผ่านการวัดสมรรถนะ
วิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์
7. นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
8. ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
อย่างน้อยร้อยละ 80
9. ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
อย่างน้อยร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ ()ไม่บรรลุ (O)

วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลงานสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ ของนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์
หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ จานวน 2 ผลงาน



วิทยาลัยรัตภูมิ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน จานวน 34 คน
เป็นกิจกรรมวิชาการระดับชาติ จานวน 1 กิจกรรม ระดับนานาชาติ จานวน 1 กิจกรรม และระหว่างสถาบัน จานวน 4 กิจกรรม
นักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ หรือนาเสนอผลงานระหว่างสถาบัน
ระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 8 รางวัล



นักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ มีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ เฉลีย่ ร้อยละ 98.06



นักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ มีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน เฉลีย่ ร้อยละ 98.44



คณะ/วิทยาลัย อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดสอบวัดสมรรถนะวิชาชีพสาหรับนักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้าย



อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

นักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ ไม่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัยรัตภูมิ เฉลีย่ ร้อยละ 87.56
บัณฑิตวิทยาลัยรัตภูมิ มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เฉลีย่ ร้อยละ 55.56

O

O

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
3. แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ ()ไม่บรรลุ (O)


11. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาตามสายงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จานวนบุคลากรมีตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน

อาจารย์ประจาวิทยาลัยรัตภูมิ ได้รับการพัฒนาทุกคน จากจานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดจานวน 29 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยรัตภูมิ ได้รับการพัฒนาจานวน 16 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนทัง้ หมด
จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12
มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จานวน 3 คน
แต่ไม่มีบคุ ลากรของวิทยาลัยรัตภูมิ

13. อาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน

มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้ จานวน 7 คน
แต่ไม่มีอาจารย์ประจาของวิทยาลัยรัตภูมิ

14. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการของทุกหน่วยงาน
อย่างน้อยร้อยละ 80
15. ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร
อย่างน้อยร้อยละ 80
16. บุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อย 15 คน

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ ของวิทยาลัยรัตภูมิ คิดเป็นร้อยละ 88.67



บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 86.99



วิทยาลัยรัตภูมิ มีบคุ ลากรได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จานวน 1 คน รายละเอียดดังนี้
ผู้ทไี่ ด้รบั รางรัล
ชือ่ รางวัล
1) อาจารย์สหุ ด์ ี นิเซ็ง
- รางวัล Silver Prize
- รางวัล Special Award
ผลงาน "Biodiesel production reactor by circulation process through
microwave irradiation coupled with static mixer"
งานการประกวดสิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ
Seoul International Invention Fair 2017
ณ ประเทศเกาหลีใต้




O
O

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ ()ไม่บรรลุ (O)

ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ (RMUTSV TEST) ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
4. แผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษ
(RMUTSV TEST) อย่างน้อยร้อยละ 60
18. ผลการสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ
ผ่านเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด อย่างน้อยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนักศึกษาทีเ่ ข้าสอบ TOEIC
ได้คะแนนมากกว่า 300
5. แผนบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน
ไม่ตากว่
่ า 4.25
21. ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบ TOEIC ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561

1. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทุกหน่วยงานมีกจิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว
(การกาจัดขยะ การจราจร ระบบบาบัดน้าเสีย ภูมทิ ศั น์
ประหยัดพลังงาน)

O

วิทยาลัยรัตภูมิ มีหลักสูตรทีป่ ระเมินทัง้ หมด 2 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายละเอียดดังนี้

หลักสูตร/สาขาวิชา

7. แผนจัดหารายได้
23. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

วิทยาลัยรัตภูมิ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเท่ากับ 3.44 อยูใ่ นระดับพอใช้

- ผลการประเมินระดับดี
- ผลการประเมินระดับปานกลาง

6. แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
22. ความเสีย่ งทีส่ ามารถดาเนินการควบคุมให้อยูใ่ นระดับทีล่ ดลง
อย่างน้อยร้อยละ 80

O

ไม่ดาเนินการ

จานวน
จานวน

1
1

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ
การประเมิน ประเมินเฉลีย่



มหาวิทยาลัยฯ อยูร่ ะหว่างการวิเคราะห์ความเสีย่ ง

3.42
2.62



หลักสูตร
หลักสูตร
ระดับคุณภาพ

ระดับดี
ระดับปานกลาง
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

O

วิทยาลัยรัตภูมิ ไม่มี รายได้จากการให้บริการวิชาการ

วิทยาลัยรัตภูมิ มีกจิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว จานวน 1 โครงการ



9. แผนการอนุรกั ษ์พลังงาน
25. จานวนหน่วย การใช้พลังงานไฟฟ้า ลดลงจากปีกอ่ น
อย่างน้อยร้อยละ 5

O

การใช้พลังงานไฟฟ้าของพืน้ ทีส่ งขลา (รัตภูมิ) ประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม เพิม่ ขึน้ 8,160.00 หน่วย
คิดเป็นร้อยละ 10.21
พืน้ ทีก่ ารจัด
การศึกษา
สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ
ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ ใหญ่
ขนอม
รวมทัง้ สิน้

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
26. นักศึกษาและบุคลากร มีความพึงพอใจต่อระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการบริการ อย่างน้อยร้อยละ 85

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ ()ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

การใช้พลังงานไฟฟ้าประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ
จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,160,011.90
79,896.00
668,697.98
455,981.00
464,685.00
185,879.00
3,015,150.88

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,830,649.24
329,460.87
2,510,182.35
1,806,880.20
1,845,927.36
730,040.67
12,053,140.69

จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,130,895.75
88,056.00
706,598.00
487,591.99
408,534.98
179,785.00
3,001,461.72

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,919,255.55
376,330.61
2,754,566.52
2,030,230.40
1,647,335.65
761,872.43
12,489,591.16

ผลต่างการใช้พลังงานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย
จานวนหน่วย
ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเป็นร้อยละ
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

-

-

29,116.15
88,606.31
8,160.00
46,869.74
37,900.02
244,384.17
31,610.99
223,350.20
56,150.02 - 198,591.71
6,094.00
31,831.76
13,689.16
436,450.47

-

-

2.51
10.21
5.67
6.93
12.08
3.28
0.45

นักศึกษาและบุคลากร มีความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการบริการ เฉลีย่ ร้อยละ 69.40

27. ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหาร ผูใ้ ช้บริการวิทยาลัยรัตภูมิ มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การบริหาร
อย่างน้อยร้อยละ 85
เฉลีย่ ร้อยละ 80
11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทุกหน่วยงาน มีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ
คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ไม่เกินร้อยละ 2

ทุกหน่วยเบิกจ่ายมีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ณ รอบ 4 เดือน เฉลีย่ รวมร้อยละ 0.85
จาแนกตามหน่วยเบิกจ่าย ดังนี้
ระบบ GFMIS ระบบัญชี 3 มิติ
ผลต่าง (%)
หน่วยเบิกจ่าย
63,281,889.10
63,089,988.58
1) สงขลา (สานักงานอธิการบดี)
0.30
16,223,209.87
15,729,147.94
2) สงขลา (วิทยาเขตภาคใต้)
3.05
7,659,180.38
7,619,430.38
3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)
0.52
32,414,616.42
32,414,616.42
4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
0.00
15,953,118.86
15,218,618.73
5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
4.60
36,366,618.03
36,364,434.03
6) วิทยาเขตตรัง
0.01
171,898,632.66 170,436,236.08
0.85
รวม

การบรรลุ
เป้าหมาย
 : บรรลุ
O : ไม่บ รรลุ

O
O
O
O

O
O

O

O

O

29. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
ไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

แผนการเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)
33
55
76
98

30. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
ไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

แผนการเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)
19
41
63
87

12. แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างน้อยร้อยละ 80

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ ()ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

O

วิทยาลัยรัตภูมิ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1 เฉลีย่ ร้อยละ 18.80
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
วิทยาลัยรัตภูมิ
ส่วนกลางสงขลา

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบประจา
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
98,547,910.00
25,533,620.00
12,297,390.00
19,160,350.00
11,131,200.00
11,763,680.00
12,413,760.00
6,247,910.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
32,520,810.30 16,223,209.87
8,426,094.60
8,179,607.93
4,058,138.70
811,649.19
6,322,915.50
1,551,608.28
3,673,296.00
599,832.92
3,882,014.40
1,419,840.00
4,096,540.80
2,333,386.26
2,061,810.30
1,327,285.29

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
33.00
16.46
33.00
32.03
33.00
6.60
33.00
8.10
33.00
5.39
33.00
12.07
33.00
18.80
33.00
21.24

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

O
O
O
O
O
O
O
O

O

วิทยาลัยรัตภูมิ ไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
สงขลา (วิทยาเขตภาคใต้)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
วิทยาลัยรัตภูมิ

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบลงทุน
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
126,061,800.00
7,700,000.00
2,627,500.00
3,750,000.00
17,338,300.00
87,976,000.00
6,670,000.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
26,611,645.98
1,625,470.00
554,665.25
791,625.00
3,660,115.13
18,571,733.60
1,408,037.00

-

วิทยาลัยรัตภูมิ มีโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวน 1 โครงการ ซึ่งอยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
-

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

O
O
O
O
O
O
O

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หน่วยวิจยั เดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนดของหน่วยวิจยั

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ ()ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

หน่วยวิจยั เดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนดของหน่วยวิจยั ดังนี้
หัวหน้า/สมาชิก หน่วยวิจยั
ชือ่ หน่วยวิจยั
การบริหารการจัดการธุรกิจชุมชนชายฝัง่ อ่าวไทย
ดร.อรพรรณ จันทร์อนิ ทร์
คณะบริหารธุรกิจ
น.ส.กิตติยา อินทกาญจน์
คณะบริหารธุรกิจ
น.ส.จันทิรา ภูมา
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
ผศ.ภาวนา พุม่ ไสว
วิทยาลัยรัตภูมิ



33. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารย์ประจา
เป็นไปตามเกณฑ์อดุ มศึกษา
- ด้านวิทย์ 60,000 บาท/คน
- ด้านสังคม 25,000 บาท/คน

วิทยาลัยรัตภูมิ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ จานวนเงินทัง้ สิน้ 2,226,700.00 บาท
ต่ออาจารย์ประจา จานวน 29 คน ดังนี้
ประเภท จานวนอาจารย์ เงินสนับสนุนวิจยั
เฉลีย่ เงินวิจยั ต่ออาจาย์ประจา
(คน)
(บาท)
(บาท/คน)
การบรรลุเป้าหมาย
2,226,700.00
- ด้านวิทย์
29
76,782.76

- ด้านสังคม
รวม
2,226,700.00
76,782.76
29



34. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
ต่ออาจารย์ประจา อย่างน้อย 25,000 บาท/คน

วิทยาลัยรัตภูมิ ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก

35. อาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ อย่างน้อยร้อยละ 20

วิทยาลัยรัตภูมิ มีอาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ
จานวน 8 คน จากอาจารย์ประจา จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59 รายละเอียดดังนี้
จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
(คน)
29

จานวนอาจารย์ประจาเสนอผลงานวิชาการ
หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสาร (คน)
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
5
3
8

O


ร้อยละ
27.59

36. หน่วยงานระดับคณะมีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์
ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ อย่างน้อย 120 บทความ

มหาวิทยาลัยฯ มีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ จานวน 75 บทความ
เป็นผลงานจากวิทยาลัยรัตภูมิ จานวน 7 บทความ (ขัน้ ต่า 8 บทความ)

O

37. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย 45 บทความ

มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI จานวน 45 บทความ
เป็นผลงานจากวิทยาลัยรัตภูมิ จานวน 1 บทความ (ขัน้ ต่า 3 บทความ)

O

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
38. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus / SJR / ISI อย่างน้อย 20 บทความ
39. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั
สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
40. จานวนผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา อย่างน้อย 10 ผลงาน

14. แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม
41. ผูร้ ับบริการวิชาการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยร้อยละ 85

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus จานวน 4 บทความ ,
ฐานข้อมูล SJR จานวน 2 บทความ และฐานข้อมูล ISI จานวน 5 บทความ รวม 11 บทความ
แต่ไม่มีผลงานจากวิทยาลัยรัตภูมิ (ขัน้ ต่า 2 บทความ)
หน่วยงานระดับคณะ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 3 ผลงาน
เป็นผลงานของ 3 คณะ จากทัง้ หมด 15 คณะ/วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยงานทัง้ หมด
แต่ไม่มีผลงานจากวิทยาลัยรัตภูมิ
มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการทรัพย์สนิ ทางปัญญา จานวน 7 ผลงาน
เป็นผลงานจากวิทยาลัยรัตภูมิ จานวน 1 ผลงาน (ขัน้ ต่า 1 ผลงาน) รายละเอียดดังนี้
ผลงาน
เจ้าของผลงาน
เลขทีอ่ นุสทิ ธิบตั ร
1703002374
1) ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันกรดไขมันอิสระต่า
1) นายสุหด์ ี นิเซ็ง
โดยใช้ทอ่ ผสมแบบสถิตร่วมกับคลือ่ นไมโครเวฟ
2) ผศ.ธนะวิทย์ ทองวิเชียร
3) ผศ.ศิวดล นวลนภดล
4) นายฆนาพงศ์ บุญสุวรรณ
5) นายปรัชทวี ทองมาก
6) นายอานูวา มามุ
วิทยาลัยรัตภูมิ มีโครงการบริการวิชาการ จานวน 1 โครงการ ซึ่งมีแผนดาเนินโครงการเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2560

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ ()ไม่บรรลุ (O)
O

O



-

-

สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 4 เดือน : 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
1. สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ
ผลงานนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 2 ผลงาน
2. ทุกหน่วยงานส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ
นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
3. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
หรือนาเสนอผลงานระหว่างสถาบันระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
อย่างน้อยร้อยละ 85
5. นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน
อย่างน้อยร้อยละ 85
6. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะ/วิทยาลัย สอบผ่านการวัดสมรรถนะ
วิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์
7. นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
ั ฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
8. ผูใ้ ช้บณ
อย่างน้อยร้อยละ 80
9. ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
อย่างน้อยร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ มีผลงานสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ
ของนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ จานวน 8 ผลงาน



วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
จานวน 30 คน เป็นกิจกรรมวิชาการระดับชาติ จานวน 2 กิจกรรม และกิจกรรมวิชาการระหว่างสถาบัน จานวน 4 กิจกรรม
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
หรือนาเสนอผลงาน ระหว่างสถาบันระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 2 รางวัล



นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ มีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ เฉลีย่ ร้อยละ 98.84



นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ มีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน เฉลีย่ ร้อยละ 99.31



คณะ/วิทยาลัย อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดสอบวัดสมรรถนะวิชาชีพสาหรับนักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้าย



อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ ไม่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ เฉลีย่ ร้อยละ 86.66
บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เฉลีย่ ร้อยละ 32.14

O

O

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
3. แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)


11. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาตามสายงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จานวนบุคลากรมีตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน

อาจารย์ประจาวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ ได้รับการพัฒนาจานวน 25 คน
จากจานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดจานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56
บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ ได้รับการพัฒนาจานวน 20 คน จากบุคลากรสาย
สนั
บสนุน44ทัง้ คน
หมดคิดเป็นร้อยละ 45.45
จานวน
มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จานวน 3 คน
แต่ไม่มีบคุ ลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ

13. อาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน

มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้ จานวน 7 คน
แต่ไม่มีอาจารย์ประจาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ

14. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการของทุกหน่วยงาน
อย่างน้อยร้อยละ 80

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 90.89



15. ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร
อย่างน้อยร้อยละ 80
16. บุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อย 15 คน

บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 86.99



มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 7 คน จาแนกเป็นระดับชาติจานวน 2 คน
และระดับนานาชาติ จานวน 5 คน เป็นบุคลากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ
ได้รับรางวัลระดับชาติ จานวน 2 คน รายละเอียดดังนี้



ผู้ทไี่ ด้รบั รางรัล
1) นายชูเกียรติ ชูสกุล

ชือ่ รางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกาลังอัดตามเป้าหมาย
การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 12
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

2) นางสาวเสาวคนธ์ ชูบวั

- รางวัล IMPACT AWARD
การศึกษาข้อมูลและศักยภาพทางประวัตศิ าสตร์ เพือ่ การจัดการท่องเทีย่ ว
เชิงประวัตศิ าสตร์เมืองขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


O
O

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ (RMUTSV TEST) ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
4. แผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษ
(RMUTSV TEST) อย่างน้อยร้อยละ 60
18. ผลการสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ
ผ่านเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด อย่างน้อยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนักศึกษาทีเ่ ข้าสอบ TOEIC
ได้คะแนนมากกว่า 300
5. แผนบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน
ไม่ตากว่
่ า 4.25
21. ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบ TOEIC ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเท่ากับ 3.45 อยูใ่ นระดับ
พอใช้
วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ มีหลักสูตรทีป่ ระเมินทัง้ หมด 6 หลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน รายละเอียดดังนี้
จานวน
- ผลการประเมินระดับปานกลาง
หลักสูตร
6
หลักสูตร/สาขาวิชา
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
4. หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

6. แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
22. ความเสีย่ งทีส่ ามารถดาเนินการควบคุมให้อยูใ่ นระดับทีล่ ดลง
อย่างน้อยร้อยละ 80

O

ไม่ดาเนินการ

มหาวิทยาลัยฯ อยูร่ ะหว่างการวิเคราะห์ความเสีย่ ง

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ
การประเมิน ประเมินเฉลีย่

O


ระดับคุณภาพ




2.61
2.17

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง




2.27
2.06

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง



2.24

ระดับปานกลาง



2.87

ระดับปานกลาง
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

7. แผนจัดหารายได้
23. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ
8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทุกหน่วยงานมีกจิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว
(การกาจัดขยะ การจราจร ระบบบาบัดน้าเสีย ภูมทิ ศั น์
ประหยัดพลังงาน)
9. แผนการอนุรกั ษ์พลังงาน
25. จานวนหน่วย การใช้พลังงานไฟฟ้า ลดลงจากปีกอ่ น
อย่างน้อยร้อยละ 5

วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ ไม่มี รายได้จากการให้บริการวิชาการ

O

วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ ไม่มี กิจกรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว

O

การใช้พลังงานไฟฟ้าของพืน้ ทีข่ นอม ประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ลดลง 6,094.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 3.28

O

พืน้ ทีก่ ารจัด
การศึกษา
สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ
ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ ใหญ่
ขนอม
รวมทัง้ สิน้

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
26. นักศึกษาและบุคลากร มีความพึงพอใจต่อระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการบริการ อย่างน้อยร้อยละ 85

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

การใช้พลังงานไฟฟ้าประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ
จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,160,011.90
79,896.00
668,697.98
455,981.00
464,685.00
185,879.00
3,015,150.88

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,830,649.24
329,460.87
2,510,182.35
1,806,880.20
1,845,927.36
730,040.67
12,053,140.69

จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,130,895.75
88,056.00
706,598.00
487,591.99
408,534.98
179,785.00
3,001,461.72

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,919,255.55
376,330.61
2,754,566.52
2,030,230.40
1,647,335.65
761,872.43
12,489,591.16

ผลต่างการใช้พลังงานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย
จานวนหน่วย
ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเป็นร้อยละ
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

-

-

29,116.15
88,606.31
8,160.00
46,869.74
37,900.02
244,384.17
31,610.99
223,350.20
56,150.02 - 198,591.71
6,094.00
31,831.76
13,689.16
436,450.47

-

-

2.51
10.21
5.67
6.93
12.08
3.28
0.45

การบรรลุ
เป้าหมาย
 : บรรลุ
O : ไม่บ รรลุ

O
O
O
O

O
O

นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ มีความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การศึกษาและการบริการ เฉลีย่ ร้อยละ 69.72

27. ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหาร ผูใ้ ช้บริการวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การบริหาร
อย่างน้อยร้อยละ 85
เฉลีย่ ร้อยละ 70.67

O

O

11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทุกหน่วยงาน มีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ
คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ไม่เกินร้อยละ 2

29. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
ไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

แผนการเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)
33
55
76
98

30. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
ไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

แผนการเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)
19
41
63
87

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ทุกหน่วยเบิกจ่ายมีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ณ รอบ 4 เดือน เฉลีย่ รวมร้อยละ 0.85
จาแนกตามหน่วยเบิกจ่าย ดังนี้
ระบบ GFMIS ระบบัญชี 3 มิติ
ผลต่าง (%)
หน่วยเบิกจ่าย
63,281,889.10
63,089,988.58
1) สงขลา (สานักงานอธิการบดี)
0.30
16,223,209.87
15,729,147.94
2) สงขลา (วิทยาเขตภาคใต้)
3.05
7,659,180.38
7,619,430.38
3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)
0.52
32,414,616.42
32,414,616.42
4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
0.00
15,953,118.86
15,218,618.73
5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
4.60
36,366,618.03
36,364,434.03
6) วิทยาเขตตรัง
0.01
171,898,632.66
170,436,236.08
0.85
รวม



วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1 เฉลีย่ ร้อยละ 43.26



ลาดับ

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย

ว.เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมฯ (ขนอม)
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบประจา
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
17,703,970.00
17,703,970.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
5,842,310.10
5,842,310.10

ผล
7,659,180.38
7,659,180.38

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
33.00
43.26
33.00
43.26

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ




O

วิทยาลัยเทคโนลีอตุ สาหกรรมและการจัดการ ไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1
ลาดับ

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม)
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบลงทุน
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
5,000,000.00
5,000,000.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
1,055,500.00
1,055,500.00
-

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
21.11
21.11
-

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

O
O

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
12. แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างน้อยร้อยละ 80
13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หน่วยวิจยั เดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนดของหน่วยวิจยั

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
-

วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ ไม่มีโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

-

วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ ไม่มีผลการดาเนินงาน

O

33. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารย์ประจา
เป็นไปตามเกณฑ์อดุ มศึกษา
- ด้านวิทย์ 60,000 บาท/คน
- ด้านสังคม 25,000 บาท/คน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
จานวนเงินทัง้ สิน้ 1,799,300.00 บาท ต่ออาจารย์ประจา จานวน 45 คน ดังนี้
ประเภท จานวนอาจารย์ เงินสนับสนุนวิจยั
เฉลีย่ เงินวิจยั ต่ออาจาย์ประจา
(คน)
(บาท)
(บาท/คน)
การบรรลุเป้าหมาย
O
1,222,000
- ด้านวิทย์
26
47,000.00
577,300
- ด้านสังคม
19
30,384.21

รวม
1,799,300
77,384.21
45

O

34. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
ต่ออาจารย์ประจา อย่างน้อย 25,000 บาท/คน
35. อาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ อย่างน้อยร้อยละ 20

วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก

O

วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ มีอาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ จานวน 15 คน จากอาจารย์ประจา จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
รายละเอียดดังนี้
จานวนอาจารย์ประจาเสนอผลงานวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสาร (คน)
(คน)
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
ร้อยละ
45
10
5
15
33.33



36. หน่วยงานระดับคณะมีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์
ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
อย่างน้อย 120 บทความ

มหาวิทยาลัยฯ มีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ จานวน 75 บทความ
เป็นผลงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ จานวน 13 บทความ (ขัน้ ต่า 8 บทความ)



37. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย 45 บทความ

มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI จานวน 20 บทความ
แต่ไม่มีผลงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ (ขัน้ ต่า 3 บทความ)

O

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
38. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus / SJR / ISI อย่างน้อย 20 บทความ

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

39. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั
สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus จานวน 4 บทความ ,
ฐานข้อมูล SJR จานวน 2 บทความ และฐานข้อมูล ISI จานวน 5 บทความ รวม 11 บทความ
เป็นผลงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ จานวน 2 บทความ ซึ่งอยูบ่ นฐานข้อมูล ISI (ขัน้ ต่า 2 บทความ)
หน่วยงานระดับคณะ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 3 ผลงาน
เป็นผลงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ จานวน 1 ผลงาน

40. จานวนผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา อย่างน้อย 10 ผลงาน

มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการทรัพย์สนิ ทางปัญญา จานวน 7 ผลงาน
แต่ไม่มีผลงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ (ขัน้ ต่า 1 ผลงาน)

14. แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม
41. ผูร้ ับบริการวิชาการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยร้อยละ 85

วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ มีโครงการบริการวิชาการ จานวน 1 โครงการ ซึ่งมีแผนดาเนินโครงการเดือน
กุมภาพันธ์-กันยายน 2560

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)



O

-

-

สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 4 เดือน : 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
1. สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ
ผลงานนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 2 ผลงาน
2. ทุกหน่วยงานส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ
นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
3. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
หรือนาเสนอผลงานระหว่างสถาบันระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
อย่างน้อยร้อยละ 85
5. นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน
อย่างน้อยร้อยละ 85
6. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะ/วิทยาลัย สอบผ่านการวัด
สมรรถนะวิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์
7. นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
ั ฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
8. ผูใ้ ช้บณ
อย่างน้อยร้อยละ 80
9. ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
อย่างน้อยร้อยละ 80

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ
ของนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ จานวน 9 ผลงาน



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสง่ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
จานวน 35 คน เป็นกิจกรรมวิชาการระดับชาติ จานวน 2 กิจกรรม
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ หรือนาเสนอผลงาน
ระหว่างสถาบัน ระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 8 รางวัล



นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ เฉลีย่ ร้อยละ 96.81



นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน เฉลีย่ ร้อยละ 98.01



อยูร่ ะหว่างดาเนินการ



อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

O

ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 89.59



บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 87.22



ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
3. แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)


11. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาตามสายงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จานวนบุคลากรมีตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน

อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาจานวน 61 คน จากจานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดจานวน 90 คน
คิดเป็นร้อยละ 67.78
บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาจานวน 17 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนทัง้ หมด
จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 65.38
มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จานวน 3 คน
เป็นบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 3 คน รายละเอียดดังนี้
รายชือ่
ประเภทบุคลากร
ตาแหน่งทางวิชาการทีไ่ ด้รบั
นายธนากรณ์ ดาสุด
พนักงานมหาวิทยาลัย
ผศ.

13. อาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน

มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้ จานวน 7 คน
แต่ไม่มีอาจารย์ประจาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการของทุกหน่วยงาน
อย่างน้อยร้อยละ 80

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 94.13



15. ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร
อย่างน้อยร้อยละ 80
16. บุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อย 15 คน

บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 86.99



มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 7 คน จาแนกเป็นระดับชาติจานวน 2 คน
และระดับนานาชาติ จานวน 5 คน เป็นบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จานวน 1 คน
รายละเอียดดังนี้



ผู้ทไี่ ด้รบั รางรัล
1) ผศ.พรโรจน์ บัณฑิตพิสทุ ธิ์

ชือ่ รางวัล
- รางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันแบดมินตัน
Astec ChiangMai Badminton Sawasdee Cup 2017


P

O

4. แผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษ
(RMUTSV TEST) อย่างน้อยร้อยละ 60
18. ผลการสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ
ผ่านเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด อย่างน้อยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนักศึกษาทีเ่ ข้าสอบ TOEIC
ได้คะแนนมากกว่า 300
5. แผนบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน
ไม่ตากว่
่ า 4.25
21. ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ (RMUTSV TEST)
ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561
ไม่ดาเนินการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบ TOEIC ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

O

O

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเท่ากับ 4.11 อยูใ่ นระดับดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรทีป่ ระเมินทัง้ หมด 8 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายละเอียดดังนี้
จานวน
- ผลการประเมินระดับดี
หลักสูตร
8
หลักสูตร/สาขาวิชา

การผ่านเกณฑ์
การประเมิน

คะแนนการ
ประเมินเฉลีย่

ระดับคุณภาพ

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์



3.62

ระดับดี

สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ามันปาล์มและโอลิโอเคมี



3.31

ระดับดี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง



3.23

ระดับดี

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ



3.60

ระดับดี

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม



3.38

ระดับดี



3.37

ระดับดี



3.04

ระดับดี



3.10

ระดับดี

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารสากล

4. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ



6. แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
22. ความเสีย่ งทีส่ ามารถดาเนินการควบคุมให้อยูใ่ นระดับทีล่ ดลง
อย่างน้อยร้อยละ 80
7. แผนจัดหารายได้
23. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยฯ อยูร่ ะหว่างการวิเคราะห์ความเสีย่ ง

รายรับโครงการ
(บาท)

1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
4) คณะศิลปศาสตร์
รวมทัง้ สิน้

อย่างน้อยร้อยละ 5

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ ดังนี้

หน่วยงาน

8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทุกหน่วยงานมีกจิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว
(การกาจัดขยะ การจราจร ระบบบาบัดน้าเสีย ภูมทิ ศั น์
ประหยัดพลังงาน)
9. แผนการอนุรกั ษ์พลังงาน
25. จานวนหน่วย การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงจากปีกอ่ น

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

4,990,000
140,000
57,500
5,000
5,192,500

สมทบมหาวิทยาลัย/
วิทยาเขต/ คณะ/วิทยาลัย
(บาท)
499,000
14,000
11,500
1,000
525,500

รายจ่ายโครงการ
(บาท)
4,491,000
126,000
46,000
4,000
4,667,000


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกจิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว จานวน 7 โครงการ

O

การใช้พลังงานไฟฟ้าของพืน้ ทีน่ ครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม เพิม่ ขึน้ 31,610.99 หน่วย
คิดเป็นร้อยละ 6.93
พืน้ ทีก่ ารจัด
การศึกษา
สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ
ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ ใหญ่
ขนอม
รวมทัง้ สิน้

การใช้พลังงานไฟฟ้าประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ
จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,160,011.90
79,896.00
668,697.98
455,981.00
464,685.00
185,879.00
3,015,150.88

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,830,649.24
329,460.87
2,510,182.35
1,806,880.20
1,845,927.36
730,040.67
12,053,140.69

จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,130,895.75
88,056.00
706,598.00
487,591.99
408,534.98
179,785.00
3,001,461.72

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,919,255.55
376,330.61
2,754,566.52
2,030,230.40
1,647,335.65
761,872.43
12,489,591.16

ผลต่างการใช้พลังงานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย
จานวนหน่วย
ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเป็นร้อยละ
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

-

-

29,116.15
88,606.31
8,160.00
46,869.74
37,900.02
244,384.17
31,610.99
223,350.20
56,150.02 - 198,591.71
6,094.00
31,831.76
13,689.16
436,450.47

-

-

2.51
10.21
5.67
6.93
12.08
3.28
0.45

การบรรลุ
เป้าหมาย
 : บรรลุ
O : ไม่บ รรลุ

O
O
O
O

O
O

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
26. นักศึกษาและบุคลากร มีความพึงพอใจต่อระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการบริการ อย่างน้อยร้อยละ 85
27. ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การ
บริหาร อย่างน้อยร้อยละ 85
11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทุกหน่วยเบิกจ่ายมีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ
คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ไม่เกินร้อยละ 2

29. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
( แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 33.00 )
( แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 55.00 )
( แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 77.00 )
( แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 98.36 )

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

นักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ การศึกษาและการบริการ เฉลีย่ ร้อยละ 66.45

O

ผูใ้ ช้บริการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การบริหาร
เฉลีย่ ร้อยละ 73.33

O



ทุกหน่วยเบิกจ่ายมีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ คลาดเคลือ่ น เฉลีย่ ร้อยละ 0.85
ระบบ GFMIS ระบบัญชี 3 มิติ
หน่วยเบิกจ่าย
63,281,889.10
63,089,988.58
1) สงขลา (สานักงานอธิการบดี)
16,223,209.87
15,729,147.94
2) สงขลา (วิทยาเขตภาคใต้)
7,659,180.38
7,619,430.38
3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)
32,414,616.42
32,414,616.42
4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
15,953,118.86
15,218,618.73
5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
36,366,618.03
36,364,434.03
6) วิทยาเขตตรัง
171,898,632.66
170,436,236.08
รวม

ผลต่าง (%)
0.30
3.05
0.52
0.00
4.60
0.01
0.85

O

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1 เฉลีย่ ร้อยละ 26.26 ดังนี้
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณะเกษตรศาสตร์
สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
คณะเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบประจา
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
56,242,310.00
21,964,260.00
14,840,350.00
14,279,380.00
5,158,320.00
40,019,270.00
11,607,160.00
5,754,770.00
14,271,540.00
1,285,600.00
7,100,200.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
18,559,962.30
32,414,616.42
7,248,205.80
11,058,867.42
4,897,315.50
7,021,452.00
4,712,195.40
12,282,358.00
1,702,245.60
2,051,939.00
13,206,359.10
15,713,118.86
3,830,362.80
3,984,320.77
1,899,074.10
2,690,613.15
4,709,608.20
6,970,241.20
424,248.00
27,758.06
2,343,066.00
2,040,185.68

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
33.00
57.63
33.00
50.35
33.00
47.31
33.00
86.01
33.00
39.78
33.00
39.26
33.00
34.33
33.00
46.75
33.00
48.84
33.00
2.16
33.00
28.73

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ










O
O

30. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
( แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 21.11 )
( แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 43.11 )
( แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 65.11 )
( แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 88.00 )

12. แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างน้อยร้อยละ 80
13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หน่วยวิจยั เดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนดของหน่วยวิจยั

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

O

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1
ลาดับ

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3. คณะสัตวแพทยศาสตร์
4. สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบลงทุน
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
7,990,000.00
4,190,000.00
3,800,000.00
52,881,500.00
791,500.00
2,500,000.00
2,000,000.00
47,590,000.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
1,686,689.00
884,509.00
802,180.00
11,163,284.65
240,000.00
167,085.65
527,750.00
422,200.00
10,046,249.00
240,000.00

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
0.50

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

O
O
O
O
O
O
O
O

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวน 1 โครงการ ซึ่งอยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีผลการดาเนินงาน

O

33. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารย์ประจา
เป็นไปตามเกณฑ์อดุ มศึกษา
- ด้านวิทย์ 60,000 บาท/คน
- ด้านสังคม 25,000 บาท/คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เป็นจานวนเงินทัง้ สิน้
จานวน 3,257,420.00 บาท ต่ออาจารย์ประจา จานวน 90 คน ดังนี้
ประเภท จานวนอาจารย์ เงินสนับสนุนวิจยั
เฉลีย่ เงินวิจยั ต่ออาจาย์ประจา
(คน)
(บาท)
(บาท/คน)
การบรรลุเป้าหมาย
2,983,320.00
O
- ด้านวิทย์
66
45,201.82
274,100.00
O
- ด้านสังคม
24
11,420.83
รวม
3,257,420.00
56,622.65
90

O

34. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
ต่ออาจารย์ประจา อย่างน้อย 25,000 บาท/คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก

O

35. อาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ อย่างน้อยร้อยละ 20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มอี าจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ

O

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
36. หน่วยงานระดับคณะมีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์
ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
อย่างน้อย 120 บทความ
37. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย 45 บทความ
38. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus / SJR / ISI อย่างน้อย 20 บทความ
39. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั
สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
40. จานวนผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา อย่างน้อย 10 ผลงาน
14. แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม
41. ผูร้ ับบริการวิชาการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยร้อยละ 85

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

มหาวิทยาลัยฯ มีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ จานวน 75 บทความ
แต่ไม่มีผลงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ขัน้ ต่า 8 บทความ)

O

มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI จานวน 20 บทความ
แต่ไม่มีผลงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ขัน้ ต่า 3 บทความ)
มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus จานวน 4 บทความ ,
ฐานข้อมูล SJR จานวน 2 บทความ และฐานข้อมูล ISI จานวน 5 บทความ รวม 11 บทความ
แต่ไม่มีผลงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ขัน้ ต่า 2 บทความ)
หน่วยงานระดับคณะ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 3 ผลงาน
เป็นผลงานของ 3 คณะ จากทัง้ หมด 15 คณะ/วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยงานทัง้ หมด
แต่ไม่มีผลงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการทรัพย์สนิ ทางปัญญา จานวน 7 ผลงาน
แต่ไม่มีผลงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ขัน้ ต่า 1 ผลงาน)

O

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมโี ครงการบริการวิชาการ จานวน 2 โครงการ มีผรู้ ับบริการ จานวน 52 คน และผูร้ ับบริการนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 92.31

O

O

O



สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 4 เดือน : 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
1. สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ
ผลงานนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัย ละ 2 ผลงาน
2. ทุกหน่วยงานส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ
นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
3. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
หรือนาเสนอผลงานระหว่างสถาบันระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัย ละ 1 รางวัล
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
อย่างน้อยร้อยละ 85
5. นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน
อย่างน้อยร้อยละ 85
6. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะ/วิทยาลัยสอบผ่านการวัดสมรรถนะ
วิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์
7. นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
ั ฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
8. ผูใ้ ช้บณ
อย่างน้อยร้อยละ 80
9. ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
อย่างน้อยร้อยละ 80

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
O

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ไม่มผี ลงานสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ ของนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์
หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
จานวน 36 คน เป็นกิจกรรมวิชาการระดับชาติ จานวน 1 กิจกรรม และกิจกรรมวิชาการระหว่างสถาบัน จานวน 2 กิจกรรม
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ หรือนาเสนอผลงาน
ระหว่างสถาบัน ระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 8 รางวัล



นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ เฉลีย่ ร้อยละ 97.36



นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ มีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน เฉลีย่ ร้อยละ 98.24



อยูร่ ะหว่างดาเนินการ



อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ไม่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

O

ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 91.27



บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการจัดการ มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 97.00



ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
3. แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาตามสายงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จานวนบุคลากรมีตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน
13. อาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน
14. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการของทุกหน่วยงาน
อย่างน้อยร้อยละ 80
15. ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร
อย่างน้อยร้อยละ 80
16. บุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อย 15 คน

อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้รับการพัฒนาจานวน 32 คน จากจานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดจานวน 60 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.33
บุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้รับการพัฒนาจานวน 11 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนทัง้ หมด
จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 37.93
มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จานวน 3 คน
แต่ไม่มีบคุ ลากรของคณะเทคโนโลยีการจัดการ



มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้ จานวน 7 คน
เป็นบุคลากรจากคณะเทคโนโลยีการจัดการ จานวน 1 คน
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ ของคณะเทคโนโลยีการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 82.11



บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 86.99



มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 7 คน จาแนกเป็นระดับชาติจานวน 2 คน
และระดับนานาชาติ จานวน 5 คน เป็นบุคลากรจากคณะเทคโนโลยีการจัดการได้รับรางวัลระดับชาติ จานวน 1 คน
รายละเอียดดังนี้



ผู้ทไี่ ด้รบั รางรัล
1) นายณัฐพงศ์ แก้วบุญมา

4. แผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษ
(RMUTSV TEST) อย่างน้อยร้อยละ 60
18. ผลการสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ
ผ่านเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด อย่างน้อยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนักศึกษาทีเ่ ข้าสอบ TOEIC
ได้คะแนนมากกว่า 300

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)


O



ชือ่ รางวัล
- รางวัลผูท้ ไี่ ด้รับคะแนนสูงสุดในการทดสอบทักษะมาตรฐาน
ผลงาน "Microsoft office Specialist certifination Version 2016 รุ่นที่ 15"
จาก บริษทั เออาร์ไอที จากัด

ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ (RMUTSV TEST)
ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561
ไม่ดาเนินการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบ TOEIC ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

O

5. แผนบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน
ไม่ตากว่
่ า 4.25
21. ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีหลักสูตรทีป่ ระเมินทัง้ หมด 6 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายละเอียดดังนี้
จานวน
- ผลการประเมินระดับปานกลาง
หลักสูตร
6
การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ
การประเมิน ประเมินเฉลีย่

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการผูป้ ระกอบการ
สาขาวิชาการจัดการตลาด
2. หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

7. แผนจัดหารายได้
23. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ
8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทุกหน่วยงานมีกจิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว
(การกาจัดขยะ การจราจร ระบบบาบัดน้าเสีย ภูมทิ ศั น์
ประหยัดพลังงาน)

O

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเท่ากับ 2.64 อยูใ่ นระดับต้องปรับปรุง

หลักสูตร/สาขาวิชา

6. แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
22. ความเสีย่ งทีส่ ามารถดาเนินการควบคุมให้อยูใ่ นระดับทีล่ ดลง
อย่างน้อยร้อยละ 80

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยฯ อยูร่ ะหว่างการวิเคราะห์ความเสีย่ ง



ระดับคุณภาพ







2.09
2.48
2.47
2.83
2.17

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง



2.11

ระดับปานกลาง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ไม่มรี ายได้จากการให้บริการวิชาการ

O

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ไม่มกี จิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว

O

9. แผนการอนุรกั ษ์พลังงาน
25. จานวนหน่วย การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงจากปีกอ่ น
อย่างน้อยร้อยละ 5

สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ
ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ ใหญ่
ขนอม
รวมทัง้ สิน้

27. ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การ
บริหาร อย่างน้อยร้อยละ 85
11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทุกหน่วยเบิกจ่ายมีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ
คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ไม่เกินร้อยละ 2

O

การใช้พลังงานไฟฟ้าของพืน้ ทีน่ ครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) ประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม เพิม่ ขึน้ 31,610.99 หน่วย
คิดเป็นร้อยละ 6.93
พืน้ ทีก่ ารจัด
การศึกษา

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
26. นักศึกษาและบุคลากร มีความพึงพอใจต่อระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการบริการ อย่างน้อยร้อยละ 85

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

การใช้พลังงานไฟฟ้าประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ
จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,160,011.90
79,896.00
668,697.98
455,981.00
464,685.00
185,879.00
3,015,150.88

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,830,649.24
329,460.87
2,510,182.35
1,806,880.20
1,845,927.36
730,040.67
12,053,140.69

จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,130,895.75
88,056.00
706,598.00
487,591.99
408,534.98
179,785.00
3,001,461.72

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,919,255.55
376,330.61
2,754,566.52
2,030,230.40
1,647,335.65
761,872.43
12,489,591.16

ผลต่างการใช้พลังงานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย
จานวนหน่วย
ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเป็นร้อยละ
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

-

-

29,116.15
88,606.31
8,160.00
46,869.74
37,900.02
244,384.17
31,610.99
223,350.20
56,150.02 - 198,591.71
6,094.00
31,831.76
13,689.16
436,450.47

-

-

2.51
10.21
5.67
6.93
12.08
3.28
0.45

การบรรลุ
เป้าหมาย
 : บรรลุ
O : ไม่บ รรลุ

O
O
O
O

O
O

นักศึกษาและบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ มีความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการบริการ เฉลีย่ ร้อยละ 73.28

O

ผูใ้ ช้บริการคณะเทคโนโลยีการจัดการ มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การบริหาร
เฉลีย่ ร้อยละ 77.06

O

ทุกหน่วยเบิกจ่ายมีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ คลาดเคลือ่ น เฉลีย่ ร้อยละ 0.85
ระบบ GFMIS ระบบัญชี 3 มิติ
หน่วยเบิกจ่าย
63,281,889.10
63,089,988.58
1) สงขลา (สานักงานอธิการบดี)
16,223,209.87
15,729,147.94
2) สงขลา (วิทยาเขตภาคใต้)
7,659,180.38
7,619,430.38
3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)
32,414,616.42
32,414,616.42
4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
15,953,118.86
15,218,618.73
5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
36,366,618.03
36,364,434.03
6) วิทยาเขตตรัง
171,898,632.66
170,436,236.08
รวม


ผลต่าง (%)
0.30
3.05
0.52
0.00
4.60
0.01
0.85

29. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
( แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 33.00 )
( แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 55.00 )
( แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 77.00 )
( แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 98.36 )

12. แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างน้อยร้อยละ 80



คณะเทคโนโลยีการจัดการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1 เฉลีย่ ร้อยละ 47.31 ดังนี้
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

30. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
( แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 21.11 )
( แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 43.11 )
( แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 65.11 )
( แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 88.00 )

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณะเกษตรศาสตร์
สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
คณะเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบประจา
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
56,242,310.00
21,964,260.00
14,840,350.00
14,279,380.00
5,158,320.00
40,019,270.00
11,607,160.00
5,754,770.00
14,271,540.00
1,285,600.00
7,100,200.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
18,559,962.30
32,414,616.42
7,248,205.80
11,058,867.42
4,897,315.50
7,021,452.00
4,712,195.40
12,282,358.00
1,702,245.60
2,051,939.00
13,206,359.10
15,713,118.86
3,830,362.80
3,984,320.77
1,899,074.10
2,690,613.15
4,709,608.20
6,970,241.20
424,248.00
27,758.06
2,343,066.00
2,040,185.68

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
33.00
57.63
33.00
50.35
33.00
47.31
33.00
86.01
33.00
39.78
33.00
39.26
33.00
34.33
33.00
46.75
33.00
48.84
33.00
2.16
33.00
28.73

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ










O
O

O

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ไม่มีผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1
ลาดับ

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3. คณะสัตวแพทยศาสตร์
4. สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบลงทุน
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
7,990,000.00
4,190,000.00
3,800,000.00
52,881,500.00
791,500.00
2,500,000.00
2,000,000.00
47,590,000.00

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ไม่มีโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
1,686,689.00
884,509.00
802,180.00
11,163,284.65
240,000.00
167,085.65
527,750.00
422,200.00
10,046,249.00
240,000.00

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
0.50

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

O
O
O
O
O
O
O
O

-

-

13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หน่วยวิจยั เดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนดของหน่วยวิจยั

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

หน่วยวิจยั เดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนดของหน่วยวิจยั ดังนี้
หัวหน้า/สมาชิก หน่วยวิจยั
ชือ่ หน่วยวิจยั
การบริหารการจัดการธุรกิจชุมชนชายฝัง่ อ่าวไทย
ดร.อรพรรณ จันทร์อนิ ทร์
คณะบริหารธุรกิจ
น.ส.กิตติยา อินทกาญจน์
คณะบริหารธุรกิจ
น.ส.จันทิรา ภูมา
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
ผศ.ภาวนา พุม่ ไสว
วิทยาลัยรัตภูมิ



33. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารย์ประจา
เป็นไปตามเกณฑ์อดุ มศึกษา
- ด้านวิทย์ 60,000 บาท/คน
- ด้านสังคม 25,000 บาท/คน

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เป็นจานวนเงินทัง้ สิน้ จานวน 2,876,500.00 บาท
ต่ออาจารย์ประจา จานวน 60 คน ดังนี้
ประเภท จานวนอาจารย์ เงินสนับสนุนวิจยั
เฉลีย่ เงินวิจยั ต่ออาจาย์ประจา
(คน)
(บาท)
(บาท/คน)
การบรรลุเป้าหมาย
O
565,500.00
- ด้านวิทย์
11
51,409.09
2,311,000.00
- ด้านสังคม
49
47,163.27

รวม
2,876,500.00
47,941.67
60

O

34. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
ต่ออาจารย์ประจา อย่างน้อย 25,000 บาท/คน
35. อาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ อย่างน้อยร้อยละ 20

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก

O

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีอาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ
จานวน 8 คน จากอาจารย์ประจา จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 รายละเอียดดังนี้

O

จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
(คน)
60

จานวนอาจารย์ประจาเสนอผลงานวิชาการ
หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสาร (คน)
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
6
2
8

ร้อยละ
13.33

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
36. หน่วยงานระดับคณะมีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์
ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
อย่างน้อย 120 บทความ
37. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย 45 บทความ
38. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus / SJR / ISI อย่างน้อย 20 บทความ
39. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั
สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
40. จานวนผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา อย่างน้อย 10 ผลงาน
14. แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม
41. ผูร้ ับบริการวิชาการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยร้อยละ 85

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
มหาวิทยาลัยฯ มีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ จานวน 75 บทความ
เป็นผลงานจากคณะเทคโนโลยีการจัดการ จานวน 8 บทความ (ขัน้ ต่า 8 บทความ)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)


มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI จานวน 20 บทความ
แต่ไม่มีผลงานจากคณะเทคโนโลยีการจัดการ (ขัน้ ต่า 3 บทความ)
มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus จานวน 4 บทความ ,
ฐานข้อมูล SJR จานวน 2 บทความ และฐานข้อมูล ISI จานวน 5 บทความ รวม 11 บทความ
แต่ไม่มีผลงานจากคณะเทคโนโลยีการจัดการ (ขัน้ ต่า 2 บทความ)
หน่วยงานระดับคณะ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 3 ผลงาน
เป็นผลงานของ 3 คณะ จากทัง้ หมด 15 คณะ/วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยงานทัง้ หมด
แต่ไม่มีผลงานจากคณะเทคโนโลยีการจัดการ

O

มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการทรัพย์สนิ ทางปัญญา จานวน 7 ผลงาน
แต่ไม่มีผลงานจากคณะเทคโนโลยีการจัดการ (ขัน้ ต่า 1 ผลงาน)

O

คณะเทคโนโลยีการจัดการมีโครงการบริการวิชาการ จานวน 2 โครงการ ซึ่งมีแผนดาเนินโครงการเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2561

O

O

-

-

สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 4 เดือน : 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
คณะเกษตรศาสตร์
ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
1. สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ
ผลงานนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัย ละ 2 ผลงาน
2. ทุกหน่วยงานส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ
นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
3. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
หรือนาเสนอผลงานระหว่างสถาบันระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
อย่างน้อยร้อยละ 85
5. นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน
อย่างน้อยร้อยละ 85
6. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะ/วิทยาลัยสอบผ่านการวัดสมรรถนะ
วิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์
7. นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
ั ฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
8. ผูใ้ ช้บณ
อย่างน้อยร้อยละ 80
9. ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
อย่างน้อยร้อยละ 80

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
O

คณะเกษตรศาสตร์ มีผลงานสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ ของนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์
หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ จานวน 1 ผลงาน (ขัน้ ต่า 2 ผลงาน)
คณะเกษตรศาสตร์ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
จานวน 47 คน เป็นกิจกรรมวิชาการระดับชาติ จานวน 2 กิจกรรม และกิจกรรมวิชาการระหว่างสถาบัน จานวน 1 กิจกรรม
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ หรือนาเสนอผลงาน
ระหว่างสถาบัน ระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 22 รางวัล



นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ เฉลีย่ ร้อยละ 97.62



นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน เฉลีย่ ร้อยละ 98.23



อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
จานวน 1 รางวัล
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 88.29
บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 77.92



อยูร่ ะหว่างดาเนินการ



O

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
3. แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)


11. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาตามสายงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จานวนบุคลากรมีตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน

อาจารย์ประจาคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการพัฒนาจานวน 31 คน จากจานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดจานวน 67 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.27
บุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการพัฒนาจานวน 11 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนทัง้ หมด
จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 20.37
มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จานวน 3 คน
แต่ไม่มีบคุ ลากรของคณะเกษตรศาสตร์

13. อาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน

มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้ จานวน 7 คน
แต่ไม่มีอาจารย์ประจาของคณะเกษตรศาสตร์

14. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการของทุกหน่วยงาน
อย่างน้อยร้อยละ 80

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ ของคณะเกษตรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 82.11



15. ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร
อย่างน้อยร้อยละ 80
16. บุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อย 15 คน

บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 86.99



มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 7 คน จาแนกเป็นระดับชาติจานวน 2 คน
และระดับนานาชาติ จานวน 5 คน เป็นบุคลากรจากคณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลระดับชาติ จานวน 1 คน
รายละเอียดดังนี้



ผู้ทไี่ ด้รบั รางรัล
1) ผศ.วรรณิณี จันทร์แก้ว

4. แผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษ
(RMUTSV TEST) อย่างน้อยร้อยละ 60
18. ผลการสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ
ผ่านเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด อย่างน้อยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนักศึกษาทีเ่ ข้าสอบ TOEIC
ได้คะแนนมากกว่า 300

O
O
O

ชือ่ รางวัล
- รางวัลระดับดีเด่น ในการนาเสนอแบบบรรยาย ประเภทอาจารย์และนักวิชาการ
ผลงาน "ไฟโคบิลโิ ปรตีน โพลีฟนี อล และกิจกรรมต้านอนุมลู อิสระของสาหร่าย"
จากโครงการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 ประจาปี 2561
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ (RMUTSV TEST)
ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561
ไม่ดาเนินการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบ TOEIC ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

O

5. แผนบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน
ไม่ตากว่
่ า 4.25
21. ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

O

คณะเกษตรศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเท่ากับ 3.51 อยูใ่ นระดับดี
คณะเกษตรศาสตร์ มีหลักสูตรทีป่ ระเมินทัง้ หมด 9 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายละเอียดดังนี้
จานวน
- ผลการประเมินระดับปานกลาง
หลักสูตร
8
จานวน
- ผลการประเมินระดับน้อย
หลักสูตร
1
หลักสูตร/สาขาวิชา
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาประมง
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีภมู ทิ ศั น์
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
สาขาวิชาการเพาะเลีย้ งสัตว์นาและ
้
การจัดการทรัพยากรประมง
6. แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
22. ความเสีย่ งทีส่ ามารถดาเนินการควบคุมให้อยูใ่ นระดับทีล่ ดลง
อย่างน้อยร้อยละ 80

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยฯ อยูร่ ะหว่างการวิเคราะห์ความเสีย่ ง

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ
การประเมิน ประเมินเฉลีย่



ระดับคุณภาพ








2.27
2.09
2.03
2.04
2.02
1.93

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย





2.27
2.03
2.18

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

7. แผนจัดหารายได้
23. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ

8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทุกหน่วยงานมีกจิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว
(การกาจัดขยะ การจราจร ระบบบาบัดน้าเสีย ภูมทิ ศั น์
ประหยัดพลังงาน)
9. แผนการอนุรกั ษ์พลังงาน
25. จานวนหน่วย การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงจากปีกอ่ น
อย่างน้อยร้อยละ 5

คณะเกษตรศาสตร์ มีกจิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว จานวน 3 โครงการ



การใช้พลังงานไฟฟ้าของพืน้ ทีน่ ครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่) ประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ลดลง 56,150.02 หน่วย



คิดเป็นร้อยละ 12.08

สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ
ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ ใหญ่
ขนอม
รวมทัง้ สิน้

27. ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การ
บริหาร อย่างน้อยร้อยละ 85

O

คณะเกษตรศาสตร์ ไม่มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ

พืน้ ทีก่ ารจัด
การศึกษา

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
26. นักศึกษาและบุคลากร มีความพึงพอใจต่อระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการบริการ อย่างน้อยร้อยละ 85

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

การใช้พลังงานไฟฟ้าประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ
จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,160,011.90
79,896.00
668,697.98
455,981.00
464,685.00
185,879.00
3,015,150.88

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,830,649.24
329,460.87
2,510,182.35
1,806,880.20
1,845,927.36
730,040.67
12,053,140.69

จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,130,895.75
88,056.00
706,598.00
487,591.99
408,534.98
179,785.00
3,001,461.72

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,919,255.55
376,330.61
2,754,566.52
2,030,230.40
1,647,335.65
761,872.43
12,489,591.16

ผลต่างการใช้พลังงานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย
จานวนหน่วย
ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเป็นร้อยละ
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

-

-

29,116.15
88,606.31
8,160.00
46,869.74
37,900.02
244,384.17
31,610.99
223,350.20
56,150.02 - 198,591.71
6,094.00
31,831.76
13,689.16
436,450.47

-

-

การบรรลุ
เป้าหมาย
 : บรรลุ
O : ไม่บ รรลุ

2.51
10.21
5.67
6.93
12.08
3.28
0.45

O
O
O
O

O
O

นักศึกษาและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการบริการ เฉลีย่ ร้อยละ 65.49

O

ผูใ้ ช้บริการคณะเกษตรศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การบริหาร
เฉลีย่ ร้อยละ 69.09

O

11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทุกหน่วยเบิกจ่าย มีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ
คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ไม่เกินร้อยละ 2

29. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
( แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 33.00 )
( แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 55.00 )
( แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 77.00 )
( แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 98.36 )

O

ทุกหน่วยเบิกจ่ายมีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ คลาดเคลือ่ น เฉลีย่ ร้อยละ 0.85
ระบบ GFMIS ระบบัญชี 3 มิติ
ผลต่าง (%)
หน่วยเบิกจ่าย
63,281,889.10
63,089,988.58
1) สงขลา (สานักงานอธิการบดี)
0.30
16,223,209.87
15,729,147.94
2) สงขลา (วิทยาเขตภาคใต้)
3.05
7,659,180.38
7,619,430.38
3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)
0.52
32,414,616.42
32,414,616.42
4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
0.00
15,953,118.86
15,218,618.73
5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
4.60
36,366,618.03
36,364,434.03
6) วิทยาเขตตรัง
0.01
171,898,632.66
170,436,236.08
0.85
รวม
คณะเกษตรศาสตร์ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1 เฉลีย่ ร้อยละ 60.17 ดังนี้
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

30. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
( แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 21.11 )
( แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 43.11 )
( แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 65.11 )
( แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 88.00 )

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณะเกษตรศาสตร์
สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
คณะเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบประจา
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
56,242,310.00
21,964,260.00
14,840,350.00
14,279,380.00
5,158,320.00
40,019,270.00
11,607,160.00
5,754,770.00
14,271,540.00
1,285,600.00
7,100,200.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
18,559,962.30
7,248,205.80
4,897,315.50
4,712,195.40
1,702,245.60
13,206,359.10
3,830,362.80
1,899,074.10
4,709,608.20
424,248.00
2,343,066.00

ผล
32,414,616.42
11,058,867.42
7,021,452.00
12,282,358.00
2,051,939.00
15,713,118.86
3,984,320.77
2,690,613.15
6,970,241.20
27,758.06
2,040,185.68

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
33.00
57.63
33.00
50.35
33.00
47.31
33.00
86.01
33.00
39.78
33.00
39.26
33.00
34.33
33.00
46.75
33.00
48.84
33.00
2.16
33.00
28.73



การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ










O
O

O

คณะเกษตรศาสตร์ ไม่มีผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1
ลาดับ

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3. คณะสัตวแพทยศาสตร์
4. สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบลงทุน
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
7,990,000.00
4,190,000.00
3,800,000.00
52,881,500.00
791,500.00
2,500,000.00
2,000,000.00
47,590,000.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
1,686,689.00
884,509.00
802,180.00
11,163,284.65
240,000.00
167,085.65
527,750.00
422,200.00
10,046,249.00
240,000.00

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
0.50

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

O
O
O
O
O
O
O
O

12. แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างน้อยร้อยละ 80
13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หน่วยวิจยั เดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนดของหน่วยวิจยั

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

คณะเกษตรศาสตร์ ดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวน 1 โครงการ ซึ่งอยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ

หน่วยวิจยั เดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนดของหน่วยวิจยั ดังนี้
หัวหน้าหน่วยวิจยั
ชือ่ หน่วยวิจยั
1) การจัดการสุขภาพสัตว์นา้
ผศ.ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์
2) ไม้ผลเมืองร้อนและไม้ยนื ต้น
ผศ.ชัยสิทธิ์ ปรีชา
คณะเกษตรศาสตร์



33. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารย์ประจา
เป็นไปตามเกณฑ์อดุ มศึกษา
- ด้านวิทย์ 60,000 บาท/คน
- ด้านสังคม 25,000 บาท/คน

คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เป็นจานวนเงินทัง้ สิน้ จานวน 12,694,831.00 บาท
ต่ออาจารย์ประจา จานวน 67 คน ดังนี้
ประเภท จานวนอาจารย์ เงินสนับสนุนวิจยั
เฉลีย่ เงินวิจยั ต่ออาจาย์ประจา
(คน)
(บาท)
(บาท/คน)
การบรรลุเป้าหมาย
12,694,831.00
- ด้านวิทย์
67
189,475.09

- ด้านสังคม
รวม
12,694,831.00
189,475.09
67



34. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
ต่ออาจารย์ประจา อย่างน้อย 25,000 บาท/คน

คณะเกษตรศาสตร์ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก เป็นจานวนเงินทัง้ สิน้ จานวน 98,646.00 บาท
ต่ออาจารย์ประจา จานวน 70 คน ดังนี้
จานวนอาจารย์ เงินสนับสนุนวิจยั
เฉลีย่ เงินวิจยั ต่ออาจาย์ประจา
(คน)
(บาท)
(บาท/คน)
67
98,646.00
1,472.33

O

35. อาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ อย่างน้อยร้อยละ 20

คณะเกษตรศาสตร์มอี าจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ
จานวน 11 คน จากอาจารย์ประจา จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.42 รายละเอียดดังนี้

O

จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
(คน)
67

จานวนอาจารย์ประจาเสนอผลงานวิชาการ
หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสาร (คน)
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
11
11

ร้อยละ
16.42

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
O

36. หน่วยงานระดับคณะมีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์
ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
อย่างน้อย 120 บทความ
37. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย 45 บทความ

มหาวิทยาลัยฯ มีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ จานวน 75 บทความ
แต่ไม่มีผลงานจากคณะเกษตรศาสตร์ (ขัน้ ต่า 8 บทความ)
มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI จานวน 20 บทความ
เป็นผลงานจากคณะเกษตรศาสตร์ จานวน 7 บทความ (ขัน้ ต่า 3 บทความ)



38. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus / SJR / ISI อย่างน้อย 20 บทความ

มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus จานวน 4 บทความ ,
ฐานข้อมูล SJR จานวน 2 บทความ และฐานข้อมูล ISI จานวน 5 บทความ รวม 11 บทความ
เป็นผลงานจากคณะเกษตรศาสตร์ จานวน 4 บทความ ซึ่งอยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus จานวน 2 บทความ
และฐานข้อมูล SJR จานวน 2 บทความ (ขัน้ ต่า 2 บทความ)
หน่วยงานระดับคณะ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 3 ผลงาน
เป็นผลงานของ 3 คณะ จากทัง้ หมด 15 คณะ/วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยงานทัง้ หมด
ซึ่งเป็นผลงานจากคณะเกษตรศาสตร์ ระดับชาติ 1 ผลงาน
มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการทรัพย์สนิ ทางปัญญา จานวน 7 ผลงาน
แต่ไม่มีผลงานจากคณะเกษตรศาสตร์ (ขัน้ ต่า 1 ผลงาน)



คณะเกษตรศาสตร์ มีโครงการบริการวิชาการ จานวน 3 โครงการงมีแผนดาเนินโครงการเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2561

-

39. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั
สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
40. จานวนผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา อย่างน้อย 10 ผลงาน
14. แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม
41. ผูร้ ับบริการวิชาการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยร้อยละ 85



O

-

สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 4 เดือน : 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
1. สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ
ผลงานนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 2 ผลงาน
2. ทุกหน่วยงานส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ
นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
3. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
หรือนาเสนอผลงานระหว่างสถาบันระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
อย่างน้อยร้อยละ 85
5. นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน
อย่างน้อยร้อยละ 85
6. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะ/วิทยาลัยสอบผ่านการวัดสมรรถนะ
วิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์
7. นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
ั ฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
8. ผูใ้ ช้บณ
อย่างน้อยร้อยละ 80
9. ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
อย่างน้อยร้อยละ 80

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไม่มีผลงานสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ ของนักศึกษา
ทีน่ าไปใช้ประโยชน์หรือตีพมิ พ์เผยแพร่

O

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไม่มีสง่ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน

O

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไม่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ หรือนาเสนอผลงาน
ระหว่างสถาบัน ระดับชาติหรือนานาชาติ

O

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ เฉลีย่ ร้อยละ 95.07



นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน เฉลีย่ ร้อยละ 96.06



อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไม่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต ของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 82.42
บัณฑิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 76.32

O

O

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
3. แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)


11. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาตามสายงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จานวนบุคลากรมีตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน

อาจารย์ประจาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับการพัฒนาจานวน 20 คน จากจานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดจานวน 21 คน
คิดเป็นร้อยละ 95.24
บุคลากรสายสนับสนุนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับการพัฒนาจานวน 2 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนทัง้ หมด
จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00
มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จานวน 3 คน
แต่ไม่มีบคุ ลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

13. อาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน

มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้ จานวน 7 คน
แต่ไม่มีอาจารย์ประจาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

O

14. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการของทุกหน่วยงาน
อย่างน้อยร้อยละ 80

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไม่รายงานข้อมูล

O

15. ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร
อย่างน้อยร้อยละ 80
16. บุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อย 15 คน

บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 86.99

4. แผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษ
(RMUTSV TEST) อย่างน้อยร้อยละ 60
18. ผลการสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ
ผ่านเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด อย่างน้อยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนักศึกษาทีเ่ ข้าสอบ TOEIC
ได้คะแนนมากกว่า 300

มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 7 คน จาแนกเป็นระดับชาติจานวน 2 คน
และระดับนานาชาติ จานวน 5 คน แต่ไม่มีบคุ ลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

O
O


O

ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ (RMUTSV TEST)
ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561
ไม่ดาเนินการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบ TOEIC ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

O

5. แผนบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน
ไม่ตากว่
่ า 4.25
21. ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีหลักสูตรทีป่ ระเมินทัง้ หมด 4 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายละเอียดดังนี้
จานวน
- ผลการประเมินระดับดี
หลักสูตร
3
จานวน
- ไม่รายงานผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2-6
หลักสูตร
1
การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ
การประเมิน ประเมินเฉลีย่

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
และบริการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ

7. แผนจัดหารายได้
23. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ
8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทุกหน่วยงานมีกจิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว
(การกาจัดขยะ การจราจร ระบบบาบัดน้าเสีย ภูมทิ ศั น์
ประหยัดพลังงาน)

O

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเท่ากับ 3.94 อยูใ่ นระดับดี

หลักสูตร/สาขาวิชา

6. แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
22. ความเสีย่ งทีส่ ามารถดาเนินการควบคุมให้อยูใ่ นระดับทีล่ ดลง
อย่างน้อยร้อยละ 80

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ระดับคุณภาพ



3.13

ระดับดี



3.07

ระดับดี



N/A

-



3.29

ระดับดี

มหาวิทยาลัยฯ อยูร่ ะหว่างการวิเคราะห์ความเสีย่ ง



อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไม่มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ

O

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไม่มี กิจกรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว

O

9. แผนการอนุรกั ษ์พลังงาน
25. จานวนหน่วย การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงจากปีกอ่ น
อย่างน้อยร้อยละ 5

คิดเป็นร้อยละ 12.08

สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ
ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ ใหญ่
ขนอม
รวมทัง้ สิน้

27. ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การ
บริหาร อย่างน้อยร้อยละ 85
11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทุกหน่วยเบิกจ่าย มีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ
คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ไม่เกินร้อยละ 2



การใช้พลังงานไฟฟ้าของพืน้ ทีน่ ครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่) ประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ลดลง 56,150.02 หน่วย

พืน้ ทีก่ ารจัด
การศึกษา

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
26. นักศึกษาและบุคลากร มีความพึงพอใจต่อระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการบริการ อย่างน้อยร้อยละ 85

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

การใช้พลังงานไฟฟ้าประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ
จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,160,011.90
79,896.00
668,697.98
455,981.00
464,685.00
185,879.00
3,015,150.88

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,830,649.24
329,460.87
2,510,182.35
1,806,880.20
1,845,927.36
730,040.67
12,053,140.69

จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,130,895.75
88,056.00
706,598.00
487,591.99
408,534.98
179,785.00
3,001,461.72

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,919,255.55
376,330.61
2,754,566.52
2,030,230.40
1,647,335.65
761,872.43
12,489,591.16

ผลต่างการใช้พลังงานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย
จานวนหน่วย
ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเป็นร้อยละ
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

-

-

29,116.15
88,606.31
8,160.00
46,869.74
37,900.02
244,384.17
31,610.99
223,350.20
56,150.02 - 198,591.71
6,094.00
31,831.76
13,689.16
436,450.47

-

-

2.51
10.21
5.67
6.93
12.08
3.28
0.45

การบรรลุ
เป้าหมาย
 : บรรลุ
O : ไม่บ รรลุ

O
O
O
O

O
O

นักศึกษาและบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการบริการ เฉลีย่ ร้อยละ 69.67

O

ผูใ้ ช้บริการคณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การบริหาร
เฉลีย่ ร้อยละ 79.11

O

ทุกหน่วยเบิกจ่ายมีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ คลาดเคลือ่ น เฉลีย่ ร้อยละ 0.85
ระบบ GFMIS ระบบัญชี 3 มิติ
หน่วยเบิกจ่าย
63,281,889.10
63,089,988.58
1) สงขลา (สานักงานอธิการบดี)
16,223,209.87
15,729,147.94
2) สงขลา (วิทยาเขตภาคใต้)
7,659,180.38
7,619,430.38
3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)
32,414,616.42
32,414,616.42
4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
15,953,118.86
15,218,618.73
5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
36,366,618.03
36,364,434.03
6) วิทยาเขตตรัง
171,898,632.66
170,436,236.08
รวม

O
ผลต่าง (%)
0.30
3.05
0.52
0.00
4.60
0.01
0.85

29. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
( แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 33.00 )
( แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 55.00 )
( แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 77.00 )
( แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 98.36 )

ลาดับ

1.
2.
3.
4.

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณะเกษตรศาสตร์
สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
คณะเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบประจา
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
56,242,310.00
21,964,260.00
14,840,350.00
14,279,380.00
5,158,320.00
40,019,270.00
11,607,160.00
5,754,770.00
14,271,540.00
1,285,600.00
7,100,200.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
18,559,962.30
7,248,205.80
4,897,315.50
4,712,195.40
1,702,245.60
13,206,359.10
3,830,362.80
1,899,074.10
4,709,608.20
424,248.00
2,343,066.00

ผล
32,414,616.42
11,058,867.42
7,021,452.00
12,282,358.00
2,051,939.00
15,713,118.86
3,984,320.77
2,690,613.15
6,970,241.20
27,758.06
2,040,185.68

การดาเนินงาน
 : บรรลุ

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
33.00
57.63
33.00
50.35
33.00
47.31
33.00
86.01
33.00
39.78
33.00
39.26
33.00
34.33
33.00
46.75
33.00
48.84
33.00
2.16
33.00
28.73

O : ไม่บรรลุ










O
O

O

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไม่มีผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1
ลาดับ

1.
2.
1.
2.
3.
4.

12. แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างน้อยร้อยละ 80



คณะอุตสาหกรรมเกษตร เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1 เฉลีย่ ร้อยละ 46.75 ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.

30. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
( แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 21.11 )
( แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 43.11 )
( แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 65.11 )
( แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 88.00 )

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
คณะเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบลงทุน
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
7,990,000.00
4,190,000.00
3,800,000.00
52,881,500.00
791,500.00
2,500,000.00
2,000,000.00
47,590,000.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
1,686,689.00
884,509.00
802,180.00
11,163,284.65
240,000.00
167,085.65
527,750.00
422,200.00
10,046,249.00
240,000.00

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
0.50

การดาเนินงาน
 : บรรลุ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวน 1 โครงการ ซึ่งอยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ

O : ไม่บรรลุ

O
O
O
O
O
O
O
O

อยูร่ ะหว่างดาเนินโครงการ

13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หน่วยวิจยั เดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนดของหน่วยวิจยั

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

O

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไม่มผี ลการดาเนินงาน

33. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารย์ประจา
เป็นไปตามเกณฑ์อดุ มศึกษา
- ด้านวิทย์ 60,000 บาท/คน
- ด้านสังคม 25,000 บาท/คน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เป็นจานวนเงินทัง้ สิน้ จานวน 1,426,300.00 บาท
ต่ออาจารย์ประจา จานวน 21 คน ดังนี้
ประเภท จานวนอาจารย์ เงินสนับสนุนวิจยั
เฉลีย่ เงินวิจยั ต่ออาจาย์ประจา
(คน)
(บาท)
(บาท/คน)
การบรรลุเป้าหมาย
1,426,300.00
- ด้านวิทย์
21
67,919.05

- ด้านสังคม
รวม
1,426,300.00
67,919.05
21

34. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
ต่ออาจารย์ประจา อย่างน้อย 25,000 บาท/คน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก

35. อาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ อย่างน้อยร้อยละ 20

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีอาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ
จานวน 5 คน จากอาจารย์ประจา จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 รายละเอียดดังนี้
จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
(คน)
21

36. ทุกหน่วยงานระดับคณะมีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์
ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
อย่างน้อย 120 บทความ
37. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย 45 บทความ
38. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus / SJR / ISI อย่างน้อย 20 บทความ

จานวนอาจารย์ประจาเสนอผลงานวิชาการ
หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสาร (คน)
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
5
5



O


ร้อยละ
23.81

มหาวิทยาลัยฯ มีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ จานวน 75 บทความ
เป็นผลงานจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร จานวน 2 บทความ (ขัน้ ต่า 8 บทความ)

O

มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI จานวน 20 บทความ
แต่ไม่มีผลงานจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ขัน้ ต่า 3 บทความ)
มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus จานวน 4 บทความ ,
ฐานข้อมูล SJR จานวน 2 บทความ และฐานข้อมูล ISI จานวน 5 บทความ รวม 11 บทความ
เป็นผลงานจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร จานวน 1 บทความ ซึ่งอยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus (ขัน้ ต่า 2 บทความ)

O
O

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

39. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั
สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

หน่วยงานระดับคณะ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 3 ผลงาน
เป็นผลงานของ 3 คณะ จากทัง้ หมด 15 คณะ/วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยงานทัง้ หมด
แต่ไม่มีผลงานจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร

O

40. จานวนผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา อย่างน้อย 10 ผลงาน

มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการทรัพย์สนิ ทางปัญญา จานวน 7 ผลงาน
แต่ไม่มีผลงานจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ขัน้ ต่า 1 ผลงาน)

O

14. แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม
41. ผูร้ ับบริการวิชาการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยร้อยละ 85

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีโครงการบริการวิชาการ จานวน 4 โครงการ มีผรู้ ับบริการ จานวน 23 คน และผูร้ ับบริการนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100



สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 4 เดือน : 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
1. สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ
ผลงานนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 2 ผลงาน
2. ทุกหน่วยงานส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ
นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
3. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
หรือนาเสนอผลงานระหว่างสถาบันระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
อย่างน้อยร้อยละ 85
5. นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน
อย่างน้อยร้อยละ 85
6. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะ/วิทยาลัยสอบผ่านการวัดสมรรถนะ
วิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์
7. นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
ั ฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
8. ผูใ้ ช้บณ
อย่างน้อยร้อยละ 80
9. ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
อย่างน้อยร้อยละ 80

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลงานสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ ของนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์
หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ จานวน 2 ผลงาน



คณะสัตวแพทยศาสตร์สง่ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
จานวน 6 คน เป็นกิจกรรมวิชาการระดับนานาชาติ จานวน 1 กิจกรรม
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ไม่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ หรือนาเสนอผลงานระหว่างสถาบัน
ระดับชาติหรือนานาชาติ



นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ เฉลีย่ ร้อยละ 94.51



นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน เฉลีย่ ร้อยละ 97.33



อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

O

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ไม่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

O

ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต ของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 80.93



บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 87.10



ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
3. แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)


11. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาตามสายงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จานวนบุคลากรมีตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน

อาจารย์ประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับการพัฒนาจานวน 18 คน จากจานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมดจานวน 25 คน
คิดเป็นร้อยละ 72.00
บุคลากรสายสนับสนุนคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับการพัฒนาจานวน 15 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนทัง้ หมด
จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 25.86
มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จานวน 3 คน
แต่ไม่มีบคุ ลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์

13. อาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน

มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้ จานวน 7 คน
แต่ไม่มีอาจารย์ประจาของคณะสัตวแพทยศาสตร์

14. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการของทุกหน่วยงาน
อย่างน้อยร้อยละ 80

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 84.52



15. ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร
อย่างน้อยร้อยละ 80
16. บุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อย 15 คน

บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 86.99



4. แผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษ
(RMUTSV TEST) อย่างน้อยร้อยละ 60
18. ผลการสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ
ผ่านเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด อย่างน้อยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนักศึกษาทีเ่ ข้าสอบ TOEIC
ได้คะแนนมากกว่า 300

มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 7 คน จาแนกเป็นระดับชาติจานวน 2 คน
และระดับนานาชาติ จานวน 5 คน แต่ไม่มีบคุ ลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์

O
O
O

O

ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ (RMUTSV TEST)
ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561
ไม่ดาเนินการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบ TOEIC ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

O

5. แผนบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน
ไม่ตากว่
่ า 4.25
21. ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีหลักสูตรทีป่ ระเมินทัง้ หมด 1 หลักสูตร ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายละเอียดดังนี้
จานวน
- ผลการประเมินระดับดี
หลักสูตร
1
การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ
การประเมิน ประเมินเฉลีย่

1. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์

7. แผนจัดหารายได้
23. ทุกคณะมีรายได้จากการให้บริการวิชาการ
8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทุกหน่วยงานมีกจิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว
(การกาจัดขยะ การจราจร ระบบบาบัดน้าเสีย ภูมทิ ศั น์
ประหยัดพลังงาน)

O

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเท่ากับ 3.66 อยูใ่ นระดับดี

หลักสูตร/สาขาวิชา

6. แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
22. ความเสีย่ งทีส่ ามารถดาเนินการควบคุมให้อยูใ่ นระดับทีล่ ดลง
อย่างน้อยร้อยละ 80

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย



3.46

มหาวิทยาลัยฯ อยูร่ ะหว่างการวิเคราะห์ความเสีย่ ง



ระดับคุณภาพ

ระดับดี
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

O

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไม่มี รายได้จากการให้บริการวิชาการ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีกจิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว จานวน 1 โครงการ



9. แผนการอนุรกั ษ์พลังงาน
25. จานวนหน่วย การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงจากปีกอ่ น
อย่างน้อยร้อยละ 5

คิดเป็นร้อยละ 12.08

สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ
ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ ใหญ่
ขนอม
รวมทัง้ สิน้

27. ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การ
บริหาร อย่างน้อยร้อยละ 85
11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทุกหน่วยเบิกจ่าย มีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ
คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ไม่เกินร้อยละ 2



การใช้พลังงานไฟฟ้าของพืน้ ทีน่ ครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่) ประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ลดลง 56,150.02 หน่วย

พืน้ ทีก่ ารจัด
การศึกษา

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
26. นักศึกษาและบุคลากร มีความพึงพอใจต่อระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการบริการ อย่างน้อยร้อยละ 85

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

การใช้พลังงานไฟฟ้าประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ
จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,160,011.90
79,896.00
668,697.98
455,981.00
464,685.00
185,879.00
3,015,150.88

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,830,649.24
329,460.87
2,510,182.35
1,806,880.20
1,845,927.36
730,040.67
12,053,140.69

จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,130,895.75
88,056.00
706,598.00
487,591.99
408,534.98
179,785.00
3,001,461.72

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,919,255.55
376,330.61
2,754,566.52
2,030,230.40
1,647,335.65
761,872.43
12,489,591.16

ผลต่างการใช้พลังงานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย
จานวนหน่วย
ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเป็นร้อยละ
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

-

-

29,116.15
88,606.31
8,160.00
46,869.74
37,900.02
244,384.17
31,610.99
223,350.20
56,150.02 - 198,591.71
6,094.00
31,831.76
13,689.16
436,450.47

-

-

การบรรลุ
เป้าหมาย
 : บรรลุ
O : ไม่บ รรลุ

2.51
10.21
5.67
6.93
12.08
3.28
0.45

O
O
O
O

O
O

นักศึกษาและบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการบริการ เฉลีย่ ร้อยละ 66.17

O

ผูใ้ ช้บริการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การบริหาร
เฉลีย่ ร้อยละ 66.29

O

ทุกหน่วยเบิกจ่ายมีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ คลาดเคลือ่ น เฉลีย่ ร้อยละ 0.85
ระบบ GFMIS ระบบัญชี 3 มิติ
หน่วยเบิกจ่าย
63,281,889.10
63,089,988.58
1) สงขลา (สานักงานอธิการบดี)
16,223,209.87
15,729,147.94
2) สงขลา (วิทยาเขตภาคใต้)
7,659,180.38
7,619,430.38
3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)
32,414,616.42
32,414,616.42
4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
15,953,118.86
15,218,618.73
5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
36,366,618.03
36,364,434.03
6) วิทยาเขตตรัง
171,898,632.66 170,436,236.08
รวม

O
ผลต่าง (%)
0.30
3.05
0.52
0.00
4.60
0.01
0.85

29. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
( แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 33.00 )
( แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 55.00 )
( แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 77.00 )
( แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 98.36 )

12. แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างน้อยร้อยละ 80



คณะสัตวแพทยศาสตร์ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1 เฉลีย่ ร้อยละ 48.84 ดังนี้
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

30. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
( แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 21.11 )
( แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 43.11 )
( แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 65.11 )
( แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 88.00 )

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณะเกษตรศาสตร์
สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
คณะเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบประจา
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
56,242,310.00
21,964,260.00
14,840,350.00
14,279,380.00
5,158,320.00
40,019,270.00
11,607,160.00
5,754,770.00
14,271,540.00
1,285,600.00
7,100,200.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
18,559,962.30
32,414,616.42
7,248,205.80
11,058,867.42
4,897,315.50
7,021,452.00
4,712,195.40
12,282,358.00
1,702,245.60
2,051,939.00
13,206,359.10
15,713,118.86
3,830,362.80
3,984,320.77
1,899,074.10
2,690,613.15
4,709,608.20
6,970,241.20
424,248.00
27,758.06
2,343,066.00
2,040,185.68

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
33.00
57.63
33.00
50.35
33.00
47.31
33.00
86.01
33.00
39.78
33.00
39.26
33.00
34.33
33.00
46.75
33.00
48.84
33.00
2.16
33.00
28.73

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ










O
O

O

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไม่มีผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1
ลาดับ

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะเทคโนโลยีการจัดการ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
1. คณะเกษตรศาสตร์
2. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3. คณะสัตวแพทยศาสตร์
4. สานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบลงทุน
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
7,990,000.00
4,190,000.00
3,800,000.00
52,881,500.00
791,500.00
2,500,000.00
2,000,000.00
47,590,000.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
1,686,689.00
884,509.00
802,180.00
11,163,284.65
240,000.00
167,085.65
527,750.00
422,200.00
10,046,249.00
240,000.00

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไม่มีโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทีอ่ ยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
21.11
0.50

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

O
O
O
O
O
O
O
O

O

13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หน่วยวิจยั เดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนดของหน่วยวิจยั

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

O

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไม่มผี ลการดาเนินงาน

33. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารย์ประจา
เป็นไปตามเกณฑ์อดุ มศึกษา
- ด้านวิทย์ 60,000 บาท/คน
- ด้านสังคม 25,000 บาท/คน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เป็นจานวนเงินทัง้ สิน้ จานวน 2,380,000.00 บาท
ต่ออาจารย์ประจา จานวน 25 คน ดังนี้
ประเภท จานวนอาจารย์ เงินสนับสนุนวิจยั
เฉลีย่ เงินวิจยั ต่ออาจาย์ประจา
(คน)
(บาท)
(บาท/คน)
การบรรลุเป้าหมาย

2,380,000.00
- ด้านวิทย์
25
95,200.00
- ด้านสังคม
รวม
2,380,000.00
95,200.00
25

34. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
ต่ออาจารย์ประจา อย่างน้อย 25,000 บาท/คน
35. อาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ อย่างน้อยร้อยละ 20

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก

36. หน่วยงานระดับคณะมีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์
ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
อย่างน้อย 120 บทความ
37. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย 45 บทความ
38. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus / SJR / ISI อย่างน้อย 20 บทความ

O

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีอาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ
จานวน 8 คน จากอาจารย์ประจา จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 รายละเอียดดังนี้
จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
(คน)
25

จานวนอาจารย์ประจาเสนอผลงานวิชาการ
หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสาร (คน)
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
2
6
8





ร้อยละ
32.00

มหาวิทยาลัยฯ มีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ จานวน 75 บทความ
เป็นผลงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จานวน 2 บทความ (ขัน้ ต่า 8 บทความ)

O

มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI จานวน 35 บทความ
เป็นผลงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จานวน 1 บทความ (ขัน้ ต่า 3 บทความ)
มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus จานวน 4 บทความ ,
ฐานข้อมูล SJR จานวน 2 บทความ และฐานข้อมูล ISI จานวน 5 บทความ รวม 11 บทความ
เป็นผลงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จานวน 4 บทความ ซึ่งอยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus จานวน 1 บทความ
และฐานข้อมูล ISI จานวน 3 บทความ (ขัน้ ต่า 2 บทความ)

O


ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

39. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั
สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ

หน่วยงานระดับคณะ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 3 ผลงาน
เป็นผลงานของ 3 คณะ จากทัง้ หมด 15 คณะ/วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยงานทัง้ หมด
แต่ไม่มีผลงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์

O

40. จานวนผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา อย่างน้อย 10 ผลงาน

มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการทรัพย์สนิ ทางปัญญา จานวน 7 ผลงาน
แต่ไม่มีผลงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ขัน้ ต่า 1 ผลงาน)

O

14. แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม
41. ผูร้ ับบริการวิชาการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยร้อยละ 85

คณะสัตวแพทยศาสตร์มโี ครงการบริการวิชาการ จานวน 2 โครงการ มีผรู้ ับบริการ จานวน 30 คน และผูร้ ับบริการนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100



สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 4 เดือน : 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
1. สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ
ผลงานนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 2 ผลงาน
2. ทุกหน่วยงานส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ
นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
3. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
หรือนาเสนอผลงานระหว่างสถาบันระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
อย่างน้อยร้อยละ 85
5. นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน
อย่างน้อยร้อยละ 85
6. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะ/วิทยาลัย สอบผ่านการวัดสมรรถนะ
วิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์
7. นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
ั ฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
8. ผูใ้ ช้บณ
อย่างน้อยร้อยละ 80
9. ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
อย่างน้อยร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
O

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ไม่มีผลงานสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ
ของนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
จานวน 4 คน เป็นกิจกรรมวิชาการระดับนานาชาติ จานวน 1 กิจกรรม
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ไม่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ หรือนาเสนอผลงาน
ระหว่างสถาบัน ระดับชาติหรือนานาชาติ



นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ เฉลีย่ ร้อยละ 97.89



นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน เฉลีย่ ร้อยละ 98.50



คณะ/วิทยาลัย อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดสอบวัดสมรรถนะวิชาชีพสาหรับนักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้าย

O

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ไม่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

O

ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เฉลีย่ ร้อยละ 83.05



บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 89.90



ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
3. แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)


11. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาตามสายงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จานวนบุคลากรมีตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน

อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับการพัฒนาจานวน 44 คน จากจานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 74.58
บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับการพัฒนาจานวน 7 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนทัง้ หมด
จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00
มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จานวน 3 คน
แต่ไม่มีบคุ ลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

13. อาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน

มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้ จานวน 7 คน
เป็นบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จานวน 1 คน



14. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการของทุกหน่วยงาน
อย่างน้อยร้อยละ 80

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คิดเป็นร้อยละ 84.13



15. ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร
อย่างน้อยร้อยละ 80
16. บุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อย 15 คน

บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 86.99



4. แผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษ
(RMUTSV TEST) อย่างน้อยร้อยละ 60
18. ผลการสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ
ผ่านเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด อย่างน้อยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนักศึกษาทีเ่ ข้าสอบ TOEIC
ได้คะแนนมากกว่า 300

มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 7 คน จาแนกเป็นระดับชาติจานวน 2 คน
และระดับนานาชาติ จานวน 5 คน แต่ไม่มีบคุ ลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ (RMUTSV TEST) ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561
ไม่ดาเนินการ
ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบ TOEIC ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561

O
O

O

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
O
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

5. แผนบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน
ไม่ตากว่
่ า 4.25
21. ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

O

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเท่ากับ 3.55 อยูใ่ นระดับดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีหลักสูตรทีป่ ระเมินทัง้ หมด 9 หลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายละเอียดดังนี้
จานวน
- ผลการประเมินระดับปานกลาง
หลักสูตร
2
จานวน
- ผลการประเมินระดับน้อย
หลักสูตร
7
หลักสูตร/สาขาวิชา

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ
การประเมิน ประเมินเฉลีย่

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้า

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สาขาวิชาเพาะเลีย้ งสัตว์นา้
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากรชายฝัง่
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งสัตว์นา้
6. แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
22. ความเสีย่ งทีส่ ามารถดาเนินการควบคุมให้อยูใ่ นระดับทีล่ ดลง
อย่างน้อยร้อยละ 80

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยฯ อยูร่ ะหว่างการวิเคราะห์ความเสีย่ ง



ระดับคุณภาพ








1.46
1.46
1.03
1.03
0.92
2.41

ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง





1.91
1.91
2.86

ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

7. แผนจัดหารายได้
23. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ



คณะวิทยาศาสตร์และทคโนโลยีการประมง มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ ดังนี้
รายรับโครงการ
(บาท)

หน่วยงาน
1) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
4) คณะศิลปศาสตร์
รวมทัง้ สิน้

8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทุกหน่วยงานมีกจิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว
(การกาจัดขยะ การจราจร ระบบบาบัดน้าเสีย ภูมทิ ศั น์
ประหยัดพลังงาน)
9. แผนการอนุรกั ษ์พลังงาน
25. จานวนหน่วย การใช้พลังงานไฟฟ้า ลดลงจากปีกอ่ น
อย่างน้อยร้อยละ 5

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

4,990,000
140,000
57,500
5,000
5,192,500

สมทบมหาวิทยาลัย/
วิทยาเขต/ คณะ/วิทยาลัย
(บาท)
499,000
14,000
11,500
1,000
525,500

รายจ่ายโครงการ
(บาท)
4,491,000
126,000
46,000
4,000
4,667,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ไม่มี กิจกรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว

O

การใช้พลังงานไฟฟ้าของพืน้ ทีต่ รัง ประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม เพิม่ ขึน้ 37,900.02 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.67

O

พืน้ ทีก่ ารจัด
การศึกษา
สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ
ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ ใหญ่
ขนอม
รวมทัง้ สิน้

การใช้พลังงานไฟฟ้าประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ
จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,160,011.90
79,896.00
668,697.98
455,981.00
464,685.00
185,879.00
3,015,150.88

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,830,649.24
329,460.87
2,510,182.35
1,806,880.20
1,845,927.36
730,040.67
12,053,140.69

จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,130,895.75
88,056.00
706,598.00
487,591.99
408,534.98
179,785.00
3,001,461.72

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,919,255.55
376,330.61
2,754,566.52
2,030,230.40
1,647,335.65
761,872.43
12,489,591.16

ผลต่างการใช้พลังงานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย
จานวนหน่วย
ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเป็นร้อยละ
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

-

-

29,116.15
88,606.31
8,160.00
46,869.74
37,900.02
244,384.17
31,610.99
223,350.20
56,150.02 - 198,591.71
6,094.00
31,831.76
13,689.16
436,450.47

-

-

2.51
10.21
5.67
6.93
12.08
3.28
0.45

การบรรลุ
เป้าหมาย
 : บรรลุ
O : ไม่บ รรลุ

O
O
O
O

O
O

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
26. นักศึกษาและบุคลากร มีความพึงพอใจต่อระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการบริการ อย่างน้อยร้อยละ 85

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

O

นักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ การศึกษาและการบริการ เฉลีย่ ร้อยละ 63.89

O

27. ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหาร ผูใ้ ช้บริการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การบริหาร
อย่างน้อยร้อยละ 85
เฉลีย่ ร้อยละ 70.13
11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทุกหน่วยเบิกจ่ายมีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ
คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ไม่เกินร้อยละ 2

29. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย

ไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

แผนการเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)
33
55
76
98



ทุกหน่วยเบิกจ่ายมีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ณ รอบ 4 เดือน เฉลีย่ รวมร้อยละ 0.85
จาแนกตามหน่วยเบิกจ่าย ดังนี้
ระบบ GFMIS ระบบัญชี 3 มิติ
ผลต่าง (%)
หน่วยเบิกจ่าย
63,281,889.10
63,089,988.58
1) สงขลา (สานักงานอธิการบดี)
0.30
16,223,209.87
15,729,147.94
2) สงขลา (วิทยาเขตภาคใต้)
3.05
7,659,180.38
7,619,430.38
3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)
0.52
32,414,616.42
32,414,616.42
4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
0.00
15,953,118.86
15,218,618.73
5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
4.60
36,366,618.03
36,364,434.03
6) วิทยาเขตตรัง
0.01
171,898,632.66 170,436,236.08
0.85
รวม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1 เฉลีย่ ร้อยละ 67.14
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ฯ การประมง (ตรัง)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานวิทยาเขตตรัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบประจา
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
57,398,220.00
23,064,040.00
9,641,730.00
6,813,650.00
9,147,900.00
3,890,700.00
4,840,200.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
18,941,412.60
29,110,418.03
7,611,133.20
15,484,366.50
3,181,770.90
4,275,473.10
2,248,504.50
3,611,964.26
3,018,807.00
3,490,011.00
1,283,931.00
790,464.53
1,597,266.00
1,458,138.64

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
33.00
50.72
33.00
67.14
33.00
44.34
33.00
53.01
33.00
38.15
33.00
20.32
33.00
30.13



การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ






O
O

30. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย

ไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

แผนการเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)
19
41
63
87

12. แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างน้อยร้อยละ 80
13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หน่วยวิจยั เดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนดของหน่วยวิจยั

33. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารย์ประจา
เป็นไปตามเกณฑ์อดุ มศึกษา
- ด้านวิทย์ 60,000 บาท/คน
- ด้านสังคม 25,000 บาท/คน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

O

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
วิทยาเขตตรัง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานวิทยาเขตตรัง
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบลงทุน
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
59,140,400.00
2,420,000.00
40,675,400.00
4,200,000.00
10,800,000.00
1,045,000.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
12,484,538.44 7,256,200.00
510,862.00
8,586,576.94 7,053,400.00
886,620.00
2,279,880.00
220,599.50
202,800.00

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
21.11
21.11
21.11
17.34
21.11
21.11
21.11
19.41

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

O
O
O
O
O
O

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ดาเนินโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100



หน่วยวิจยั เดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนดของหน่วยวิจยั ดังนี้
หัวหน้าหน่วยวิจยั
ชือ่ หน่วยวิจยั
การจัดการสุขภาพสัตว์นา้
ผศ.ดร.ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล
คณะเกษตรศาสตร์
น.ส.มณี ศรีชะนันท์
คณะเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.วรรณิณี จันทร์แก้ว
คณะเกษตรศาสตร์
ผศ.ธรรมนูญ ง่านวิสทุ ธิพนั ธ์
คณะเกษตรศาสตร์
นายสิริพงษ์ วงศ์พรประทีป
คณะเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.พชร เพช็รประดับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เป็นจานวนเงินทัง้ สิน้
จานวน 10,908,270.00 บาท ต่ออาจารย์ประจา จานวน 59 คน ดังนี้
ประเภท จานวนอาจารย์
เงินสนับสนุนวิจยั
เฉลีย่ เงินวิจยั ต่ออาจาย์ประจา
(คน)
(บาท)
(บาท/คน)
การบรรลุเป้าหมาย
10,908,270.00
- ด้านวิทย์
59
184,885.93

- ด้านสังคม
รวม
10,908,270.00
184,885.93
59





การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

O

34. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
ต่ออาจารย์ประจา อย่างน้อย 25,000 บาท/คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก

35. อาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ อย่างน้อยร้อยละ 20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีอาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสาร
ระดับชาติ และนานาชาติ จานวน 13 คน จากอาจารย์ประจา จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 22.03 รายละเอียดดังนี้
จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
(คน)
59

จานวนอาจารย์ประจาเสนอผลงานวิชาการ
หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสาร (คน)
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
10
3
13



ร้อยละ
22.03

36. หน่วยงานระดับคณะมีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์
ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
อย่างน้อย 120 บทความ

มหาวิทยาลัยฯ มีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ จานวน 75 บทความ
เป็นผลงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จานวน 9 บทความ (ขัน้ ต่า 8 บทความ)



37. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย 45 บทความ

มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI จานวน 35 บทความ
เป็นผลงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จานวน 4 บทความ (ขัน้ ต่า 3 บทความ)



38. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus / SJR / ISI อย่างน้อย 20 บทความ

มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus จานวน 4 บทความ ,
ฐานข้อมูล SJR จานวน 2 บทความ และฐานข้อมูล ISI จานวน 5 บทความ รวม 11 บทความ
แต่ไม่มีผลงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง (ขัน้ ต่า 2 บทความ)
หน่วยงานระดับคณะ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 3 ผลงาน
เป็นผลงานของ 3 คณะ จากทัง้ หมด 15 คณะ/วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยงานทัง้ หมด
แต่ไม่มีผลงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการทรัพย์สนิ ทางปัญญา จานวน 7 ผลงาน
แต่ไม่มีผลงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง (ขัน้ ต่า 1 ผลงาน)

39. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั
สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
40. จานวนผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา อย่างน้อย 10 ผลงาน
14. แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม
41. ผูร้ ับบริการวิชาการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยร้อยละ 85

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีโครงการบริการวิชาการ จานวน 1 โครงการ ซึ่งมีแผนดาเนินโครงการ
เดือนกุมภาพันธ์ -กันยายน 2560

O

O

O

-

-

สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 4 เดือน : 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
1. สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ
ผลงานนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 2 ผลงาน
2. ทุกหน่วยงานส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ
นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
3. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
หรือนาเสนอผลงานระหว่างสถาบันระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
อย่างน้อยร้อยละ 85
5. นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน
อย่างน้อยร้อยละ 85
6. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะ/วิทยาลัย สอบผ่านการวัดสมรรถนะ
วิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์
7. นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
ั ฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
8. ผูใ้ ช้บณ
อย่างน้อยร้อยละ 80
9. ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
อย่างน้อยร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
O

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว ไม่มีผลงานสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ
ของนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
จานวน 22 คน เป็นกิจกรรมวิชาการระดับชาติ จานวน 1 กิจกรรม
นักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ หรือนาเสนอผลงาน
ระหว่างสถาบัน ระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 6 รางวัล



นักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว มีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ เฉลีย่ ร้อยละ 97.67



นักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว มีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน เฉลีย่ ร้อยละ 98.31



คณะ/วิทยาลัย อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดสอบวัดสมรรถนะวิชาชีพสาหรับนักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้าย



อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว ไม่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

O

ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว เฉลีย่ ร้อยละ 88.36



บัณฑิตวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 98.10



ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
3. แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)


11. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาตามสายงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จานวนบุคลากรมีตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน

อาจารย์ประจาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว ได้รับการพัฒนาจานวน 19 คน จากจานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 65.52
บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว ได้รับการพัฒนาจานวน 7 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนทัง้ หมด
จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00
มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จานวน 3 คน
แต่ไม่มีบคุ ลากรของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว

13. อาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน

มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้ จานวน 7 คน
แต่ไม่มีอาจารย์ประจาของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว

14. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการของทุกหน่วยงาน
อย่างน้อยร้อยละ 80

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ ของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว คิดเป็นร้อยละ 86.98



15. ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร
อย่างน้อยร้อยละ 80
16. บุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อย 15 คน

บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 86.99



4. แผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษ
(RMUTSV TEST) อย่างน้อยร้อยละ 60
18. ผลการสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ
ผ่านเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด อย่างน้อยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนักศึกษาทีเ่ ข้าสอบ TOEIC
ได้คะแนนมากกว่า 300

มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 7 คน จาแนกเป็นระดับชาติจานวน 2 คน
และระดับนานาชาติ จานวน 5 คน แต่ไม่มีบคุ ลากรของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ (RMUTSV TEST) ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561
ไม่ดาเนินการ
ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบ TOEIC ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561


O
O

O

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
O
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

5. แผนบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน
ไม่ตากว่
่ า 4.25
21. ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

7. แผนจัดหารายได้
23. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ
8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทุกหน่วยงานมีกจิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว
(การกาจัดขยะ การจราจร ระบบบาบัดน้าเสีย ภูมทิ ศั น์
ประหยัดพลังงาน)

O

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเท่ากับ 2.19 อยูใ่ นระดับต้องปรับปรุง
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว มีหลักสูตรทีป่ ระเมินทัง้ หมด 2 หลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายละเอียดดังนี้
จานวน
- ผลการประเมินระดับปานกลาง
หลักสูตร
2
หลักสูตร/สาขาวิชา

6. แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
22. ความเสีย่ งทีส่ ามารถดาเนินการควบคุมให้อยูใ่ นระดับทีล่ ดลง
อย่างน้อยร้อยละ 80

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

การผ่านเกณฑ์
การประเมิน

คะแนนการ
ประเมินเฉลีย่

ระดับคุณภาพ

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
2. หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต



2.48

ระดับปานกลาง

สาขาวิชาการจัดการบัญชี



2.24

ระดับปานกลาง

มหาวิทยาลัยฯ อยูร่ ะหว่างการวิเคราะห์ความเสีย่ ง



อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

O

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว ไม่มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว มีกจิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว จานวน 1 โครงการ



9. แผนการอนุรกั ษ์พลังงาน
25. จานวนหน่วย การใช้พลังงานไฟฟ้า ลดลงจากปีกอ่ น
อย่างน้อยร้อยละ 5

สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ
ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ ใหญ่
ขนอม
รวมทัง้ สิน้

27. ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การบริหาร อย่างน้อยร้อยละ 85
11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทุกหน่วยเบิกจ่ายมีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ
คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ไม่เกินร้อยละ 2

O

การใช้พลังงานไฟฟ้าของพืน้ ทีต่ รัง ประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม เพิม่ ขึน้ 37,900.02 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.67
พืน้ ทีก่ ารจัด
การศึกษา

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
26. นักศึกษาและบุคลากร มีความพึงพอใจต่อระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการบริการ อย่างน้อยร้อยละ 85

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

การใช้พลังงานไฟฟ้าประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ
จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,160,011.90
79,896.00
668,697.98
455,981.00
464,685.00
185,879.00
3,015,150.88

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,830,649.24
329,460.87
2,510,182.35
1,806,880.20
1,845,927.36
730,040.67
12,053,140.69

จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,130,895.75
88,056.00
706,598.00
487,591.99
408,534.98
179,785.00
3,001,461.72

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,919,255.55
376,330.61
2,754,566.52
2,030,230.40
1,647,335.65
761,872.43
12,489,591.16

ผลต่างการใช้พลังงานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย
จานวนหน่วย
ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเป็นร้อยละ
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

-

-

29,116.15
88,606.31
8,160.00
46,869.74
37,900.02
244,384.17
31,610.99
223,350.20
56,150.02 - 198,591.71
6,094.00
31,831.76
13,689.16
436,450.47

-

-

2.51
10.21
5.67
6.93
12.08
3.28
0.45

การบรรลุ
เป้าหมาย
 : บรรลุ
O : ไม่บ รรลุ

O
O
O
O

O
O

นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว มีความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ การศึกษาและการบริการ เฉลีย่ ร้อยละ 71.35

O

ผูใ้ ช้บริการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การบริหาร
เฉลีย่ ร้อยละ 78.25

O

ทุกหน่วยเบิกจ่ายมีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ณ รอบ 4 เดือน เฉลีย่ รวมร้อยละ 0.85
จาแนกตามหน่วยเบิกจ่าย ดังนี้
ระบบ GFMIS ระบบัญชี 3 มิติ
ผลต่าง (%)
หน่วยเบิกจ่าย
63,281,889.10
63,089,988.58
1) สงขลา (สานักงานอธิการบดี)
0.30
16,223,209.87
15,729,147.94
2) สงขลา (วิทยาเขตภาคใต้)
3.05
7,659,180.38
7,619,430.38
3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)
0.52
32,414,616.42
32,414,616.42
4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
0.00
15,953,118.86
15,218,618.73
5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
4.60
36,366,618.03
36,364,434.03
6) วิทยาเขตตรัง
0.01
171,898,632.66
170,436,236.08
0.85
รวม



29. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
ไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

แผนการเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)
33
55
76
98

30. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย

ไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

แผนการเบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)
19
41
63
87

12. แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างน้อยร้อยละ 80

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย



วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1 เฉลีย่ ร้อยละ 44.34
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ฯ การประมง (ตรัง)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานวิทยาเขตตรัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบประจา
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
57,398,220.00
23,064,040.00
9,641,730.00
6,813,650.00
9,147,900.00
3,890,700.00
4,840,200.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
18,941,412.60
29,110,418.03
7,611,133.20
15,484,366.50
3,181,770.90
4,275,473.10
2,248,504.50
3,611,964.26
3,018,807.00
3,490,011.00
1,283,931.00
790,464.53
1,597,266.00
1,458,138.64

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
33.00
50.72
33.00
67.14
33.00
44.34
33.00
53.01
33.00
38.15
33.00
20.32
33.00
30.13

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ






O
O

O

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1 เฉลีย่ ร้อยละ 17.34
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
วิทยาเขตตรัง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานวิทยาเขตตรัง
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบลงทุน
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
59,140,400.00
2,420,000.00
40,675,400.00
4,200,000.00
10,800,000.00
1,045,000.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
12,484,538.44 7,256,200.00
510,862.00
8,586,576.94 7,053,400.00
886,620.00
2,279,880.00
220,599.50
202,800.00

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว ไม่มีโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
21.11
21.11
21.11
17.34
21.11
21.11
21.11
19.41

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

O
O
O
O
O
O

-

-

13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หน่วยวิจยั เดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนดของหน่วยวิจยั

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

O

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว ไม่มผี ลการดาเนินงาน

33. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารย์ประจา
เป็นไปตามเกณฑ์อดุ มศึกษา
- ด้านวิทย์ 60,000 บาท/คน
- ด้านสังคม 25,000 บาท/คน

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เป็นจานวนเงินทัง้ สิน้
จานวน 1,342,000.00 บาท ต่ออาจารย์ประจา จานวน 29 คน ดังนี้
ประเภท จานวนอาจารย์ เงินสนับสนุนวิจยั
เฉลีย่ เงินวิจยั ต่ออาจาย์ประจา
(คน)
(บาท)
(บาท/คน)
การบรรลุเป้าหมาย
- ด้านวิทย์
1,342,000.00
- ด้านสังคม
29
46,275.86

รวม
1,342,000.00
46,275.86
29



34. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
ต่ออาจารย์ประจา อย่างน้อย 25,000 บาท/คน
35. อาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ อย่างน้อยร้อยละ 20

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว มีเงินทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก จานวนทัง้ สิน้ 820,000.00 บาท ต่ออาจารย์ประจา
จานวน 29 คน เฉลีย่ 28,275.86 บาท/คน
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว มีอาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการหรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ จานวน 3 คน จากอาจารย์ประจา จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 10.34 รายละเอียดดังนี้



จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
(คน)
29
36. หน่วยงานระดับคณะมีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์
ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
อย่างน้อย 120 บทความ

จานวนอาจารย์ประจาเสนอผลงานวิชาการ
หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสาร (คน)
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
2
1
3

O

ร้อยละ
10.34

มหาวิทยาลัยฯ มีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ จานวน 75 บทความ
เป็นผลงานจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว จานวน 3 บทความ (ขัน้ ต่า 8 บทความ)

O

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
37. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย 45 บทความ
38. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus / SJR / ISI อย่างน้อย 20 บทความ
39. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั
สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
40. จานวนผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา อย่างน้อย 10 ผลงาน
14. แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม
41. ผูร้ ับบริการวิชาการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยร้อยละ 85

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
O

มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI จานวน 20 บทความ
แต่ไม่มีผลงานจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว (ขัน้ ต่า 3 บทความ)
มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus จานวน 4 บทความ ,
ฐานข้อมูล SJR จานวน 2 บทความ และฐานข้อมูล ISI จานวน 5 บทความ รวม 11 บทความ
แต่ไม่มีผลงานจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว (ขัน้ ต่า 2 บทความ)
หน่วยงานระดับคณะ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 3 ผลงาน
เป็นผลงานของ 3 คณะ จากทัง้ หมด 15 คณะ/วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยงานทัง้ หมด
แต่ไม่มีผลงานจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว

O

O

O

มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการทรัพย์สนิ ทางปัญญา จานวน 7 ผลงาน
แต่ไม่มีผลงานจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว (ขัน้ ต่า 1 ผลงาน)
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว มีโครงการบริการวิชาการ จานวน 3 โครงการ ซึ่งมีแผนดาเนินโครงการ
เดือนกุมภาพันธ์ -กันยายน 2560

-

-

สรุปผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบตั งิ านและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(รอบ 4 เดือน : 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
1. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
1. สิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ
ผลงานนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 2 ผลงาน
2. ทุกหน่วยงานส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ
นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
3. นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ
หรือนาเสนอผลงานระหว่างสถาบัน ระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
อย่างน้อยร้อยละ 85
5. นักศึกษามีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน
อย่างน้อยร้อยละ 85
6. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะ/วิทยาลัย สอบผ่านการวัดสมรรถนะวิชาชีพ
อย่างน้อยร้อยละ 80
2. แผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์
7. นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยคณะ/วิทยาลัยละ 1 รางวัล
ั ฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต
8. ผูใ้ ช้บณ
อย่างน้อยร้อยละ 80
9. ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
อย่างน้อยร้อยละ 80

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)
O

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีผลงานสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรม บทความวิจยั บทความวิชาการ
ของนักศึกษาทีน่ าไปใช้ประโยชน์หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ หรือระหว่างสถาบัน
จานวน 7 คน เป็นกิจกรรมวิชาการระดับชาติ จานวน 1 กิจกรรม และกิจกรรมวิชาการระหว่างสถาบัน จานวน 1 กิจกรรม
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ/วิชาชีพ หรือนาเสนอผลงาน
ระหว่างสถาบัน ระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 1 รางวัล



นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ เฉลีย่ ร้อยละ 97.28



นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีความพึงพอใจต่ออาจารย์ผสู้ อน เฉลีย่ ร้อยละ 97.92



คณะ/วิทยาลัย อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดสอบวัดสมรรถนะวิชาชีพสาหรับนักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้าย



อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

O

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่รายงานผลการดาเนินงาน ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต

O

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 100



ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
3. แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
10. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)


11. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาตามสายงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จานวนบุคลากรมีตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน

อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาจานวน 24 คน จากจานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89
บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาจานวน 2 คน จากบุคลากรสายสนับสนุนทัง้ หมด
จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00
มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จานวน 3 คน
แต่ไม่มีบคุ ลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

13. อาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้
อย่างน้อย 15 คน

มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจาทีม่ คี ุณวุฒิ ป.เอก เพิม่ ขึน้ จานวน 7 คน
แต่ไม่มีอาจารย์ประจาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

14. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการของทุกหน่วยงาน
อย่างน้อยร้อยละ 80

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 88.38



15. ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์กร
อย่างน้อยร้อยละ 80
16. บุคลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อย 15 คน

บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการองค์กร ร้อยละ 86.99



4. แผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17. นักศึกษาชัน้ ปีสดุ ท้ายทุกคณะสอบผ่านสมรรถนะภาษาอังกฤษ
(RMUTSV TEST) อย่างน้อยร้อยละ 60
18. ผลการสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการ
ผ่านเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด อย่างน้อยร้อยละ 50
19. ร้อยละ 20 ของนักศึกษาทีเ่ ข้าสอบ TOEIC
ได้คะแนนมากกว่า 300

มหาวิทยาลัยฯ มีบคุ ลากรได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 7 คน จาแนกเป็นระดับชาติจานวน 2 คน
และระดับนานาชาติ จานวน 5 คน แต่ไม่มีบคุ ลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ (RMUTSV TEST) ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561
ไม่ดาเนินการ
ศูนย์ภาษาประจาพืน้ ที่ มีแผนดาเนินการจัดสอบ TOEIC ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2561


O
O

O

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
O
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

5. แผนบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
20. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน
ไม่ตากว่
่ า 4.25
21. ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหี ลักสูตรทีป่ ระเมินทัง้ หมด 4 หลักสูตร ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จานวน 4 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้
จานวน
- ผลการประเมินระดับดี
หลักสูตร
1
จานวน
- ผลการประเมินระดับปานกลาง
หลักสูตร
3

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2) หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการ
สือ่ สาร

7. แผนจัดหารายได้
23. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีรายได้จากการให้บริการวิชาการ
8. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus
24. ทุกหน่วยงานมีกจิ กรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว
(การกาจัดขยะ การจราจร ระบบบาบัดน้าเสีย ภูมทิ ศั น์
ประหยัดพลังงาน)

O

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าคะแนนเท่ากับ 3.16 อยูใ่ นระดับพอใช้

หลักสูตร/สาขาวิชา

6. แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
22. ความเสีย่ งทีส่ ามารถดาเนินการควบคุมให้อยูใ่ นระดับทีล่ ดลง
อย่างน้อยร้อยละ 80

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

การผ่านเกณฑ์ คะแนนการ
การประเมิน ประเมินเฉลีย่

ระดับคุณภาพ



2.20

ระดับปานกลาง



2.06

ระดับปานกลาง




2.13
3.17

ระดับปานกลาง
ระดับดี

มหาวิทยาลัยฯ อยูร่ ะหว่างการวิเคราะห์ความเสีย่ ง



อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มี รายได้จากการให้บริการวิชาการ

O

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มี กิจกรรมสนับสนุนมหาวิทยาลัยสีเขียว

O

9. แผนการอนุรกั ษ์พลังงาน
25. จานวนหน่วย การใช้พลังงานไฟฟ้า ลดลงจากปีกอ่ น
อย่างน้อยร้อยละ 5

O

การใช้พลังงานไฟฟ้าของพืน้ ทีต่ รัง ประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม เพิม่ ขึน้ 37,900.02 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.67
พืน้ ทีก่ ารจัด
การศึกษา
สงขลา
สงขลา (รัตภูม)ิ
ตรัง
ไสใหญ่
ทุง่ ใหญ่
ขนอม
รวมทัง้ สิน้

10. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
26. นักศึกษาและบุคลากร มีความพึงพอใจต่อระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาและการบริการ อย่างน้อยร้อยละ 85

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

การใช้พลังงานไฟฟ้าประจาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานของมทร.ศรีวิชัย
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ
จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,160,011.90
79,896.00
668,697.98
455,981.00
464,685.00
185,879.00
3,015,150.88

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,830,649.24
329,460.87
2,510,182.35
1,806,880.20
1,845,927.36
730,040.67
12,053,140.69

จานวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

1,130,895.75
88,056.00
706,598.00
487,591.99
408,534.98
179,785.00
3,001,461.72

ค่าไฟฟ้า (บาท)

4,919,255.55
376,330.61
2,754,566.52
2,030,230.40
1,647,335.65
761,872.43
12,489,591.16

ผลต่างการใช้พลังงานไฟฟ้า
มทร.ศรีวิชัย
จานวนหน่วย
ค่าไฟฟ้า (บาท) คิดเป็นร้อยละ
การใช้ไฟฟ้า (หน่วย)

-

-

29,116.15
88,606.31
8,160.00
46,869.74
37,900.02
244,384.17
31,610.99
223,350.20
56,150.02 - 198,591.71
6,094.00
31,831.76
13,689.16
436,450.47

-

-

2.51
10.21
5.67
6.93
12.08
3.28
0.45

การบรรลุ
เป้าหมาย
 : บรรลุ
O : ไม่บ รรลุ

O
O
O
O

O
O

นักศึกษาและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ การศึกษาและการบริการ เฉลีย่ ร้อยละ 69.94

27. ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหาร ผูใ้ ช้บริการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การบริหาร
อย่างน้อยร้อยละ 85
เฉลีย่ ร้อยละ 73.33

O

O

11. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ
28. ทุกหน่วยเบิกจ่ายมีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ
คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ไม่เกินร้อยละ 2

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

ทุกหน่วยเบิกจ่ายมีขอ้ มูลในระบบบัญชี 3 มิติ คลาดเคลือ่ นจากระบบ GFMIS ณ รอบ 4 เดือน เฉลีย่ รวมร้อยละ 0.85
จาแนกตามหน่วยเบิกจ่าย ดังนี้
ระบบ GFMIS ระบบัญชี 3 มิติ
ผลต่าง (%)
หน่วยเบิกจ่าย
63,281,889.10
63,089,988.58
1) สงขลา (สานักงานอธิการบดี)
0.30
16,223,209.87
15,729,147.94
2) สงขลา (วิทยาเขตภาคใต้)
3.05
7,659,180.38
7,619,430.38
3) วข.นครศรีธรรมราช (ขนอม)
0.52
32,414,616.42
32,414,616.42
4) วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
0.00
15,953,118.86
15,218,618.73
5) วข.นครศรีธรรมราช (ทุง่ ใหญ่)
4.60
36,366,618.03
36,364,434.03
6) วิทยาเขตตรัง
0.01
171,898,632.66
170,436,236.08
0.85
รวม



29. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
( แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 33.00 )
( แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 55.00 )
( แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 77.00 )
( แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 98.36 )

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1 เฉลีย่ ร้อยละ 53.01



30. ทุกหน่วยงาน เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม
ไม่นอ้ ยกว่าแผนการเบิกจ่าย
( แผนไตรมาส 1 ร้อยละ 21.11 )
( แผนไตรมาส 2 ร้อยละ 43.11 )
( แผนไตรมาส 3 ร้อยละ 65.11 )
( แผนไตรมาส 4 ร้อยละ 88.00 )

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิน้ ไตรมาส 1

ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ฯ การประมง (ตรัง)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานวิทยาเขตตรัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.

หน่วยเบิกจ่าย / คณะ / วิทยาลัย
วิทยาเขตตรัง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักงานวิทยาเขตตรัง
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบประจา
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
57,398,220.00
23,064,040.00
9,641,730.00
6,813,650.00
9,147,900.00
3,890,700.00
4,840,200.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
18,941,412.60
29,110,418.03
7,611,133.20
15,484,366.50
3,181,770.90
4,275,473.10
2,248,504.50
3,611,964.26
3,018,807.00
3,490,011.00
1,283,931.00
790,464.53
1,597,266.00
1,458,138.64

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
33.00
50.72
33.00
67.14
33.00
44.34
33.00
53.01
33.00
38.15
33.00
20.32
33.00
30.13

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 1
งบลงทุน
ทีไ่ ด้รับจัดสรรหลังโอน ปป. (บาท)
59,140,400.00
2,420,000.00
40,675,400.00
4,200,000.00
10,800,000.00
1,045,000.00

ผลการเบิกจ่าย (บาท)
แผน
ผล
12,484,538.44 7,256,200.00
510,862.00
8,586,576.94 7,053,400.00
886,620.00
2,279,880.00
220,599.50
202,800.00

ร้อยละการเบิกจ่าย
แผน
ผล
21.11
21.11
21.11
17.34
21.11
21.11
21.11
19.41

การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ






O
O

O
การดาเนินงาน
 : บรรลุ
O : ไม่บรรลุ

O
O
O
O
O
O

12. แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
31. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างน้อยร้อยละ 80
13. แผนพัฒนางานคุณภาพงานวิจัย
32. หน่วยวิจยั เดิมทุกหน่วย ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนดของหน่วยวิจยั
33. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ต่อ อาจารย์ประจา
เป็นไปตามเกณฑ์อดุ มศึกษา
- ด้านวิทย์ 60,000 บาท/คน
- ด้านสังคม 25,000 บาท/คน

34. จานวนเงินสนับสนุนการวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
ต่ออาจารย์ประจา อย่างน้อย 25,000 บาท/คน
35. อาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่
ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ อย่างน้อยร้อยละ 20

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

-

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มีโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

O

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่มผี ลการดาเนินงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ จานวนเงินทัง้ สิน้ 2,279,200.00 บาท
ต่ออาจารย์ประจา จานวน 27 คน ดังนี้
ประเภท จานวนอาจารย์ เงินสนับสนุนวิจยั
เฉลีย่ เงินวิจยั ต่ออาจาย์ประจา
(คน)
(บาท)
(บาท/คน)
การบรรลุเป้าหมาย
2,279,200.00
- ด้านวิทย์
27
84,414.81

- ด้านสังคม
รวม
2,279,200.00
84,414.81
27
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก



คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์ประจานาเสนอผลงานวิชาการ หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ จานวน 23 คน จากอาจารย์ประจา จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 85.19 รายละเอียดดังนี้



จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
(คน)
27

จานวนอาจารย์ประจาเสนอผลงานวิชาการ
หรือตีพมิ พ์เผยแพร่ ในวารสาร (คน)
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
13
10
23

-

ร้อยละ
85.19

O

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย
36. หน่วยงานระดับคณะมีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์
ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
อย่างน้อย 120 บทความ
37. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI อย่างน้อย 45 บทความ
38. จานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus / SJR / ISI อย่างน้อย 20 บทความ
39. ทุกคณะ/วิทยาลัย มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจยั
สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
40. จานวนผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา อย่างน้อย 10 ผลงาน
14. แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม
41. ผูร้ ับบริการวิชาการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยร้อยละ 85

ผลการดาเนินงาน
(1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561)

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ () ไม่บรรลุ (O)

มหาวิทยาลัยฯ มีบทความวิจยั ฉบับเต็มทีต่ พี มิ พ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ จานวน 75 บทความ
เป็นผลงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 3 บทความ (ขัน้ ต่า 8 บทความ)

O

มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล TCI จานวน 20 บทความ
เป็นผลงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 2 บทความ (ขัน้ ต่า 3 บทความ)
มหาวิทยาลัยฯ มีจานวนบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติ ทีอ่ ยูบ่ นฐานข้อมูล Scopus จานวน 4 บทความ ,
ฐานข้อมูล SJR จานวน 2 บทความ และฐานข้อมูล ISI จานวน 5 บทความ รวม 11 บทความ
แต่ไม่มีผลงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ขัน้ ต่า 2 บทความ)
หน่วยงานระดับคณะ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ จานวน 3 ผลงาน
เป็นผลงานของ 3 คณะ จากทัง้ หมด 15 คณะ/วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 20 ของจานวนหน่วยงานทัง้ หมด
แต่ไม่มีผลงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยฯ มีผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เข้าสูก่ ระบวนการทรัพย์สนิ ทางปัญญา จานวน 7 ผลงาน
แต่ไม่มีผลงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (ขัน้ ต่า 1 ผลงาน)

O

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการบริการวิชาการ จานวน 1 โครงการ ซึ่งมีแผนดาเนินโครงการเดือนกุมภาพันธ์กันยายน 2560

O

O

O

-

-

